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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 81 
van 18 september 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Vlaams fokkerijbeleid   -   Erkenning vzw Kleine Herkauwers 
 
De problematiek van de toekomstvisie voor het fokkerijbeleid in Vlaanderen en van de (Europese) 
erkenning van de fokkerijvereniging Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV) vzw werd al eerder 
aangekaart bij de vooganger van de minister-president, de heer Yves Leterme. 
 
Graag kreeg ik van de minister-president toelichting bij het beleid ter zake en antwoord op de 
volgende vragen. 
 
1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de (Europese) erkenning en Vlaamse betoelaging van de vzw 

KHV? 
 
2. Wat is de stand van zaken m.b.t. de publicatie van de lijst van fokrammen met 

fokwaardeschatting? 
 
3. Welke concrete plannen zijn er om meer fokkers bij het beleid te betrekken? 
 
4. Beperken de toelagen aan de sector zich tot deze aan bovenvermelde vzw? 
 
5. Welke concrete plannen zijn er en welke toekomstvisie wordt er momenteel gehanteerd m.b.t. 

deze sector? 
 
6. Is er sprake van een “monopolie” door de vzw KHV binnen de sector, waardoor vele fokkers 

overstappen naar het erkende Nederlandse stamboek en waardoor een echt beleid binnen KHV 
uitblijft? Welke maatregelen denkt de minister ter zake te nemen? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 81 van 18 september 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1.  De vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV) is erkend met toepassing van het ministerieel 
 besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers en 
 ter uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de 
 verbetering van de schapen- en geitenrassen. Door deze erkenning zijn de zoötechnische 
 certificaten die de vereniging uitreikt geldig voor het intracommunautaire verkeer van 
 fokschapen en –geiten van de rassen waarvoor de vereniging de stamboeken bijhoudt. 

Voor het jaar 2007 is aan de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen een facultatieve subsidie van 
59.000 euro toegekend voor twee programma’s, namelijk “opstellen en bijhouden van 
stamboeken” en “TSE-testen”. Met de subsidie betreffende het opstellen en bijhouden van 
stamboeken zorgt de vereniging in kwestie ervoor dat het lidgeld en de bijdragen van de 
fokkers aan de vereniging laag blijven zodat er weinig kosten zijn voor de fokkers. Hierdoor 
wordt de drempel voor deelname van de fokkers aan de fokkerij laag gehouden. De subsidie 
voor TSE-testen wordt integraal gebruikt om de kosten van de fokkers voor de deelname aan 
het TSE-fokprogramma tot een minimum te beperken. 

 
2.  Eind juni 2007 hebben de vzw KHV en het Centrum voor Huisdierengenetica en Selectie 
 (CHGS) van de KU Leuven een overeenkomst gesloten voor de overdracht van de gegevens 
 en de berekening van de vruchtbaarheidsindex. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan 
 de elektronische overdracht van de gegevens van de goed werkende databank van de vzw 
 KHV naar het CHGS. De geboortegegevens van het afgelopen fokseizoen 2006 – 2007 dat 
 eindigde op 31 augustus 2007 zullen weldra volledig en correct aanwezig zijn in de databank 
 van KHV en overgemaakt worden aan het CHGS. De berekening van de indexen wordt 
 verwacht in de loop van de maand oktober 2007. Fokkers die interesse hebben in de indexen 
 zullen die in de databank elektronisch kunnen raadplegen op basis van de dierafstamming. 
 Fokkers die geen on-line verbinding hebben met de KHV databank, kunnen de indexen 
 opvragen op het secretariaat van de vereniging. 
  
3.  Het ministerieel besluit van 21 maart 2005 belast de KHV met een aantal opdrachten, onder 
 meer de aanmoediging van de teelt van eliteschapen of –geiten. Het afgelopen jaar heeft de 
 vereniging heel veel inspanningen geleverd om de fokkers via elektronische weg aan 
 stamboekwerking te laten doen. Hierdoor wordt het makkelijker en eenvoudiger voor de 
 fokkers. 

Tevens is de vereniging in 2007 begonnen met het bijhouden van het stamboek van een nieuw 
schapenras, namelijk de Wiltshire Horn, en worden de dossiers voorbereid voor nog minstens 
twee schapenrassen en één geitenras. Hierdoor worden meer en meer fokkers betrokken bij het 
beleid van de vereniging. 
Het beleid van de vereniging wordt volledig gedragen door fokkers die daartoe na 
verkiezingen door de algemene vergadering zijn gemandateerd. De rol van de ambtenaren van 
mijn administratie beperkt zich tot omkadering en stimulering van de vereniging en tot 
toezicht op de naleving door de vereniging van de voorwaarden van erkenning. 
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4.  Op dit moment is er één vereniging erkend binnen de fokkerijsector kleine herkauwers, 
 namelijk de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen. Alleen deze vereniging heeft een subsidie 
 aangevraagd en verkregen. 

De vzw Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) is eveneens erkend voor het bijhouden van het 
stamboek van een aantal schapenrassen. Voor deze vereniging betreft het uitsluitend met 
uitsterven bedreigde rassen. De vzw SLE ontvangt hiervoor ook een subsidie. Deze vereniging 
is ingedeeld in de fokkerijsector genetische diversiteit. 

 
5.  In opdracht van het Departement Landbouw en Visserij heeft de vzw KHV in 2007 voor ieder 
 ras waarvoor het stamboek wordt bijgehouden, en in samenspraak met iedere rassencommissie 
 in kwestie, fokdoelstellingen opgemaakt. Hierbij werd voor ieder ras aangegeven wat de 
 doelstellingen zijn op middenlange en lange termijn. Het is nu aan de fokkers en de 
 rassencommissies in kwestie om die doelstellingen na te streven. 

De focus wordt vooral gelegd op een eenvoudige, goed gestructureerde en transparante 
gegevensverwerking. Daarnaast zal mijn administratie bij de vereniging aandringen om in de 
nabije toekomst meer werk te maken van relevante fokprogramma’s die het genetische en 
economische potentieel van de schapen- en geitenfokkerij en -houderij beter tot uitdrukking 
brengen. 

 
6.  Iedere fokker heeft het recht zich aan te sluiten bij de vereniging waarvan hij wenst deel uit te 
 maken. Momenteel bestaan er naast de KHV nog een aantal andere verenigingen werkzaam 
 met schapen of geiten, maar recent heeft geen enkele andere vereniging een erkenning voor 
 het bijhouden van stamboeken aangevraagd. Indien bepaalde fokkers de overstap wensen te 
 maken naar het Nederlandse stamboek is dat een persoonlijke keuze. Na een wat lang 
 uitgevallen aanloopperiode verricht de vzw KHV momenteel voortreffelijk werk binnen de 
 fokkerijsector kleine herkauwers. Mijn administratie heeft de opdracht de erkende vereniging 
 in kwestie te blijven stimuleren om haar beleid betreffende foktechnische en economische 
 kwesties zo dicht mogelijk bij de praktijk te brengen. De ambtenaren van mijn administratie 
 hebben de opdracht er op toe te zien dat de vereniging geen discriminatoire handelingen stelt 
 tegenover haar leden fokkers. Ik zie geen noodzaak om op korte termijn nieuwe of extra 
 maatregelen ter zake te nemen. 

Als een nieuwe fokkersvereniging zich aanmeldt met het verzoek om erkenning voor het 
bijhouden van een stamboek van een ras zal het dossier onderzocht worden op zijn inhoud. 
Hierbij zal rekening gehouden met het feit dat de eventuele erkenning van een nieuwe 
vereniging de werking van een al erkende vereniging niet onmogelijk maakt. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 85 
van 20 september 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Regeringsbesluit organisatie kabinetten   -   “Expertise” en “consultancy” 
 
Artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering zegt het volgende: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…) voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). Deze experten 
worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het aantal stafleden overeenkomstig 
artikel 7”. 
 
In dit artikel worden zowel de termen “expertise” als “consultancy” gebruikt. Deze woorden kunnen 
echter voor enige begripsverwarring zorgen, daar het verschil tussen beide termen niet duidelijk is. 
 
Kan de minister-president het verschil tussen de begrippen “expertise” en “consultancy” verder 
verduidelijken? 
 
Kan hij het verschil verduidelijken tussen een “consultancy-opdracht” en een “expertise-opdracht”? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 85 van 20 september 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
De passus “een beroep doen op experten die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden of op expertise 
via consultancy” uit artikel 8 van het kabinetsbesluit kan als volgt uitgelegd : 
 
De bijzondere expertise die soms op een kabinet vereist is kan op verschillende manieren ingeschakeld 
worden. De eenvoudigste mogelijkheid is door het aanwerven van een expert, die dezelfde arbeidsrelatie 
met zijn minister heeft als de andere kabinetsleden. Deze expert is dus ofwel gedetacheerd ofwel 
aangesteld. De personeelskost dient te worden betaald uit de daartoe voorziene basisallocatie van de 
personeelskredieten van het kabinet in kwestie.  
Specifieke, gespecialiseerde kennis of expertise kan ook geleverd worden door een expert die zijn dienst 
als zelfstandige of via een vennootschap aanbiedt. 
 
Wanneer men het heeft over consultancy dan verwijst men naar dienstenopdrachten die op de markt 
kunnen ingehuurd worden. 
 
De omzendbrief VR 2007/22 van 7 september 2007 “Organisatie van de kabinetten van de Vlaamse 
Regering”, die op dat punt volledig overeenstemt met de omzendbrief VR 2004/22 van 10 december 
2004, zegt over het aantrekken van expertise via consultancy het volgende : 
 
“Naast het hierboven genoemde kabinetspersoneel kan het kabinet binnen de daarvoor uitgetrokken 
kredieten ook een beroep doen op experten in de zin van artikel 8 van het Kabinetsbesluit. Die experten 
kunnen aangesteld of gedetacheerd worden voor specifieke of in de tijd beperkte opdrachten. Ze worden 
niet in aanmerking genomen voor het berekenen van het aantal stafleden.  
Een aandachtspunt is wel dat men bij het aantrekken van expertise via consultancy, waarvan sprake in het 
genoemde artikel 8, rekening moet houden met de wetgeving op de overheidsopdrachten (levering van 
diensten) en met de mededingingsregels.”  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 87 
van 20 september 2007 
van ELSE DE WACHTER 
 
 
 
Overdracht Plantentuin Meise   -   Stand van zaken 
 
Net voor het zomerreces stond het dossier van de Nationale Plantentuin voor de zoveelste maal op de 
agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. 
 
“De Nationale Plantentuin van Meise moet weer eens een serre sluiten wegens instortingsgevaar”, zo 
luidde de noodkreet van de directie. Voor de zoveelste maal werd en wordt er nog steeds aan de 
alarmbel betrokken opdat de nodige politieke beslissingen zouden getroffen worden om de toekomst 
van de Nationale Plantentuin veilig te stellen. Als er niet snel een doorbraak komt, dreigt dit dossier 
niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk af te stevenen op een crash. 
 
Op de website van de Nationale Plantentuin kan men nu ook de “zwarte bladzijde” van de plantentuin 
van België raadplegen, waar bezoekers aan de hand van fotomateriaal de aftakeling van het domein 
kunnen volgen. Dit weegt ontegensprekelijk op de internationale uitstraling van de Plantentuin. Door 
de gebeurtenissen van de afgelopen maanden dreigt ook uniek genetisch materiaal verloren te gaan. In 
dit dossier kan niet langer getalmd worden. 
 
Gelet op de precaire situatie waarin de Plantentuin nu verkeert, had ik graag volgende vragen willen 
stellen. 
 
1. Is er intussen reeds opnieuw overleg geweest met federaal minister Arena met het oog op een 

uiteindelijke doorbraak in dit dossier? 
 
2. Welke inspanningen levert de minister-president opdat dit dossier niet het voorwerp wordt van een 

communautair opbod in het kader van de onderhandelingen met het oog op de vorming van een 
nieuwe federale regering? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 87 van 20 september 2007 
van ELSE DE WACHTER 
 
 
 
1. Ik  kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger bevestigen dat er in de periode september - 
 oktober opnieuw overleg gepleegd is met minister-president Arena en haar kabinet over de 
 afronding van het samenwerkingsakkoord dat de definitieve overdracht van de Plantentuin 
 moet mogelijk maken. 
 
2.  Zowel persoonlijk als via mijn medewerkers probeer ik tot een tegensprekelijke vastlegging te 
 komen van de nog resterende problemen om tot een samenwerkingsakkoord te komen. We 
 houden daarbij ook contact met de leiding van de Plantentuin zelve. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 2 
van 27 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Landbouwconjunctuurindex   -   Parameters 
 
De Vlaamse landbouwers vinden dat 2006 voor hen een beter jaar was dan 2005. Toch zien ze de 
toekomst niet rooskleurig in. 
 
Dat blijkt uit de eerste Vlaamse landbouwconjunctuurindex, die de minister-president liet opmaken. 
De minister wil daarvoor een panel van 774 boeren elke zes maanden ondervragen. 
 
1. Welke parameters worden gebruikt om deze index samen te stellen? 
 
2. Hoe werd het panel samengesteld? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 2 van 27 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
De bedoeling is om een instrument te ontwerpen dat op regelmatige basis het economische klimaat 
voor de verschillende subsectoren in de land- en tuinbouw meet.  
Een representatieve doelgroep wordt bevraagd over zijn economische situatie, ondernemersvertrouwen 
en het geplande investeringsgedrag. De representatieve steekproef zal ook toelaten om de resultaten 
weer te geven voor zowel de gehele sector als voor specifiek de deelsectoren of bepaalde klassen van 
bedrijven (grote, kleine) of bedrijfsleiders (leeftijd).  
Een bevraging in het kader van de conjunctuurbarometer zal om de 6 maanden gebeuren. Na enkele 
jaren zal de bekomen conjunctuurindex uitgezet kunnen worden in de tijd wat de conjunctuur-
schommelingen zal kunnen weergeven. 
 
1.  De vragenlijsten of parameters werden opgesteld naar het voorbeeld van de maandelijkse enquête 

van de Nationale Bank van België en de Europees geharmoniseerde vertrouwensenquêtes van de 
Europese Commissie. Uitgangspunten bij het opstellen van de vragen was dat de bevraging op een 
eenvoudige en snelle manier moet kunnen gebeuren en dat er wordt best gewerkt met kwalitatieve 
antwoorden (gestegen, gelijk gebleven, gedaald) omdat deze beter te verwerken zijn tot een 
conjunctuurindex.  

 
De vragen voor de berekening van de conjunctuurindex hebben betrekking op de omzet, productie, 
personeel en prijzen en bevat volgende groepen van vragen;  

 
• de vergelijking van de huidige economische situatie ten aanzien van vorig jaar  
• de tevredenheid over die economische situatie  
• de verwachtingen naar de toekomst   

 
 De twaalf vragen gebruikt voor de berekening van de conjunctuurindex komen uit de drie groepen 

van vragen hierboven vermeld waarbij binnen de groepen telkens de vragen over de algemene 
economische toestand, de productiehoeveelheid, de tewerkgestelde personen en de verkoopprijzen 
werden weerhouden. 

 
2.  De steekproef bestaat uit de landbouwers die deelnemen aan het Landbouw Monitorings Netwerk 

(LMN). Deze steekproef is representatief voor de Vlaamse land- en tuinbouw en omvat 747 land- 
en tuinbouwbedrijven verspreid over Vlaanderen. Het LMN wordt beheerd door de afdeling 
Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij.  

 
Voor verdere informatie kan het volledig rapport terug gevonden worden op de website van het 
Departement van Landbouw en Visserij onder de volgende link; 
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/publicaties/volt/63.html 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 3 
van 1 oktober 2007 
van KARLOS CALLENS 
 
 
 
Glastuinbouw- en sierteeltsector   -   Productiekosten 
 
Door de lagere prijszetting dan verwacht van groenten als sla, tomaten en komkommers, in combinatie 
met de gestegen energieprijzen, blijkt een aantal glastuinbouwers in moeilijkheden te komen. Ook in 
de sierteeltsector zouden zich problemen van bedrijfseconomische aard manifesteren. 
 
1. Heeft de minister vanuit de betrokken sectoren reeds alarmsignalen ontvangen over bedrijven in  

moeilijkheden? 
 
2. Is er reeds enig zicht op de omvang van het probleem? 
 
3. Werkt de minister aan maatregelen om de betrokken bedrijfsleiders de mogelijkheid te geven hun 

moeilijkheden te overbruggen? 
 
4. Wordt er een uitstel van kapitaalsaflossing met behoud van rentesubsidie en verlenging van de 

waarborg voor VLIF-kredieten overwogen? 



-16-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 3 van 1 oktober 2007 
van KARLOS CALLENS 
 
 
 
1.   De toestand op de land- en tuinbouwmarkten wordt door de diensten van het departement  
  permanent opgevolgd. 

De gevoelige stijging van de energieprijzen die we sinds enkele jaren kennen, is een algemeen 
economisch en waarschijnlijk onomkeerbaar gegeven en leidt structureel tot een verhoging 
van de productiekosten, ook in de glastuinbouwsector in Vlaanderen. De energiekosten voor 
zowel energie-intensieve (tomaat, paprika, kamerplanten, snijbloemen, …) als energie-
extensieve bedrijven (sla, azalea, aardbeien, …) zijn op korte termijn meer dan verdubbeld en 
maken een aanzienlijk deel uit van de globale productiekost van de glastuinbouwproducten. 
Anderzijds is het ook bekend dat de marktprijzen voor de glastuinbouwproducten, gezien het 
marktbestel, voorlopig althans nauwelijks rekening houden met de stijging van de 
energiekosten, wat er toe leidt dat logischerwijze meerdere bedrijven in financiële 
moeilijkheden geraken. Dit maakt de toestand zowel op korte als op langere termijn 
zorgwekkend.  

 
2.   Het is echter niet evident om op dit moment een concreet zicht op de financiële omvang van 
  het probleem te hebben.  
 

Glastuinbouwbedrijven zullen autonoom en afhankelijk van de situatie op een verschillende 
manier reageren op de problematiek. Dit kan eventueel ook door middel van latere opstart van 
de teelt, het overschakelen naar minder energie-intensieve teelten, overschakelen naar andere 
energiebronnen en technologieën (hout, warmtekrachtkoppeling, schermen en buffers, …).  

 
Los van de problematiek op korte termijn zal het echter noodzakelijk zijn dat in de 
glastuinbouwsector ook structurele maatregelen genomen worden. Om de toekomst van de 
Vlaamse energie-intensieve glastuinbouw niet te hypothekeren zullen ‘rationeel 
energiegebruik’ en het gebruik van ‘duurzame energiebronnen- en technologieën’ 
voorwaarden moeten zijn. Dit streven wordt volop ondersteund door de Vlaamse regering. 

 
Op basis van een energie-enquête die in de glastuinbouwsector is uitgevoerd in 2006, is 
duidelijk gebleken dat de ouderdom, kleinschaligheid en bedrijfsopvolging in Vlaanderen een 
vrij belangrijk probleem vormen. Vernieuwing en schaalvergroting van de serres, waarbij ook 
de best beschikbare technologie op het vlak van energie, water en arbeid kan toegepast worden 
is dan ook strikt noodzakelijk, zeker voor de energie-intensieve glastuinbouwbedrijven.  

 
3 en 4. Op korte termijn kan het VLIF steeds op individuele basis, op vraag van de   
  kredietinstellingen, uitstel van aflossingen toestaan voor door het VLIF gesubsidieerde  
  kredieten. Dit zal zeker vlot toegestaan worden bij de huidige malaise in de sector.  
 

Andere mogelijke beoogde sectoriële maatregelen als overbruggingskredieten met VLIF- 
waarborg en desgevallend rentesubsidie zijn niet langer mogelijk gezien de verstrengde regels 
inzake staatssteun op Europees niveau. 
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Anderzijds subsidieert het VLIF nog steeds investeringen die langs de kostenzijde verlichtend 
werken zoals energiebesparende maatregelen (nieuwe serres, schermen, warmtebuffers, 
warmtekrachtkoppeling, rookgascondensatie- en wassing, energievriendelijke dak- en 
zijwandbedekking, …) en het overschakelen op alternatieve energiebronnen (houtverbranding, 
…). Heel wat aanvragen worden in dit kader ingediend, ondermeer voor 
warmtekrachtkoppeling en houtverbrandingsinstallaties.  

 
Naast de mogelijkheid van bovenvermelde investeringen heeft de Vlaamse regering ook 
beslist om kwalitatieve WKK installaties in de glastuinbouw aantrekkelijker te maken (extra 
exploitatiesteun ingeval van rookgaswassing en CO2-recuperatie voor plantbemesting in de 
serre, uitbreiding gratis gedeelte nutsleidingen) wat de stijgende energiekosten voor een deel 
kan compenseren. Ook zijn er 2 door de overheid ondersteunde energieconsulenten werkzaam 
in de land- en tuinbouwsector. 

 
Belangrijk is echter ook dat op middellange en lange termijn  structurele maatregelen dienen 
genomen te worden:  
(1) stimulering van vernieuwing en schaalvergroting, ondermeer ook via ruimtelijke 
clustering. Voornamelijk voor de energie-intensieve glastuinbouw kunnen hier op basis van 
het gebruik van nieuwe technologieën schaalvoordelen gecreëerd worden wat de stijgende 
energiekost voor een stuk kan compenseren (vb. warmtekrachtkoppeling, …).  
(2) gebruik en ondersteuning van belangrijke alternatieve energiebronnen- en technologieën 
dringt zich op.  Meer concreet wordt hierbij ondermeer gedacht aan het gebruik op grote 
schaal van rest- en afvalwarmte en CO2 afkomstig van industriële en andere 
verbrandingsinstallaties (afvalverbranding, elektriciteitsopwekking ondermeer op basis van 
warmtekrachtkoppeling, …).  
Hierbij verwijs ik naar initiatieven die recent genomen zijn met betrekking tot de ontwikkeling 
van glastuinbouwbedrijvenzones.  
(3) verder ondersteunen van het onderzoek naar nieuwe toepasbare duurzame technologieën 
voor de ontwikkeling van energie - vriendelijke kassen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 4 
van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Experten 
 
Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van de kabinetten van de leden van 
de Vlaamse Regering van 14 september 2001 luidt als volgt: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…), voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). (…)” 
 
1. Onder welke arbeidsvoorwaarden en onder welk contract zijn de experten die aangesteld kunnen 

worden door de kabinetten volgens het boven geciteerde artikel tewerkgesteld? 
 
2. Worden met de term “experten” in het boven geciteerde artikel enkel natuurlijke personen 

bedoeld? 
 
3. Aan welke voorwaarden moet een persoon voldoen om als “expert” in de zin van het boven 

geciteerde artikel gekwalificeerd te worden? 
 



-20-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 4 van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1.  Voor de aangestelde of gedetacheerde experten die dezelfde arbeidsrelatie hebben als de 
 andere kabinetsleden, zijn de arbeidsvoorwaarden dezelfde als voor de andere kabinetsleden. 
 Voor de experten die hun diensten als zelfstandige of via een vennootschap aanbieden, is er 
 geen arbeidsrelatie en worden de voorwaarden bepaald bij overeenkomst.  
 
2.  Aangestelde of gedetacheerde experten kunnen enkel natuurlijke personen zijn.  Zelfstandigen 
 of vennootschappen werken op basis van een overeenkomst.   
 
3.  De voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert te worden aangesteld bij het 
 kabinet van de minister, sluiten aan bij de bevoegdheden van de kabinetten van de leden van 
 de Vlaamse Regering, als omschreven in artikel 1 van het kabinetsbesluit, inzonderheid de 
 adviesverlening: over de functionele bevoegdheden van het lid van de Vlaamse Regering (art. 
 1, 1°), over het beleidsondersteunend werk van de administratie (art. 1, 2°), of 
 aangelegenheden die invloed kunnen uitoefenen op het algemeen beleid van de Vlaamse 
 Regering of op de werkzaamheden van het Vlaams Parlement (art. 1, 3°).  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 5 
van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Aangestelde  experten 
 
Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering luidt als volgt: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…), voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). (…)” 
 
1. Voor welke opdrachten in de periode 22 juli 2004 – 28 september 2007 werd een beroep gedaan 

op experten in de zin van het boven geciteerde artikel, die aangesteld werden? 
 
2. Wat was de inhoud van deze opdrachten? 
 
3. Welke experten, in de zin van het boven geciteerde artikel, werden door de minister aangesteld om 

deze opdrachten te vervullen? 
 
4. Hoelang werden deze aangestelde experten tewerkgesteld? 
 
5. Wat waren de arbeidsvoorwaarden van deze aangestelde experten? Onder welk contract waren zij 

tewerkgesteld, of verliep alles via facturatie? 
 
6. Hoeveel bedroeg de vergoeding die aan elke aangestelde expert werd betaald? 
 
7. Wat zijn de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert in de zin van het boven 

geciteerde artikel in aanmerking te komen en aangesteld te worden bij het kabinet van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 5, Moerman nr. 3, Vandenbroucke 

nr. 17, Van Mechelen nr. 7, Anciaux nr. 8, Bourgeois nr. 3, Keulen nr. 8, Van Brempt nr. 11, 
Vanackere nr. 4, Crevits nr. 20). Aan minister Moerman werd een bijkomende subvraag gesteld. 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 5 van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1.  Voor de invulling van de opdrachten in de periode 22 juli 2004 – 28 september 2007 werd 
 beroep gedaan op experten die ofwel gedetacheerd ofwel aangesteld worden. De 
 personeelskost dient te worden betaald uit de daartoe voorziene basisallocatie 11.03 
 (personeelskredieten) van het kabinet in kwestie. Als het dienstenopdrachten betreft die op de 
 markt kunnen ingehuurd worden, worden deze betaald uit de basisallocatie 12.19 
 (werkingsbudgetten) van elke kabinetsbegroting. In bijlage is per kabinet een oplijsting 
 gemaakt van al de opdrachten met betrekking tot de gevraagde periode.  
 
2.  De oplijsting bevat een beschrijving per opdracht, aan de hand van het betrokken 
 beleidsdomein of takenpakket.  
 
3.  De oplijsting bevat per opdracht de namen van de aangestelde experten.  
 
4.  De duurtijd van elke expertenopdracht wordt telkens vermeld in de oplijsting (begin- of 
 einddatum).  
 
5.  Voor de aangestelde of gedetacheerde experten die dezelfde arbeidsrelatie hebben als de 
 andere kabinetsleden, zijn de arbeidsvoorwaarden dezelfde als voor de andere kabinetsleden. 
 Voor de experten die hun diensten als zelfstandige of via een vennootschap aanbieden, is er 
 geen arbeidsrelatie en worden de voorwaarden bepaald bij overeenkomst.  
 
6.  De oplijsting bevat de kostprijs (inclusief BTW) van elke studie- en expertiseopdracht waarbij 
 sprake was van terugbetaling via facturatie op de basisallocatie 12.19 van elke 
 kabinetsbegroting. De vergoedingen die werden uitbetaald aan de aangestelde en 
 gedetacheerde experten uit de personeelskredieten, worden niet vermeld, aangezien het in 
 casu gaat om individuele loongegevens, waarvan de openbaarmaking afbreuk zou kunnen 
 doen aan het vertrouwelijk karakter van persoonsgegevens met betrekking tot een natuurlijk 
 persoon. De verloning gebeurt op basis van artikel 19 van het kabinetsbesluit, waarin is 
 bepaald dat het salaris van het gedetacheerd en aangesteld kabinetspersoneel wordt vastgesteld 
 bij de aanwerving. Het maakt het voorwerp uit van individuele onderhandeling.  
 
7.  De voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert te worden aangesteld bij het 
 kabinet van de minister, sluiten aan bij de bevoegdheden van de kabinetten van de leden van 
 de Vlaamse Regering, als omschreven in artikel 1 van het kabinetsbesluit, inzonderheid de 
 adviesverlening: over de functionele bevoegdheden van het lid van de Vlaamse Regering (art. 
 1, 1°), over het beleidsondersteunend werk van de administratie (art. 1, 2°), of 
 aangelegenheden die invloed kunnen uitoefenen op het algemeen beleid van de Vlaamse 
 Regering of op de werkzaamheden van het Vlaams Parlement (art. 1, 3°).  
 
8.  Met betrekking tot de opdracht verwijs ik naar het antwoord onder punt 2 van deze 
 schriftelijke vraag. De betaling van de door PBS geleverde prestaties gebeurde na overlegging 
 door PBS van de nodige facturen. Met betrekking tot de voorwaarden waaraan PBS voldeed 
 verwijs ik naar het antwoord onder punt 7 van deze vraag. 
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BIJLAGE 
 
Oplijsting van de opdrachten 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/PEETERS/5/antw.005.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 6 
van 5 oktober 2007 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
Jachthavens   -   Woonboten 
 
Meer en meer worden jachthavens aan de Vlaamse kust gebruikt door jachten die enkel en alleen 
fungeren als vakantiewoning. Volgens schattingen van de overkoepelende organisaties van jachtclubs 
in Vlaanderen vaart ongeveer 70 % van de jachten in de kusthavens zelden tot nooit uit. Zij dienen 
enkel als tweede verblijf. 
 
Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van het Vlaams Gewest wil af van deze 
zogenaamde “drijvende appartementen” en wil jachthavens voor recreatie gebruiken. Zo heeft het 
MDK, dat onder meer met de jachthaven van Blankenberge een langlopende concessieovereenkomst 
heeft afgesloten, als voorwaarde gesteld dat moet voorkomen worden dat de jachthaven wordt 
ingenomen door woonboten. 
 
Ook de minister-president is van oordeel dat het niet de bedoeling kan zijn dat mensen een jacht kopen 
als vakantieverblijf omdat het goedkoper is dan een appartement. 
 
Kan de minister-president meedelen hoe hij, in samenspraak met zijn collega’s van Huisvesting en van 
Leefmilieu, de problematiek van het wonen op boten en de drijvende appartementen in de kusthavens 
zal aanpakken en welke beleidsinitiatieven hij ter zake al genomen heeft? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 6 van 5 oktober 2007 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
De persberichten als zouden ca. 70% van de jachten als vakantiewoning worden gebruikt zijn niet 
gestoeld op onderzoek. De beide watersportfederaties, VVW Recrea en VYF, bijgestaan door de 
verschillende aangesloten jachtclubs ontkennen met evenveel nadruk deze hoge cijfers en verkondigen 
medewerking te zullen verlenen in de strijd tegen een mogelijke evolutie in die zin. 
  
Mijn beleid met betrekking tot de kustjachthavens is gericht op de promotie van de watersport en 
waterrecreatie met bijzondere aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening, het 
democratisch houden van de watersport en het bevorderen ervan naar de jeugd toe. Het gebruik van 
jachten als woonboten past uiteraard niet binnen dit beleid. 
   
Het Vlaamse Gewest en de jachtclubs hebben met andere woorden dezelfde doelstellingen m.b.t. het 
jachthavenbeleid. Vandaar dat in de nieuwe langlopende concessies is opgenomen dat de mogelijke 
evolutie naar “drijvende appartementen” niet aanvaardbaar is en daartoe in eerste instantie de situatie 
duidelijk in beeld dient te worden gebracht. 
In de nieuwe concessies is de informatieplicht met betrekking tot onder meer de scheepsbewegingen 
opgenomen. 
 
Thans wordt in de schoot van het Overlegplatform Watersport en Waterrecreatie, subteam 
Kustjachthavens, onderzocht hoe de informatie best wordt verzameld en verwerkt zodat een objectief 
en genuanceerd beeld van de situatie met betrekking tot de niet-varende boten kan worden 
afgeleid. Alleen op basis van deze objectieve gegevens kunnen doeltreffende beleidsmaatregelen 
worden uitgestippeld. 
  
Ik wens verder de situatie in zijn globaliteit aan te pakken, met andere woorden niet alleen voor de 
kustjachthavens, maar ook voor de jachthavens op de binnenwateren, en dit in verder overleg met mijn 
collega's van Openbare Werken, van Huisvesting en van Leefmilieu. 
  
Samengevat wens ik te stellen dat door het expliciet opnemen in de nieuwe concessieovereenkomsten 
van de beleidsdoelstelling gericht tegen de mogelijke evolutie van het gebruik van jachten als 
woonboten, ook bij de jachtclubs deze situatie bijzondere aandacht krijgt. Op die manier kan de 
Overheid samen met de jachtclubs de situatie in beeld brengen en desgevallend samen concrete 
maatregelen uitwerken tegen deze evolutie. Zoals medegedeeld, zal mijn aanpak alle jachthavens aan 
de kust en op de binnenwateren betreffen en gebeuren in overleg met vermelde collega's van Openbare 
Werken, Huisvesting en Leefmilieu. Een eerste evaluatie van de situatie wordt verwacht na het 
vaarseizoen 2008. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 7 
van 5 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Consultancy- en expertiseopdrachten   -   Fraudeonderzoeken 
 
1. In hoeverre zijn er op dit moment gerechtelijke of andere (Vlaamse Ombudsman, Dienst Inspectie 

Financiën, Rekenhof…) onderzoeken lopende betreffende vermeende onregelmatigheden, 
gunning, uitvoering of financiering van consultancy- of expertiseopdrachten, gegund door de 
Vlaamse Regering of door individuele Vlaamse ministers of hun kabinetten? 

 
2. Wat is de stand van zaken van de eventuele onderzoeken die lopende zijn? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 7 van 5 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1.  De leden van de Vlaamse Regering oefenen hun bevoegdheden uit binnen het kader van de 
 algemene delegatieregeling vervat in het bevoegdheidsbesluit, en hebben, ieder wat hem of 
 haar betreft, delegatie voor de gunning van overheidsopdrachten met inbegrip van de levering 
 van diensten, met inachtneming van de drempelbedragen genoemd in artikel 9 van het 
 bevoegdheidsbesluit.  
 Gerechtelijke onderzoeken worden niet per definitie aan de Vlaamse overheid gemeld. Wat 
 betreft de onderzoeken door de Vlaamse Ombudsman, worden de klachten volgens een geijkte 
 procedure behandeld en wordt hierover gerapporteerd naar het Vlaams Parlement. De 
 Inspectie van Financiën is een adviesverstrekkende instantie en voert geen onderzoeken. Het 
 Rekenhof rapporteert binnen zijn controleopdrachten rechtstreeks aan het Vlaams Parlement.  
 
 Wat mijn kabinet betreft, zijn er geen onderzoeken lopende.  
 
2.  Het antwoord op deze vraag is vervat in het voorgaande.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 12 
van 30 oktober 2007 
van ANDRÉ VAN NIEUWKERKE 
 
 
 
Bescherming zeezoogdieren   -   Beperking strandvisserij 
 
Sedert april 2006 heb ik hieromtrent twee vragen om uitleg geformuleerd (respect. Handelingen C204 
van 18 april 2006, blz. 3-5 en Handelingen C39 van 5 december 2006, blz. 1-3). Met de huidige 
vraagstelling wil ik peilen naar een stand van zaken. Vlaanderen is inderdaad gebonden aan een goede 
bescherming voor zeezoogdieren (o.a. Habitatrichtlijn - 92/43/EEG). 
 
1. In afwachting van een globale regeling met de kustgemeenten, zou de minister vanaf het voorjaar 

2007 een aantal algemene beperkingen opleggen aan de strandvissers (uitvoering beslissingen 
Europese Visserijraad van december 2006): hoogte en lengte netten beperken, verbod driemazig 
warrelnet, enzovoort. 

 
Is dat intussen gebeurd? Met welk besluit? (graag kopie). 

 
2. Eind juni 2006 hebben de diensten van de minister een ontwerppolitiereglement uitgewerkt. Het 

voorstel is besproken op het overleg van de kustburgemeesters. De reactie was verschillend. Er 
werd afgesproken om na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw hieromtrent bijeen te komen. 

 
Werd intussen rond dit ontwerppolitiereglement met de kustburgemeesters vergaderd? Wat was 
het resultaat? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 12 van 30 oktober 2007 
van ANDRÉ VAN NIEUWKERKE 
 
 
 
Uit contacten is gebleken dat de houding van de diverse gemeenten t.a.v de problematiek en het 
voorgestelde uniforme politiereglement erg verschillend is. Het is snel duidelijk geworden dat er via 
deze weg onvoldoende en onvoldoende snel resultaat gehaald kon worden. 
 
Om die reden heeft de vorige minister bevoegd voor de zeevisserij specifieke 
beschermingsmaatregelen ten aanzien van zeezoogdieren genomen die meteen gelden voor de ganse 
kustzone. Deze zijn vervat in het pakket tijdelijke maatregelen, naast onder andere de 
quotamaatregelen voor de vloot, dat elk jaar in december per ministerieel besluit wordt vastgelegd. 
Het zijn meer bepaald de technische maatregelen die in het voorstel van politiereglement van juni 
2006 reeds waren opgenomen. 
 
Voorafgaandelijk dient er op gewezen dat  het recreatieve gebruik van warrelnetten beneden de 
laagwaterlijn reeds sinds eind 2001 volledig verboden is in het kader van de wet op de bescherming 
van het mariene milieu. De sportvisserij op volle zee mag in geen geval gebruik maken van 
warrelnetten. 
 
Voor de recreatieve visserij boven de laagwaterlijn (strandvissers) werd het gebruik van driewandige 
warrelnetten totaal verboden. Daarnaast worden de kenmerken van warrelnetten die bij de 
strandvisserij gebruikt mogen worden vastgelegd op een maximale lengte van 50 meter en een 
maximale hoogte van 80 cm. Elke strandvisser mag maximaal twee netten gebruiken, behalve in de 
periode maart tot en met mei waar dit aantal gebracht wordt op maximaal één net per visser. 
Bovendien werd wettelijk bepaald dat de netten minstens éénmaal in de vierentwintig uur dienen 
gelicht te worden. 
 
Met die tijdelijke maatregelen heb ik het gebruik van warrelnetten bij de strandvisserij tot juistere 
proporties willen brengen zonder tot een algemeen verbod te moeten overgaan door rekening te 
houden met het risico verbonden aan het seizoensgebonden aspect van de strandingen.  
 
Ik heb bovendien de tijdelijke maatregelen verlengd met betrekking tot het gebruik van staand tuig in 
de onmiddellijke nabijheid van de Zeebrugse strekdammen. 
 
Voornoemde maatregelen staan opgenomen in artikel 8 van het ministerieel besluit van 21 december 
2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, zoals 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006. 
 
Deze bijkomende technische maatregelen worden regelmatig afgedwongen en gecontroleerd. 
 
Uit eerste voorlopige gegevens blijkt alvast dat in het voorjaar 2007 het aantal strandingen van 
bruinvissen waarbij bijvangst in warrelnetten als doodsoorzaak kan worden aangewezen, drastisch is 
verminderd. 
Wij blijven dit uiteraard nauwgezet verder opvolgen en de situatie evalueren! 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -31- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIENTJE MOERMAN, 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 

 VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, 
 WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FIENTJE MOERMAN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
Vraag nr. 75 
van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Promotie van beleidsthema's  -  Televisieprogramma's 
 
Geregeld worden er door de ministers opdrachten gegeven aan televisiezenders voor het maken van 
programma's, met bijbehorende subsidies. Die subsidiëring heeft tot doel bepaalde thema's dichter bij 
de Vlaamse kijker te brengen.  
 
Eén van deze thema's is bijvoorbeeld de derdewereldproblematiek, waarbij programmamakers 
televisiereportages over de concrete dagelijkse noden van het Zuiden weergeven. Ook verwerken 
scenaristen een verhaallijn over de derdewereldproblematiek in soaps. Deze verhaallijnen gaan dan 
onder meer over vrijwilligerswerk in de Derde Wereld of over een microfinancieringsinstelling in het 
Zuiden. Een ander thema is bijvoorbeeld het gelijkekansenbeleid, dat men ook via de audiovisuele 
media dichter bij de Vlaming wil brengen. 
 
1. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de televisieprogramma’s die hij/zij en/of 

zijn/haar beleidscel, administratie,… financieel hebben ondersteund sinds het begin van de 
legislatuur?  

 
Graag een overzicht per jaar, met vermelding van de betrokken zender en van het budget per 
programma. 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van programma's die op een andere wijze 
werden ondersteund? 

 
2. Kan de minister aangeven, per ondersteund programma, welke doelstellingen er daarbij werden 

nagestreefd, of er nadien werd nagegaan in hoeverre deze doelstellingen werden gerealiseerd en zo 
ja, wat de resultaten van deze evaluatie waren en welke beleidsconclusies eruit werden getrokken? 

 
Als er geen evaluatie was, kan de minister dan aangeven waarom niet? 

 
3. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de zenders en programma's die in het 

komende televisieseizoen (2007-2008) financieel zullen worden ondersteund, met de respectieve 
budgetten per programma? 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van de programma's die in het komende 
seizoen op een andere wijze zullen worden ondersteund? 

 
4. Hoe evalueert de minister het nastreven van beleidsdoelstellingen en/of van een betere 

samenleving via het ondersteunen van televisieprogramma's, en kan hij/zij dit uitvoerig toelichten? 
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Waar moet er bijsturing zijn? 
 
5. Worden er nog andere televisieprojecten gepland en kan de minister deze toelichten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 84, Moerman nr 75, 

Vandenbroucke nr. 222, Van Mechelen nr. 162, Anciaux nr. 106, Bourgeois nr. 116, Keulen nr. 
199, Van Brempt nr. 208, Vanackere nr. 273, Crevits nr. 654). 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 75 van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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FRANK VANDENBROUCKE, 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 
 VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 179 
van 22 juni 2007 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Evenredige arbeidsverdeling  -  Diversiteitsplannen lokale besturen 
 
De lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW’s) stellen in Vlaanderen 122.000 mensen tewerk. 
Als grote werkgevers is het belangrijk dat zij een voorbeeldrol spelen op het vlak van diversiteit. 
 
In een persbericht van 23 mei 2007 schrijft de minister dat ongeveer een derde van de lokale besturen 
intussen werk heeft gemaakt van een diversiteitsplan. 
 
1. Hoeveel steden en gemeenten hebben reeds een diversiteitsplan afgesloten? 
 
2. Wat is de verhouding ter zake tussen grote en kleine steden en gemeenten? 
 
3. Welke steden en gemeenten sloten geen diversiteitsplan af? 
 
4. In welke mate behalen steden en gemeenten de zelf gekozen doelstellingen? 
 
5. Wat zijn de belangrijkste redenen waarom deze doelstellingen niet gehaald worden? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 179 van 22 juni 2007 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
1.  In bijlage treft u een overzicht aan van alle lokale besturen die sinds 2002 een (variant van 

een) diversiteitsplan hebben opgestart. Het gaat in hoofdzaak om gesubsidieerde diversiteits-
plannen, maar ook om een aantal diversiteitsplannen zonder subsidie waarbij de project-
ontwikkelaars van de RESOC’s/SERR’s op een of andere manier ondersteuning, begeleiding 
of consultancy hebben geboden. In deze lijst zijn dus alleen die lokale besturen opgenomen 
waarvan het diversiteitsbeleid op een of andere wijze mede vanuit het Departement Werk en 
Sociale Economie werd of wordt ondersteund. In deze lijst ontbreken wel de lokale besturen 
(een vijftiental) die in de periode 1999-2001 een (niet gesubsidieerd) positieve actieplan voor 
allochtonen hebben uitgevoerd. 

 
Een overzicht van het aantal lokale besturen dat een diversiteitsplan heeft uitgevoerd, 
uitgesplitst naar het jaar van opstart en de gekozen variant van diversiteitsplan geeft volgende 
cijfergegevens: 
2006: 5 instapdiversiteitsplannen, 9 groeidiversiteitsplannen, 5 clusterdiversiteitsplannen en 7 
 diversiteitsplannen; 
2005: 6 instapdiversiteitsplannen, 8 groeidiversiteitsplannen, 3 clusterdiversiteitsplannen en 9 
  diversiteitsplannen; 
2004: 1 beste praktijk en 12 diversiteitsplannen; 
2003: 26 diversiteitsplannen; 
2002: 7 diversiteitsplannen. 

 
Hierbij moet worden aangestipt dat het aantal lokale besturen dat een plan heeft ingediend niet 
overeen komt met het aantal afgesloten plannen per jaar. Immers, een lokaal bestuur kan 
meerdere varianten van een diversiteitsplan uitvoeren (bijvoorbeeld eerst een diversiteitsplan 
en dan een groeidiversiteitsplan). Daarenboven telt een clusterdiversiteitsplan als één 
diversiteitsplan, maar daaraan participeren meerdere organisaties (hier lokale besturen). 
De cijfers die we hier hanteren omvatten alle lokale besturen met en diversiteitsplan. Naast 
steden en gemeenten zijn er ook heel wat OCMW’s en enkele provinciebesturen die een 
diversiteitsplan hebben uitgevoerd. 

 
Het aantal steden en gemeenten dat minstens één variant van de diversiteitsplannen heet 
uitgevoerd (of nog aan het uitvoeren is) bedraagt 40. 

 
2. Zoals uit de lijst in bijlage blijkt, gaat het om een mix van grotere en kleinere gemeenten. 

Dezelfde tendens zien we ook in de profit en social profit: ook daar wordt de maatregel zowel 
door grotere als kleinere organisaties toegepast. De (beperkte) subsidie en de geboden 
ondersteuning en begeleiding maken de maatregel immers ook zeer toegankelijk voor kleinere 
organisaties. Zeer kleine landelijke gemeenten treffen we (nog) niet aan in de lijst. 
 
Aangezien de diversiteitsplannen focussen op het eigen personeelsbeleid, hebben we eens de 
verdeling van de steden en gemeenten gemaakt in functie van de aantallen eigen personeel. 
Aangezien bij niet gesubsidieerde plannen een aantal gegevens niet worden doorgegeven (o.a. 
de grootte en samenstelling van het personeelsbestand), beschikken we maar over precieze 
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gegevens van 24 steden en gemeenten. Zes van deze steden en gemeenten hebben een 
personeelsbestand van meer dan 500 werknemers, er is geen enkele stad of gemeente in deze 
lijst met een personeelsbestand van minder dan 50 en 18 van deze steden en gemeenten 
hebben een personeelsbestand van 50-400 werknemers. 

 
3.  Alle andere steden en gemeenten, die niet vermeld worden in de bijlage, hebben geen 

diversiteitsplan uitgevoerd conform de regelgeving die jaarlijks binnen VESOC geactualiseerd 
wordt. Dit wil echter niet zeggen dat deze steden en gemeenten geen diversiteitsbeleid voeren 
of althans diversiteitsacties ondernemen, ook gericht op het eigen personeel. Ze hebben dan 
alleen geen beroep gedaan op de subsidiemogelijkheden binnen het kader van het EAD-beleid. 
Het gaat hier echter niet om grote aantallen. 
Daarbij moet men wel bedenken dat we jaarlijks een maximumaantal lokale besturen 
afspreken dat een diversiteitsplan kan opstarten. We streven immers jaarlijks naar een even-
wichtige mix van overheden, profit en social profit organisaties binnen de maatregel. 

 
4.  Vele diversiteitsplannen van gemeenten en steden lopen nog of hebben nog geen saldodossier 

ingediend. Dit geldt bijvoorbeeld voor zo goed als alle dossiers van 2005 en 2006 die 
momenteel nog lopen. We moeten dus voorzichtig zijn wanneer we resultaten interpreteren. 

 
We bekijken eerst de resultaten van de afgeronde plannen in vergelijking met de zelfgekozen 
streefcijfers bij de start van het plan. Daarna staan we even stil bij de resultaten van de 
kwalitatieve acties. Wat de resultaten in verhouding tot de vooropgestelde streefcijfers betreft, 
constateren we dat in alle diversiteitsplannen, een zeldzame uitzondering niet te na gesproken, 
de vooropgestelde streefcijfers worden behaald en vaak zelfs worden overschreden. Deze 
resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van diversiteitsplannen in de profit en non-
profitsector. Wat de kwalitatieve acties betreft, zien we dat in de diversiteitsplannen van 
steden en gemeenten het grootste deel van de vooropgestelde acties gerealiseerd worden. De 
regelgeving rond diversiteitsplannen laat toe om acties gemotiveerd te ‘heroriënteren’ of te 
wijzigen; dat kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer zich tijdens de uitvoering onverwachte 
knelpunten of kansen voordoen. Ook in de plannen van steden en gemeenten wordt van deze 
mogelijkheid soms gebruik gemaakt. 

 
5.  Het gebeurt soms dat een gemeente of stad zijn doelstellingen niet volledig kan realiseren. De 

belangrijkste redenen die steden en gemeenten aangegeven bij het niet behalen van de 
inhoudelijke doelstellingen zijn:  
-  het actiepunt is niet aangepakt wegens overbodig of niet aangepast aan de situatie (gaat 

gepaard met heroriëntatie van maatregelen); 
-  tijdsgebrek (te ambitieus gepland, het komt wel regelmatiger voor binnen de maatregel – 

ook in de privé); 
-  te weinig deelnemers om een bepaalde opleiding te organiseren; 
-  voorziene vacatures die wegvallen; 
-  het juiste moment voor een bepaalde actie is nog niet aangebroken, her draagvlak moet 

nog worden versterkt (heroriëntatie van maatregelen). 
 
BIJLAGE 
 
lokale besturen met een afgerond of lopend diversiteitsplan 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/VANDENBROUCKE/179/antw.179.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 218 
van 18 september 2007 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
Schooldirecteurentekort   -   Maatregelen 
 
Sinds de start van het nieuwe schooljaar verschijnen er steeds meer berichten met betrekking tot de 
omkadering van de administratieve werking en de invulling van de leidinggevende functies van de 
school. 
 
De nood aan nieuwe schooldirecteurs wordt elk schooljaar hoger, idem voor de administratieve 
ondersteuning. In het vrij gesubsidieerd onderwijs is 22,8 % van de schooldirecteurs binnen het 
kleuter- en lager onderwijs een directeur ad interim. Voor secundaire scholen in het 
gemeenschapsonderwijs is dat 23 %. 
 
In de beleidsnota van de minister voor het jaar 2007-2008 spreekt hij over de nood aan bekwame 
directeurs. De enige stimulerende maatregel die we  in deze nota kunnen terugvinden, is het aanpassen 
van de verloning. Wat betreft de administratieve omkadering, komt er een verdubbeling voor het 
volwassenenonderwijs, een nieuwe administratieve omkadering voor het deeltijds kunstonderwijs en 
extra ondersteunend personeel voor het buitengewoon onderwijs. Maar voor het regulier basis- en 
secundair onderwijs is dit jaar niets voorzien. 
 
Langs de andere kant vraagt de minister wel extra inspanningen van diezelfde schooldirecteurs. Al 
sinds 2002 geven de netten een sterk signaal om onder andere meer omkadering te voorzien. Op 10 
september hebben de directeurs besloten om opnieuw een sterk signaal te sturen naar het kabinet door 
op te roepen om de enquête voor de ouders door de minister niet in te vullen of niet door te sturen naar 
het ministerie. 
 
1. Is de minister van plan om nog dit jaar maatregelen te nemen om het tekort aan schooldirecteurs 

weg te werken? 
 
2. Welke maatregelen zal de minister nemen om de administratieve omkadering binnen het lager- en 

secundair onderwijs te verstevigen? 
 
3. Welke behoefte aan ondersteunend personeel bestaat er momenteel in de verschillende netten? 
 

Heeft de minister onderzoek gedaan naar deze behoefte in de verschillende netten? 
 
Welke verschillende functies, taken of opleidingsniveaus vallen binnen het ondersteunend 
personeel en in welke mate is er nood aan binnen de verschillende netten? 
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4. Is het voor de minister al dan niet nodig om de omschrijving en de invulling van de functie van 
schooldirecteur ruimer op te vatten als managementfunctie en de zoektocht naar potentiële 
kandidaten te verbreden buiten het onderwijs? 

 
5. Welke criteria en wervingsprocedure worden momenteel gebruikt voor de aanwerving van nieuwe 

schooldirecteurs?  
 

Welke kanalen worden gebruikt om kandidaten te zoeken? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 218 van 18 september 2007 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
1. Via cao VIII heb ik al diverse maatregelen genomen om de directeurs te waarderen in hun 

opdracht, om goede directeurs aan te trekken en het leiderschap van een school verder te 
professionaliseren.  
 
Eerst en vooral heb ik geld uitgetrokken om het verschil tussen het loon van een directeur en van 
een leraar groter te maken. 
Deze loonspanning is belangrijk om bekwame directeurs aan te trekken en te behouden. 
Directeurs van middelgrote en grote basisscholen kregen vanaf 1 september 2007, naast de 
verhoging van het vakantiegeld, gemiddeld 7 % opslag. 
De directeurs van de andere basisscholen (die zelf nog les geven) kregen een vermindering van 
hun lesopdracht. Voor directies uit het secundair onderwijs was loonspanning al groter, zodat de 
loonsverhoging daar minder groot is.  
 
Belangrijk is ook dat sinds dit schooljaar ook kandidaat-directeurs met een HOKT- of HOLT-
bekwaamheidsbewijs én een bewijs van pedagogische bekwaamheid kunnen doorstromen naar 
een directeursfunctie in het basisonderwijs. 
 
Vanaf 2008 komen er middelen vrij voor nascholing en opleiding van directeurs. Voor 
nascholing komt er 75 euro per directeur. Voor opleiding, die specifiek leidt tot een certificaat of 
diploma, wordt een opleidingsfonds opgericht. Elke directeur kan tijdens zijn loopbaan voor een 
bedrag van 1 500 euro een beroep doen op dat fonds om opleidingskosten te dekken.  
 
Tot slot is afgesproken in cao VIII dat de evaluatoren die de functionerings- en 
evaluatiegesprekken zullen moeten voeren, een passende opleiding zullen krijgen om dit op een 
professionele manier te laten verlopen. Hiervoor is een bedrag voorzien van 500.000 euro. 
 
Momenteel loopt in de administratie een onderzoek om – met ingang van 1 september 2008 - 
een oplossing te vinden voor de langdurige afwezigheid van een directeur op school omwille 
van het feit dat hij gebruik maakt van een aantal verlofstelsels, wat een hypotheek kan leggen op 
een stabiele schoolorganisatie.  
 
Voorlopig plan ik geen verdere maatregelen. 

 
2+3. Wat het ondersteunend personeel betreft bestaan de volgende officiële ambten: opvoeder en 

administratief medewerker in het secundair onderwijs, zorgcoördinator, ict-coördinator en 
administratief medewerker in het basisonderwijs. 

 
Voor het ambt van zorgcoördinator wordt een diploma van minimaal het niveau hoger onderwijs 
gevraagd, voor de andere ambten volstaat minimaal hoger secundair onderwijs.  
 
Er is geen onderzoek gevoerd naar de behoefte aan ondersteunend personeel in de verschillende 
netten.  
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Ik heb tijdens deze legislatuur al verschillende maatregelen genomen om de administratieve 
omkadering binnen de scholen te vergroten, vooral dan in het basisonderwijs. 
 
Op 1 september 2005 hebben de scholengemeenschappen basisonderwijs extra middelen 
gekregen om een managementfunctie en een beleidskader uit te bouwen. Naargelang het 
diploma van de nieuwe medewerkers gaat het om 200 tot 400 extra jobs. 
Daarnaast hebben directeurs in kleine basisscholen directeurs nog een gedeeltelijke lesopdracht. 
Sinds dit schooljaar krijgen de 445 betrokken directeurs een vermindering van hun lesopdracht 
met 4 uur per week. Dat stemt overeen met 74,5 extra voltijdse jobs.  

 
4. De huidige voorwaarden laten toe dat kandidaten die niet uit het onderwijs komen, solliciteren  

voor het ambt van directeur. Een directeur moet over een zeer uitgebreide waaier van 
competenties beschikken. Hij moet echter geen bedrijf managen, maar een school. Daarom vind 
ik het erg belangrijk dat hij een pedagogische opleiding gevolgd heeft. Om vast benoemd te 
kunnen worden, is dat een absolute voorwaarde, waaraan ik niet wil raken.  

 
Via cao VIII heb ik de aanwervingsvoorwaarden voor directeurs uit het basisonderwijs wel 
verruimd, zodat meer getalenteerde kandidaten in aanmerking komen. Zo kunnen nu ook 
personeelsleden met een professioneel gerichte bachelor- of masteropleiding hiervoor in 
aanmerking komen, maar zoals gezegd moeten ze een lerarenopleiding volgen om in 
aanmerking te komen voor een vaste benoeming. 

 
5. In het Gemeenschapsonderwijs maakt de raad van bestuur van de scholengroep waartoe de 

school behoort, na raadpleging van de instellingshoofden en het bestuur van de 
scholengemeenschap, minstens eenmaal per jaar de betrekkingen die hij vacant verklaart 
bekend. Die moeten eerst ingevuld worden via reaffectatie of wedertewerkstelling of via mutatie 
of een nieuwe affectatie, vooraleer andere kandidaten in aanmerking kunnen komen voor een 
proeftijd. 

 
De raad van bestuur van de scholengroep beslist over de toelating van een kandidaat tot de 
proeftijd. Kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 
- zich bij de raad van bestuur van de scholengroep met een per post aangetekende brief 

kandidaat hebben gesteld in de vorm en binnen de termijn vermeld in de oproep tot 
kandidaten 

- houder zijn van het voorziene vereiste of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs  
- tijdens de laatste evaluatie of beoordeling geen “onvoldoende” hebben gekregen als 

eindconclusie 
- voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden (bijvoorbeeld voldoen aan de 

bepalingen van de taalwetten, van onberispelijk gedrag zijn, …) 
- beschikken over de bekwaamheden vereist voor het ambt. Deze worden door de raad 

van het gemeenschapsonderwijs vastgelegd. Zij worden getest in een proef die wordt 
georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van deze raad. Om vast benoemd directeur 
te worden in het gemeenschapsonderwijs moet men een vormingsattest hebben. Dit 
vormingsattest kan enkel worden verkregen na het volgen van een tweejarige opleiding. 

 
In het Gesubsidieerd onderwijs kan een schoolbestuur een vacante betrekking in een selectie- of 
bevorderingsambt door benoeming toewijzen. Ook in het gesubsidieerd onderwijs geldt dat de 
betrekking eerst via reaffectatie of wedertewerkstelling toegewezen moet worden of via mutatie 
moet toegewezen worden (soms beperkt voor de directieambten om voorrang te kunnen geven 
aan een kandidaat van de eigen inrichtende macht). Om vast benoemd te worden in een selectie- 
of bevorderingsambt moet het personeelslid aan volgende voorwaarden voldoen: 

 
- houder zijn van het vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijs  
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- als laatste evaluatie geen evaluatie met als eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben 
gekregen 

- voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden 
 

Als tegenhanger van de toelating tot de proeftijd en de waarnemende aanstelling in het 
gemeenschapsonderwijs, kan een personeelslid in het gesubsidieerd onderwijs tijdelijk 
aangesteld worden. Indien het personeelslid tijdelijk aangesteld werd in afwachting van een 
vaste benoeming, moet het schoolbestuur uiterlijk op het einde van het tweede volledige 
schooljaar een beslissing nemen om het personeelslid hetzij vast te benoemen, hetzij te laten 
terugkeren naar zijn vorig ambt.   

 
De kanalen die gebruikt worden om directeurs te zoeken zijn divers: onderzoek toonde aan dat 
de overgrote meerderheid van de scholen de vacature voor de directeur ruim bekend maakt via 
advertenties, informatiebladen van de onderwijskoepel of de vakbond, … 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 219 
van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vredeseducatie   -   V-dagen 
 
Midden jaren negentig werden voor het secundair onderwijs jaarlijks de “V-dagen” georganiseerd. 
 
Leerlingen van vooral het secundair onderwijs en de hoogste twee jaren van het basisonderwijs 
konden gratis deelnemen aan een reeks activiteiten rond de vrede, verspreid over historische locaties in 
de verschillende provincies, zoals het Fort van Breendonk, de Mechelse Dossinkazerne, het 
Herinneringsmuseum (Ieper), het Vredeshuis van de stad Gent en het Vredescentrum van de stad 
Antwerpen. Het departement Onderwijs en de Koning Boudewijnstichting financierden de activiteiten, 
de deelnemende scholen moesten enkel instaan voor het vervoer van de leerlingen. 
 
Deze V-dagen zijn intussen een stille dood gestorven, hoewel ze een zeer leerrijke ervaring 
betekenden voor de deelnemende scholen.  
 
1. Waarom worden deze V-dagen niet meer georganiseerd en gesteund door het departement 

Onderwijs? 
 
2. Werd er in een alternatief voorzien? 
 
3. Overweegt de minister om de V-dagen opnieuw in te voeren? Wat is de motivatie achter deze 

beslissing? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 219 van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
  
1. Wat V-dag betreft moeten we een onderscheid maken tussen V-dag als dag van de herinnering aan 

de oorlogsgruwel (8 mei) en het project dat ‘V-dag vzw’ gedurende meerdere jaren uitvoerde voor 
en met Vlaamse scholen.  

In 1994 besloot het departement Onderwijs om van 8 mei een symbooldag te maken voor vrede, 
verdraagzaamheid en vooruitgang. Dit ging gepaard met een hele reeks activiteiten die toen ruime 
persaandacht kregen.  

Van 1995 tot 2003 werd V-dag als project voor scholen gecoördineerd door het Vredescentrum 
Antwerpen in samenwerking met een aantal vredescentra en musea. Dit mondde opnieuw uit in 
activiteiten voor scholen rond de datum van 8 mei.  

Er werd aan het project V-dag een gedetacheerde leerkracht toegewezen. Vanuit het departement 
Onderwijs werd daar bovenop ook een bijkomende jaarlijkse projectsubsidie toegekend om 
jaarprojecten (activiteiten als fietstochten en geleide bezoeken, een website) te realiseren. 
Na advies van de administratie werd de betrokkenheid van de diverse partners bij het V-dag 
project in 2003 opengetrokken. 
Daar waar eerst enkel de historische sites en een aantal vredeseducatieve organisaties betrokken 
waren, werd op vraag van het departement ook aan onderwijsdeskundigen  (Dienst voor 
Onderwijsontwikkeling, Kleur Bekennen, CANON Cultuurcel…) gevraagd om mee in de 
stuurgroep rond het project te zetelen en de werking mee te sturen opdat kon gestreefd worden 
naar een nog grotere transfer van de vredeseducatieve ideeën.  
In 2005 werd het Vredescentrum Antwerpen gevraagd om een handboek voor vredeseducatie en 
een daaraan gekoppelde informatieve site te ontwikkelen, dit in samenwerking met CANON 
Cultuurcel, Kleur Bekennen en Jeugd en Vrede vzw.  
Het boek ‘Vrede kan je leren’ rolde van de pers en om het idee van vredeseducatie in het 
onderwijs verder te ondersteunen werd een praktische website http://www.vredeseducatie.be 
uitgebouwd. Bedoeling van de website was (en is) om: 

- leerkrachten verder te informeren over het omgaan met actuele thema’s i.v.m. vrede en 
conflictbeheersing in ruime zin van het woord (actueel bv. over de problematiek Irak, de 
tienermoorden in Vlaanderen etc.) 

- organisaties die werken rond vredeseducatie voor te stellen; 

- goede praktijkvoorbeelden van leerkrachten te ontsluiten voor collega’s. 

 

De website ging in januari 2006 online. 

Tot op heden blijft de informatie accuraat, maar er is onvoldoende aandacht voor de 
actualiteitspagina’s en de dossiers. Hiervoor zoek ik nog een oplossing.  

Er werd niet afgestapt van de V-dag op zich, maar de samenwerking met de organisatie V-dag 
vzw (c.q. het Vredescentrum Antwerpen), die haar naam aan dit initiatief verbond, werd stopgezet 
op 31/08/2005 
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Na evaluatie van de werking van V-dag vzw werd vanuit de administratie vastgesteld dat er een 
onzekere toekomst hing over de inhoudelijke in- en output en organisatorische onderbouw van het 
project: 
De administratieve ondersteuning van de vzw was door een hervorming van vzw-structuren 
binnen de stad Antwerpen herleid tot een éénmanssecretariaat en daardoor een slecht werkend 
instrument geworden dat geen continuïteit kon garanderen. Nochtans was de toewijzing van een 
fulltime detachering aan een afgebakend project als V-dag in principe een bewijs dat het 
departement Onderwijs geloofde in de werkbaarheid van deze opdracht.  
De activiteiten van ‘V-dag vzw’ waren te beperkt geworden. Ondanks de verdienste van 10 jaar 
projectwerking, was er een te geringe output en een te beperkt onderwijsrendement vast te stellen 
bij het project V-dag. Mee uitdenken van vredeseducatieve leerlijnen of concrete en haalbare 
voorstellen tot aansluiting bij de eindtermen burgerzin werden te beperkt ingevuld. Er was te 
weinig betrokkenheid vanuit een breed vredeseducatief en onderwijskundig platform, bovendien 
manifesteerden zich te weinig initiatieven in die zin. Er was een te geringe samenhang tussen de 
ingediende projectvoorstellen waardoor een transparante visie en een duidelijke boodschap naar 
het brede vredeseducatief en onderwijsveld achterwege bleven.  

 
2. Er bestaan veel alternatieve ondersteuningsinitiatieven die ik een warm hart toe draag. Een aantal 

daarvan kunnen trouwens rekenen op één of meerdere leerkrachten die ik daarvoor een verlof 
wegens bijzondere opdracht toeken. 

Ik geef enkele voorbeelden:  

Het ‘Knooppunt Democratie’ : 

Wordt geleid vanuit het programma Burgersamenleving van de Koning Boudewijnstichting. Deze 
stichting wil scholen ondersteunen in de politieke bewustwording van leerlingen en hen 
sensibiliseren voor de kern van burgerschapsvorming, met name de waarden en uitdagingen van 
onze democratie. De stichting ontwikkelt een veelzijdig aanbod m.b.t. democratie en politieke 
vorming ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen. Met het oog op de verdere ontwikkeling 
van dit aanbod en een brede verspreiding ervan, werk ik momenteel aan een meer structurele 
ondersteuning voor het Knooppunt Democratie 

De organisatie ‘Vormen’: 

Een onafhankelijke, niet-politieke en niet-commerciële organisatie die als voornaamste doel heeft 
mensenrechteneducatie in de verschillende domeinen van de samenleving in Vlaanderen (incl. 
Brussel) te bevorderen, heeft heel wat ervaring opgebouwd op het vlak van onder meer 
materiaalontwikkeling en nascholing van leraren.  

De vzw ‘Auschwitz in Gedachtenis’: 

Biedt meerdere pedagogische activiteiten aan en werkt momenteel projectmatig aan de 
ontwikkeling van een didactisch pakket voor TSO/BSO rond herinneringseducatie. Ik stel hiervoor 
niet alleen een leerkracht met verlof wegens bijzondere opdracht, maar ook een subsidie ter 
beschikking.  

Het Vlaams Parlement speelt eveneens een actieve rol met het project ‘De Kracht van je stem’. Dit 
pakket maakt jongeren vertrouwd met een aantal thema's zoals de werking van de democratische 
instellingen en zet hen op weg naar een volwaardig en actief burgerschap.  

Via het project DynaMo², een initiatief van CANON, de cultuurcel van het ministerie van 
Onderwijs kunnen scholen beroep doen op financiële ondersteuning van hun projectidee. Binnen 
het democratische werkveld is er zo ruimte om te werken rond vrede en herinnering, 
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verdraagzaamheid en solidariteit en andere aangrenzende items. Jaarlijks ondersteun ik zo 
projecten die met een muzisch-creatieve invalshoek deze vakoverschrijdende thema’s aansnijden.  
 
Via het maandblad Klasse en de Lerarenkaart brengen wij zoveel mogelijk mensen op de hoogte 
van het aanbod van de vele historische sites en vredescentra. Dit gebeurt tijdens speciale 
lerarendagen (VIP-dagen) waarvoor telkens vele leerkrachten gratis intekenen. Zo wordt de 
educatieve werking voor geïnteresseerde leraren op een efficiënte en enthousiasmerende manier 
ontsloten.  
Op het vlak van onderzoek heb ik beslist dat Vlaanderen zal participeren aan de International 
Civic and Citizenship Education Study, een onderzoeksproject van de International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) dat in 2009 een aantal aspecten van 
burgerzin zal meten bij de leerlingen in het tweede leerjaar van de eerste graad secundair 
onderwijs.  
Ik verwijs in deze context ook naar de activiteiten van het Vlaams Vredesinstituut.  
Momenteel is er interesse van deze onafhankelijke instelling bij het Vlaams Parlement, om de site 
http://www.vredeseducatie.be binnen hun educatieve opdracht op te vissen. Waar het instituut in eerste 
instantie wetenschappelijk onderzoek over vredesvraagstukken uitvoert en op basis hiervan advies 
uitbrengt aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering, is er in het oprichtingsdecreet ook 
een documentatieopdracht omschreven: het Vredesinstituut verzamelt informatiebronnen over 
vrede en stelt die voor iedereen ter beschikking. 

 
3. Het idee om de dagen rond 8 mei voor scholen als symbolische dag met educatieve activiteiten 

opnieuw in te voeren is waardevol, maar ik wil daarin voorlopig geen voortrekkersrol nemen.  
Het behoort enerzijds tot de eigenheid van de Vlaamse scholen om een kwalitatief programma 
rond de vakoverschrijdende eindtermen burgerschapsvorming in te vullen zoals het hen past. Ze 
kunnen daarbij beroep doen op één van de vele organisaties met een educatief 
ondersteuningsaanbod voor scholen rond de thema’s vredeseducatie, herinneringseducatie, 
opvoeden tot burgerzin, democratisch denken etc.  
Anderzijds is het aangewezen om een beter zicht op te krijgen op wat er nu werkelijk goed 
bevonden wordt door scholen. Hiervoor verwacht ik veel van het programma ‘Vrede in de 
Samenleving’, waarin CESOR, VUB en het Instituut voor Onderwijs- en Informatie 
Wetenschappen (UA) in opdracht van het Vredesinstituut een staalkaart opstellen van recente 
vredesopvoedingsinitiatieven van de onderwijswereld en het middenveld in Vlaanderen. 
Bovendien worden de geïnventariseerde projecten geëvalueerd: Welke projecten zijn het meest 
doeltreffend? 
Wat zijn goede praktijkvoorbeelden? En wat kan beter? Op basis van het uitgevoerde onderzoek 
zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor de relevante actoren en beleidsmakers. Dit 
onderzoeksproject loopt van september 2007 tot september 2008. Ik zal de resultaten zoals gezegd 
eveneens met veel belangstelling afwachten.  
Ik besef dat er zowel aan de kant van de aanbieders als binnen het onderwijsveld nood bestaat aan 
meer coördinatie en afstemming. Ik zal bekijken op welke manier ik dit kan optimaliseren, niet 
alleen op het vlak van vredeseducatie, maar ook voor vakoverschrijdende thema’s in het 
algemeen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 220 
van 19 september 2007 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
Geweld op school   -   Stand van zaken 
 
De Vlaamse overheid nam reeds verschillende initiatieven om geweld op school te voorkomen, zoals 
onder meer het inzetten van jo-jo’ers, waarnaar de minister verwijst in zijn Beleidsbrief Onderwijs en 
Vorming, Beleidsprioriteiten 2006-2007. 
 
Toch blijft geweld op school een reëel probleem. Het voorbije schooljaar vonden herhaaldelijk 
gewelddaden plaats binnen de schoolpoorten of op weg naar of van de school. Met als heel recent 
voorval de steekpartij op de tweede dag van dit schooljaar, waarbij twee tieners een 14-jarige leerling 
in Gent neerstaken. Ook berichtten de media eind augustus 2007 dat meer dan 27.000 leraren een 
speciale polis hebben afgesloten die hen beschermt tegen geweld op school. 
 
1. Heeft de minister zicht op het aantal gewelddaden in scholen tijdens de voorbije drie jaar? 
 

Zo ja, hoeveel keer betrof het een voorval tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en 
leerkrachten, en tussen leerkrachten onderling? 

 
2. In welke scholen en welke studierichtingen vonden de geweldplegingen plaats? 
 
3. Heeft de minister zicht op het aantal scholen dat zeer gericht initiatieven neemt om gewelddadig 

gedrag aan te pakken? 
 

Zo ja, welke initiatieven nemen scholen? Met welke instanties wordt samengewerkt? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 220 van 19 september 2007 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
1. Uw vraag heeft betrekking op gegevens over het aantal gewelddaden binnen scholen. Ik wil 

voorafgaand opmerken dat gegevensregistratie hieromtrent niet eenvoudig is aangezien er op dit 
ogenblik geen sluitende definitie is van ‘gewelddaden op school’ en er geen centrale registratie is 
van deze voorvallen. 
 
Ik heb dus geen zicht op het aantal gewelddaden in scholen tijdens de voorbije drie jaar en ik weet 
ook niet of er voornamelijk voorvallen waren tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en 
leerkrachten of tussen leerkrachten onderling. 
 
Ik heb wel gegevens over het aantal meldingen bij het Steunpunt Ongewenst Gedrag op School 
van de vzw Limits. De cijfers werden bijgehouden voor de periode van de overeenkomsten met de 
vzw Limits, namelijk van 16 november 2005 tot 15 november 2006. Ik verwijs voor deze cijfers 
naar mijn antwoord op vraag nummer 83 van 24 januari 2007 van Veerle Heeren. De cijfers van 
de periode november 2006 tot en met augustus 2007 verwacht ik tegen 15 oktober. 
  
Ik onderzoek momenteel wel de haalbaarheid van een monitoring van gewelddaden op school. 

 
2. Aangezien ik momenteel geen zicht heb op het aantal gewelddaden in scholen, weet ik ook niet in 

welke scholen en in welke studierichtingen deze plaats vonden. 
 

3. Op dit ogenblik worden onder meer volgende initiatieven genomen om geweld op school te 
voorkomen (zowel vanuit het ministerie Onderwijs & Vorming als vanuit de scholen zelf): time 
out en HERGO op school, het JoJo-project, een aantal aanpassingen aan de lerarenopleiding 
waardoor leerkrachten over meer vaardigheden beschikken om storend gedrag op school te 
voorkomen of aan te pakken, de eindtermen waarin aandacht wordt besteed aan het leren omgaan 
van leerlingen met geweld en het aanleren van sociale vaardigheden om geweld te voorkomen, 
publicaties van het ministerie rond deze thematiek die leerkrachten en directies op weg kunnen 
helpen in het aanpakken van geweld en aanverwante fenomenen (eerstelijnsdossiers Klasse, 
scholendossier Ben X, Beleidsplan Limits,…), projecten in scholen rond peer mediation, 
vertrouwensleerlingen en conflictbemiddeling (dit is geen limitatieve lijst).  

 
Verder zijn er sinds vorig schooljaar de aanspreekpunten jeugdcriminaliteit bij de lokale politie in 
het kader van de ministeriële omzendbrief PLP41 van Patrick Dewael en de parketcriminologen 
per gerechtelijk arrondissement, waarop de scholen bij ernstige problemen beroep kunnen doen. 
Mijn administratie onderhoudt – in het kader van het spijbelactieplan – goede contacten met deze 
instanties. Op dit moment tracht ik na te gaan hoe deze samenwerking tussen onderwijs en politie 
en gerecht concreet op het terrein wordt ervaren. 

 
Ik heb geen precies zicht op het aantal scholen dat zeer gericht initiatieven neemt om gewelddadig 
gedrag aan te pakken. 
Wel weet ik dat steden zoals Antwerpen en Gent, vanuit de filosofie van flankerend 
onderwijsbeleid, werken aan een sterke coördinatie van alle initiatieven rond preventie en aanpak 
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van geweld op school, zodat scholen bij incidenten meteen weten wie te contacteren. Mijn 
medewerkers volgen deze evoluties van nabij op. 
 
Uit een informeel overleg met de hoofden van de koepels en enkele deskundigen leerde ik dat het 
probleem van de ernstige gewelddadige incidenten zich concentreert in een klein aantal scholen. Ik 
wil, in overleg met de onderwijskoepels, onderzoeken hoe we in het bijzonder deze ‘scholen die 
geen school meer kunnen zijn’ beter kunnen ondersteunen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 221 
van 19 september 2007 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
DHL-ontslagen  -  Sociaal plan 
 
Tot eind maart 2008 houdt het koerierbedrijf DHL zijn Europees operationeel centrum op de 
luchthaven van Zaventem, maar vanaf 1 april verhuist het zijn nieuwe sorteercentrum en 
luchtvaartknooppunt naar Leipzig. Het precieze aantal jobs dat hierdoor verloren gaat, is nog niet 
bekend. Daarvoor wacht men de vluchtschema’s nog af en die zijn pas bekend eind september. Men 
verwacht dat er 400 jobs minder verloren zouden gaan dan aanvankelijk gevreesd, wat betekent dat er 
wel nog steeds zo’n 1.250 banen moeten verdwijnen. 
 
Daartegenover staat een permanent tekort aan arbeidskrachten waarmee de luchthaven van Zaventem 
reeds jaren kampt. Er zouden permanent zo’n drieduizend vacatures openstaan. Vooral bij de 
luchtvaartmaatschappijen en de bagageafdelingen blijkt de situatie precair, maar ook bij de 
veiligheidsdiensten, horeca-zaken en de vele winkeltjes raken heel wat jobs maar niet ingevuld. Groot 
is het contrast met de werkloosheid in Brussel. Die mismatch tussen vraag en aanbod is dan ook een 
nijpende problematiek. 
 
Het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams 
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie 
en de Duitstalige Gemeenschap bepaalt een aantal maatregelen en initiatieven om de mobiliteit van 
werkzoekenden tussen de gewesten te bevorderen.  
 
Het samenwerkingsakkoord bepaalt ook dat bij collectieve ontslagen van meer dan 250 werknemers, 
waarbij minstens 50 werknemers in een ander gewest of in een andere gemeenschap wonen, een 
sociaal noodplan wordt opgesteld. Zo werd naar aanleiding van het collectieve ontslag bij Volkswagen 
Vorst vorig jaar een crisiscel opgericht om de acties tussen de betrokken regio’s te coördineren, 
teneinde de werknemers zo snel en efficiënt mogelijk opnieuw aan het werk te krijgen. 
 
DHL-werknemers die niet kunnen blijven en niet op brugpensioen gaan, hebben verschillende 
mogelijkheden in en rond de luchthaven, zo blijkt. Een ACV-mandataris bevestigt dat in een artikel 
van “De Tijd”, maar voegt eraan toe dat vele arbeiders graag deeltijds werken en bij DHL specifieke 
functies hadden. 
 
1. Wordt in het licht van het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 ook voor de afgedankte 

werknemers van DHL een sociaal noodplan opgesteld? Komt er een crisiscel (cfr. VW Vorst) om 
deze mensen opnieuw en zo snel mogelijk opnieuw aan het werk te krijgen? Zijn hier reeds 
stappen ondernomen? Zo ja, welke en werd er een tijdsschema vooropgesteld? 

 
2. Kan er prioritair een oplossing gezocht worden binnen het kader van de problematiek in 

Zaventem? Met andere woorden, is er specifieke aandacht voor de openstaande 
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(knelpunt)vacatures in de bedrijven in en om de luchthaven? Wordt er geopteerd voor een gerichte 
aanpak waarbij – mits bemiddeling, begeleiding, opleidingen en omscholing – voormalige DHL-
werknemers naar jobs in de luchthavensector worden toegeleid? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 221 van 19 september 2007 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1. DHL heeft reeds op 21 oktober 2004 hun vertrek naar Leipzig aangekondigd, met als 

vertrekdatum 1 april 2008. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een sociaal plan. 
Het verloop van het sociaal overleg wordt opgevolgd door een sociale interventieadviseur van 
de VDAB. Van zodra er bekend wordt gemaakt dat er meer dan 50 werknemers woonachtig zijn 
in Brusselse of het Waalse gewest zal ik als Vlaamse minister van Werk overgaan tot de 
oprichting van een crisiscel voor DHL. Momenteel zijn hier nog geen stappen voor ondernomen, 
aangezien nog niet precies geweten is welke werknemers zullen getroffen worden door ontslag.  

 
2. Er zal getracht worden zoveel mogelijk voormalige DHL-werknemers toe te leiden naar de 

beschikbare jobs in en om de luchthaven. DHL heeft zelf al heel wat maatregelen genomen om 
zoveel mogelijk jobs te redden: opleidingen, loopbaanbegeleiding, interne overplaatsingen van 
personeel,… Welke maatregelen DHL nog voorziet voor de ex-werknemers die nog geen 
nieuwe job hebben gevonden op 1 april 2008 is nog niet gekend. De sociale interventieadviseur 
verantwoordelijk voor het dossier DHL heeft de betrokken sociale partners van DHL de nodige 
informatie bezorgd m.b.t. mogelijke/verplichte begeleidingsmaatregelen (erkenning van DHL 
als onderneming in herstructurering ikv het KB van 16 juli 2004, outplacement voor 45+, 
oprichting van een tewerkstellingscel…). Het is nu aan DHL en de werknemersvertegen-
woordigers om in het sociaal plan vast te leggen welke begeleidingsmaatregelen zullen voorzien 
worden voor de ontslagen werknemers, naast de acties die nu al ondernomen worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 222 
van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Promotie van beleidsthema's  -  Televisieprogramma's 
 
Geregeld worden er door de ministers opdrachten gegeven aan televisiezenders voor het maken van 
programma's, met bijbehorende subsidies. Die subsidiëring heeft tot doel bepaalde thema's dichter bij 
de Vlaamse kijker te brengen.  
 
Eén van deze thema's is bijvoorbeeld de derdewereldproblematiek, waarbij programmamakers 
televisiereportages over de concrete dagelijkse noden van het Zuiden weergeven. Ook verwerken 
scenaristen een verhaallijn over de derdewereldproblematiek in soaps. Deze verhaallijnen gaan dan 
onder meer over vrijwilligerswerk in de Derde Wereld of over een microfinancieringsinstelling in het 
Zuiden. Een ander thema is bijvoorbeeld het gelijkekansenbeleid, dat men ook via de audiovisuele 
media dichter bij de Vlaming wil brengen. 
 
1. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de televisieprogramma’s die hij/zij en/of 

zijn/haar beleidscel, administratie,… financieel hebben ondersteund sinds het begin van de 
legislatuur?  

 
Graag een overzicht per jaar, met vermelding van de betrokken zender en van het budget per 
programma. 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van programma's die op een andere wijze 
werden ondersteund? 

 
2. Kan de minister aangeven, per ondersteund programma, welke doelstellingen er daarbij werden 

nagestreefd, of er nadien werd nagegaan in hoeverre deze doelstellingen werden gerealiseerd en zo 
ja, wat de resultaten van deze evaluatie waren en welke beleidsconclusies eruit werden getrokken? 

 
Als er geen evaluatie was, kan de minister dan aangeven waarom niet? 

 
3. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de zenders en programma's die in het 

komende televisieseizoen (2007-2008) financieel zullen worden ondersteund, met de respectieve 
budgetten per programma? 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van de programma's die in het komende 
seizoen op een andere wijze zullen worden ondersteund? 

 
4. Hoe evalueert de minister het nastreven van beleidsdoelstellingen en/of van een betere 

samenleving via het ondersteunen van televisieprogramma's, en kan hij/zij dit uitvoerig toelichten? 
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Waar moet er bijsturing zijn? 
 
5. Worden er nog andere televisieprojecten gepland en kan de minister deze toelichten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 84, Moerman nr 75, 

Vandenbroucke nr. 222, Van Mechelen nr. 162, Anciaux nr. 106, Bourgeois nr. 116, Keulen nr. 
199, Van Brempt nr. 208, Vanackere nr. 273, Crevits nr. 654). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 222 van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 223 
van 19 september 2007 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
Inschrijving van leerlingen   -   Controleresultaten 
 
De Vlaamse Regering gaf op 6 juli 2007 haar goedkeuring over het ontwerp van besluit tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de 
inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 
12 november 1997 betreffende controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs. 
 
Conform het gewijzigde artikel 6 van hoofdstuk I en II bezorgt elke directie voor het betrokken 
schooljaar aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten uiterlijk de dertiende schooldag een lijst met 
de identificatiegegevens van de leerlingen die uiterlijk de derde schooldag werden ingeschreven. 
 
1. Heeft de minister zicht op het aantal scholen dat de identificatiegegevens tijdig heeft ingediend? 
 
2. Hoeveel leerlingen werden uiterlijk de derde schooldag van het schooljaar 2007-2008 

ingeschreven en hoeveel werden niet ingeschreven? 
 
3. Hoeveel kinderen en jongeren werden uiterlijk de derde schooldag van het schooljaar 2007-2008 

geregistreerd als kinderen en jongeren die huisonderwijs volgen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 223 van 19 september 2007 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
1. In het basisonderwijs hebben in totaal 2114 van de 2514 scholen de leerlingengegevens 

uiterlijk de dertiende schooldag van september opgestuurd. 
In het secundair onderwijs hebben in totaal 997 van de 1116 scholen de leerlingengegevens 
tijdig opgestuurd.  

 
2. Op de derde schooldag van het schooljaar 2007-2008 zijn in het lager onderwijs 350241 

leerlingen ingeschreven en in het kleuteronderwijs 172971. 
In het secundair onderwijs zijn op de derde schooldag 457239 leerlingen ingeschreven. 
Binnen de procedure rond de leerplichtcontrole zal mijn administratie pas in een latere fase 
beschikken over de cijfers van de niet-ingeschreven leerlingen.  

 
3. In het basisonderwijs werden voor het schooljaar 2007-2008 uiterlijk de derde schooldag 201 

kinderen geregistreerd in het huisonderwijs en op 3 oktober zijn dit er in totaal 215. 
In het secundair onderwijs werden voor het schooljaar 2007-2008 260 leerlingen geregistreerd 
in het huisonderwijs. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 224 
van 20 september 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Franstalige faciliteitenscholen   -   Subsidiëring 
 
Vlaanderen betaalt nog altijd het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten. 
 
Graag vernam ik van de minister in verband met het onderwijs in de faciliteitengemeenten en voor het 
schooljaar 2007-2008 het volgende. 
 
1. Kan de minister meedelen hoeveel leerlingen het Franstalig onderwijs per faciliteitengemeente in 

Vlaanderen op 1 oktober 2007 telde? 
 
2. Kan de minister ter vergelijking de schoolbevolkingscijfers meedelen in het Nederlandstalig 

onderwijs per faciliteitengemeente? 
 
3. Hoeveel bedroegen de totaal uitgekeerde weddesubsidies per gemeente voor het Franstalig 

onderwijs in de zes Randgemeenten? 
 
4. Welke bedragen werden er uitgekeerd aan werkings- en uitrustingssubsidies? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 224 van 20 september 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Het begrip "faciliteitengemeente" heb ik bij het beantwoorden van de vraag niet verengd tot de 
"randgemeenten" uit de Vlaamse Rand rond Brussel. Ook in de zes Vlaamse taalgrensgemeenten 
kunnen Franstalige scholen opgericht, dan wel in stand gehouden worden die onder bepaalde 
voorwaarden erkend, gesubsidieerd dan wel gefinancierd kunnen worden door de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
De wettelijke basis voor het oprichten, dan wel in stand houden van deze faciliteitenscholen ligt in de 
artikelen 6 en 7 van de onderwijstaalwet van 30 juli 1963 en het nog niet-geconcordeerde artikel 7 §3B 
van de bestuurstaalwet van 2 augustus 1963. Dit in afwijking van het generieke principe van artikel 4 
van de onderwijstaalwet waarbij de onderwijstaal de streektaal moet zijn en derhalve  in het 
Nederlandse taalgebied  - waartoe ook de rand- en taalgrensgemeenten behoren  - het Nederlands. 
 
De kleuter- en lagere scholen zijn enkel toegankelijk voor leerlingen met het Frans als moedertaal of 
gebruikelijke taal, waarvan het gezinshoofd in één van deze gemeenten verblijft. Voor de leerlingen 
van de secundaire scholen moet het gezinshoofd daarentegen buiten het Nederlandstalige taalgebied 
verblijven. 
 
Overeenkomstig artikel 129 §2 van de Grondwet zijn de Gemeenschappen niet bevoegd om het 
gebruik van de talen, ook voor het onderwijs, te regelen in de rand- en taalgrensgemeenten. De huidige 
federale regelgeving kan enkel met een federale bijzondere wet, aangenomen met de in artikel 4, 
laatste lid van de Grondwet bepaalde meerderheid, gewijzigd worden. 
 
In overeenstemming met het grondwettelijke territorialiteitsbeginsel, komt het niet aan de federale 
overheid, dan wel aan de Franse Gemeenschap toe in te staan voor de naleving van deze regelgeving. 
Het Grondwettelijk Hof heeft herhaaldelijk bevestigd dat het uitsluitend de Vlaamse Gemeenschap is, 
die bevoegd is om de aan de Franstalige inwoners van de rand- en taalgrensgemeenten toegekende 
rechten tegemoet te komen. Deze scholen zijn dan ook, hoewel Franstalig Vlaamse scholen die de 
Vlaamse regelgeving moeten opvolgen en op basis hiervan erkend, gesubsidieerd dan wel gefinancierd 
worden door de Vlaamse Gemeenschap. Ten einde de Vlaamse Gemeenschap in staat te stellen het 
naleven van deze voorwaarden te controleren, werd door de meerderheidsfracties op 23 maart 2007 
een voorstel van interpretatief decreet ingediend (Vlaams Parlement, stuk 1163 (2006-2007) - nr. 1). 
 
Wat de cijfergegevens betreft, vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger de gegevens voor het 
schooljaar 2006-2007, met de officiële geverifieerde leerlingencijfers van 1 februari 2006. Dit laat 
vergelijkingen toe met de gegevens uit de schooljaren 2003-2004 (schriftelijke vraag nr.8 van 10 
september 2004 en schriftelijke vraag nr.16 van 22 oktober 2004),2004-2005 (schriftelijke vraag nr. 1 
van 28 september 2005 en schriftelijke vraag nr. 6 van 6 oktober 2005) en 2005-2006 (schriftelijke 
vraag nr.244 van 20 september 2006).  
 
De voorlopige leerlingengegevens over het schooljaar 2007-2008 zijn nog niet volledig beschikbaar, 
laat staan de overige gegevens inzake de subsidiëring en financiering. Eenmaal de voorlopige 
leerlingenaantallen voor het schooljaar 2007-2008 beschikbaar zijn, zal een aanvullend antwoord 
opgesteld worden, zodat de vergelijking met 1 oktober 2004 (schriftelijke vraag nr.41 van 26 
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november 2004) en 1 oktober 2006 (schriftelijke vraag nr. 69 van 20 december 2006) kan gemaakt 
worden. 
 
1. Overzicht van het aantal leerlingen in de Franstalige scholen of afdelingen in de verschillende 

faciliteitengemeenten.  
 

BASISONDERWIJS 
 

Gemeente Aantal leerlingen op 1 feb 2007 
DROGENBOS 191 
KRAAINEM 255 
LINKEBEEK 207 
RONSE 174 
SINT-GENESIUS-RODE 667 
WEMMEL 630 
WEZEMBEEK-OPPEM 824 
    
 TOTAAL 2948 

 
Wat de randgemeenten betreft, gaat het over zes Franstalige gemeentelijke basisscholen (één per 
gemeente) en twee Franstalige vrije gesubsidieerde basisscholen (Sint-Genesius-Rode en 
Wezembeek-Oppem). 
 
Wat de Vlaamse taalgrensgemeenten betreft, blijft na de sluiting van de Franstalige gemeente-
school in Voeren en de Franstalige vrije gesubsidieerde basisschool in Ronse enkel de Franstalige 
afdeling van de Gemeenschapsbasisschool in Ronse over.  
 
Cijfers over de op grond van de artikelen 24 en 30 van de Grondwet in Voeren actief zijnde privé-
school ingericht door de v.z.w. "Centre Culturel et Sportif" die door de Vlaamse Gemeenschap 
noch erkend, gesubsidieerd dan wel gefinancierd wordt zijn niet beschikbaar. 
 
Vergelijken we deze cijfers met het schooljaar 2003-2004, dan komen we in het schooljaar 2006-
2007 aan slechts 99%, voor Ronse aan 107%, voor de randgemeenten aan 98 % van de toenmalige  
leerlingen-aantallen. 
 
In het schooljaar 2003-2004 had het Franstalige basisonderwijs voor het geheel van de 
randgemeenten een marktaandeel van 44%, in 2006-2007 43 %. 

 
SECUNDAIR ONDERWIJS 

 
             In de taalgrensgemeente Ronse zijn er in twee Nederlandstalige secundaire scholen van het 

Gemeenschapsonderwijs Franstalige afdelingen, die sinds 1963 onafgebroken zijn blijven 
voortbestaan. 

 
             Het betreft enerzijds het Koninklijk Atheneum – Instituut voor Paramedische Beroepen en 

anderzijds de vestigingsplaats Ronse van het Koninklijk Technisch Atheneum – Vesaliusinstituut 
Oostende (vierde graad beroepsecundair onderwijs verpleegkunde). 

 
Gemeente Aantal leerlingen op 1 feb 2007 

RONSE K.A. -I.P.B. 27 
RONSE (afdeling van Oostende) 99 
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Hier moet vastgesteld worden dat het aantal Franstalige leerlingen in het Koninklijk Atheneum- 
Instituut voor Paramedische beroepen beperkt en stabiel blijft.  
In de vierde graad beroepssecundair onderwijs daarentegen is sinds het schooljaar 2005-2006  het 
aantal leerlingen substantieel gestegen. 

 
2. Overzicht van het aantal leerlingen in de Nederlandstalige scholen of afdelingen in de 

verschillende faciliteitengemeenten., waar ook Franstalig onderwijs wordt ingericht: 
 

BASISONDERWIJS 
 

Gemeente Aantal leerlingen op 1 feb 2007 
DROGENBOS 237 
LINKEBEEK 223 
SINT-GENESIUS-RODE 1141 
WEMMEL 1189 
KRAAINEM 288 
WEZEMBEEK-OPPEM 591 
RONSE 2477 
  
TOTAAL 6146 

 
In de Nederlandstalige scholen stijgt na een kleine terugval in het schooljaar 2004-2005 het aantal 
leerlingen vooral na 1 september 2005 (plus 81 leerlingen) en nog meer na 1 september 2006 (plus 
123 leerlingen) stelselmatig. Zowel in de randgemeenten (103 %), als in Ronse (104%) steeg het 
aantal Nederlandstalige leerlingen vergeleken met het schooljaar 2003-2004. 
 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in de Nederlandstalige basisscholen - anders dan in de 
Franstalige - ook leerlingen van buiten deze gemeenten kunnen inschrijven.  
 
Mogelijkerwijze is er een verband met de sinds 1 september 2005 en vooral na 1 september 2006 
toegekende extra lestijden voor Nederlandstalige scholen met een aanzienlijk aantal leerlingen met 
het Nederlands niet als thuistaal (TNN-lestijden). 
 
SECUNDAIR ONDERWIJS 
 

Gemeente Aantal leerlingen op 1 feb 2007 
SINT-GENESIUS-RODE 470 
WEMMEL 485 
WEZEMBEEK-OPPEM 905 
RONSE 1264 
  
TOTAAL 3124 

 
3. De totaal uitgekeerde weddensubsidies voor het schooljaar 2006-2007 voor het Franstalige 

onderwijs 
 

BASISONDERWIJS 
 

Gemeente Weddensubsidies 
DROGENBOS 601.278 
KRAAINEM 834.528 
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LINKEBEEK 604.160 
SINT-GENESIUS-RODE 1.965.650 
WEMMEL 1.436.967 
WEZEMBEEK-OPPEM 2.094.200 
    
 TOTAAL 7.536.783 

 
Wat de Franstalige afdeling van de Gemeenschapsbasisschool in Ronse betreft, worden de 
salarissen van het bestuurs- en onderwijzend personeel nog steeds betaald door de Franse 
Gemeenschap, op basis van het "Protocol betreffende het beheer der Franstalige scholen in het 
Nederlands taalgebied" binnen de toenmalige unitaire regering afgesloten op 24 mei 1973 tussen 
beide toenmalige ministers van Nationale Opvoeding en waarbij de Franstalige minister bevoegd 
zou zijn voor de pedagogische en personeelsaangelegenheden. In dit protocol werd specifiek 
Ronse vermeld. 

 
Dit is één van de extraterritoriale activiteiten die de Franse Gemeenschap uitoefent op het 
grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap, zoals ik in mijn inventaris medegedeeld in de 
voltallige zitting van het Vlaams Parlement op 11 januari 2006 heb vermeld. 
 
Het personeelskader van het  beleids- en ondersteunend personeel wordt berekend op basis van 
een puntensysteem, onder meer gelieerd aan het aantal leerlingen in de scholengemeenschap. 
Concreet voor Ronse betekent dit dat de Franstalige leerlingen op zich niet volstaan voor een 
aparte betrekking, doch dat ze - in combinatie met de aanwezige Nederlandstalige leerlingen - tot 
een bijkomende betrekking kunnen bijdragen.  
 
Overigens wordt dit personeel dat ten laste valt van de Vlaamse onderwijsbegroting nooit 
exclusief ingezet voor de Franstalige afdelingen, gelet op de integratie van Franstalige en 
Nederlandstalige afdelingen in één instelling. 

 
SECUNDAIR ONDERWIJS 

 
Er kunnen wettelijk in de zes randgemeenten geen Franstalige scholen voor secundair onderwijs 
die van de Vlaamse Gemeenschap weddensubsidies zouden ontvangen bestaan. 

 
Wat Ronse betreft, betaalt ook hier de Franse Gemeenschap de salarissen van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel. 
 
Wat betreft het ondersteunend personeel is de situatie analoog aan de hierboven voor het 
basisonderwijs beschreven situatie. 

 
4. Een overzicht van de werkings- en uitrustingssubsidies schooljaar 2006-2007 voor het Franstalig 

onderwijs.  
 

BASISONDERWIJS 
  

Gemeente Werkingsbudget 
DROGENBOS 99.852,10 
LINKEBEEK 110.332,79 
SINT-GENESIUS-RODE 370.249,16 
WEMMEL 312.698,29 
KRAAINEM 129.566,62 
WEZEMBEEK-OPPEM 401.605,28 
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 TOTAAL 1.424.304,24 

 
Gemeente ICT-Toelage 

DROGENBOS 177,28 
LINKEBEEK 193,40 
SINT-GENESIUS-RODE 644,67 
WEMMEL 547,97 
KRAAINEM 234,59 
WEZEMBEEK-OPPEM 709,13 
   
 TOTAAL 2.507,04 

 
Gemeente Toelage voor ICT-infrastructuur 

DROGENBOS 4.148,10 
LINKEBEEK 4.525,20 
SINT-GENESIUS-RODE 15.084,00 
WEMMEL 12.821,40 
KRAAINEM 5.488,90 
WEZEMBEEK-OPPEM 16.592,40 
   
 TOTAAL 58.660,00 

 
Gemeente Nascholing 

DROGENBOS 1.179,36 
LINKEBEEK 1.400,96 
SINT-GENESIUS-RODE 3.941,92 
WEMMEL 3.211,92 
KRAAINEM 1.642,66 
WEZEMBEEK-OPPEM 4.335,87 
   
 TOTAAL 15.712,69 

 

Gemeente 
Vervoerskosten 

personeel 
DROGENBOS 0,00 
LINKEBEEK 691,55 
SINT-GENESIUS-RODE 209,40 
WEMMEL 0,00 
KRAAINEM 2.113,17 
WEZEMBEEK-OPPEM 904,07 
   
 TOTAAL 3.918,19 

 
Wat de Franstalige afdeling van de Gemeenschapsbasisschool in Ronse betreft, worden de 
werkingsmiddelen bestemd voor het Gemeenschapsonderwijs niet per afzonderlijke leerling 
berekend. De globale leerlingenpopulatie van het Gemeenschapsonderwijs speelt wel een rol bij 
het bepalen van de globaliteit van de beschikbare middelen die aan de scholengroepen worden 
toegekend. 
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SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
In de zes randgemeenten kunnen er wettelijk geen Franstalige scholen voor secundair onderwijs 
die van de Vlaamse Gemeenschap werkingsmiddelen zouden ontvangen, bestaan. 
 
De werkingsmiddelen van de Franstalige afdelingen van de secundaire scholen van het 
Gemeenschapsonderwijs in Ronse zijn toegevoegd aan de globale dotatie van het 
Gemeenschapsonderwijs en kunnen niet apart weergegeven worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 225 
van 20 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlaamse school Komen   -   Project Nederlands voor volwassenen 
 
Uit een persartikel dat recent verscheen, blijkt dat de Vlaamse administratie weigerachtig staat 
tegenover het voornemen van de Vlaamse school in Komen om een cursus Nederlands voor 
volwassenen in te richten. Daar was bijzonder veel belangstelling voor, maar blijkbaar geen financiële 
middelen van de Vlaamse overheid. 
 
Kan de minister deze informatie bevestigen? 
 
Is het niet eigenaardig dat enerzijds akkoorden worden gesloten inzake samenwerking m.b.t. de 
werklozenbegeleiding, maar dat er geen financiële middelen ter beschikking zijn wanneer de Vlaamse 
school zich wil inzetten om het grootste struikelblok in dat verband, met name een gebrek aan kennis 
van het Nederlands, weg te werken? 
 
Vanwaar die beslissing? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 225 van 20 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Artikel 6 van de onderwijstaalwet van 30 juli 1963 wijkt – voor wat de taalgrensgemeenten betreft - af 
van het algemene principe dat de onderwijstaal de streektaal moet zijn (art. 4). Concreet betekent dit 
dat in de gemeente Komen-Waasten, gelegen in het Franse taalgebied en dus op het grondgebied van 
de Franse Gemeenschap, in regel de onderwijstaal het Frans moet zijn. 
 
Artikel 6 laat  uitsluitend voor het kleuter- en lager onderwijs toe dat onderwijs verstrekt wordt in een 
andere landstaal (in Komen-Waasten het Nederlands) indien deze taal de moedertaal of de 
gebruikelijke taal is van het kind en indien het gezinshoofd in één van de taalgrensgemeenten verblijft. 
De verantwoordelijkheid om voor een Nederlandstalige taalwetschool te zorgen ligt in de eerste plaats 
bij de gemeente Komen-Waasten en in overeenstemming met het territorialiteitsbeginsel bij de Franse 
Gemeenschap in het algemeen. 
 
In diverse antwoorden op mondelinge en schriftelijke vragen heb ik uitvoerig uitgelegd hoe de 
principiële en feitelijke situatie is van de basisschool van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs in 
Komen-Waasten. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat deze feitelijke situatie 
ontstaan is in de unitaire Belgische context. In 1980 besliste de Belgische regering om in de plaats te 
treden van de gemeente Komen-Waasten. De Franstalige minister van Nationale Opvoeding werd 
gelast een Nederlandstalige afdeling te voorzien. 
 
Toen deze dat in 1981 - in volle regeringscrisis - voor bekeken hield, heeft de Nederlandstalige 
minister van Nationale Opvoeding beslist ten voorlopige titel, als bewarende maatregel onder de vorm 
van prefinanciering, de Vlaamse school in stand te houden. Deze voorlopige situatie uit het verleden 
duurt nog steeds voort wat het basisonderwijs betreft. 
 
Eén en ander ligt fundamenteel anders voor het inrichten van volwassenenonderwijs door een Vlaams 
Centrum voor Volwassenenonderwijs in een taalgrensgemeente gelegen in het Franse taalgebied. 
 
In de eerste plaats voorziet de taalwet niet dat er in taalgrensgemeenten anderstalig onderwijs wordt 
ingericht, buiten het kleuter- en lager onderwijs. Nederlandstalig volwassenenonderwijs erkend, 
gesubsidieerd dan wel gefinancierd door de overheid kan niet in Komen-Waasten. 
 
In de tweede plaats komt het omwille van het territorialiteitsbeginsel niet aan de Vlaamse 
Gemeenschap toe activiteiten te ontplooien op het grondgebied van de Franse Gemeenschap, noch 
deze activiteiten te financieren of subsidiëren. 
 
Herhaalde malen heeft de Vlaamse Regering zich tot het Grondwettelijk Hof gewend om financiering 
of subsidiëring van Franstalige activiteiten in Vlaanderen door de Franse Gemeenschap een halt toe te 
roepen. Het Grondwettelijk Hof is steeds positief ingegaan op deze klachten van de Vlaamse 
Regering.  
 
Krachtens artikel 127 van de Grondwet hebben de Gemeenschappen de (quasi-) volheid van 
bevoegdheid tot het regelen van het onderwijs, ieder wat haar betreft en territoriaal beperkt tot het 
eigen grondgebied. Zelfs waar de federale regering faciliteiten - onder meer op het gebied van 
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onderwijs - toekent in de Vlaamse rand- en taalgrensgemeenten, komt het niet aan de federale 
overheid, noch aan de Franse Gemeenschap toe om deze regelgeving uit te voeren. Dit kan enkel door 
de Vlaamse overheid. In de kering komt het aan de Franse Gemeenschap toe de bestaande regelgeving 
in de taalgrensgemeenten van haar grondgebied toe te passen. 
 
Nederlandstalig volwassenenonderwijs dat erkend, gesubsidieerd of gefinancierd worden door de 
overheid kan dus niet ingericht worden in de gemeente Waasten-Komen, a fortiori niet door de 
Vlaamse Gemeenschap. 
 
In het advies over het decreet van 16 mei 2007 houdende dringende bepalingen voor het onderwijs 
(advies 42.257/1) stelde de Raad van State immers niet in te zien op welke grond de Vlaamse 
Gemeenschap bevoegd zou zijn regelingen met gelding in het Franse taalgebied. 
 
Een vergelijking met de Vlaamse basisschool in Komen-Waasten gaat niet op. De situatie in het 
basisonderwijs is ontstaan in de Belgische context van voor de staatshervorming van 1988. Deze 
situatie is in wezen ongrondwettig, maar wordt voorlopig in stand gehouden zolang de Franse 
Gemeenschap eveneens extraterritoriale activiteiten (ontstaan in de Belgische context en die ik 
beschreven heb in mijn rapport voor het Vlaams Parlement op 11 januari 2006) in stand houdt. 
 
Mede gelet op het nadrukkelijke advies van de Raad van State t.a.v. decreet van 16 mei 2007 
houdende dringende bepalingen voor het onderwijs (advies 42.257/1) - waarin  we oorspronkelijk 
dachten de sinds 1963 voortdurende situatie van de Nederlandstalige GPB-opleiding in Moeskroen te 
kunnen regelen - kunnen er zeker geen recent ontstane situaties gehandhaafd blijven. 
 
Het is juist dat het Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Kortrijk-
Menen-Tielt sinds 2005 een vestigingsplaats opgericht heeft in de gemeente Komen-Waasten in de 
gebouwen van de Vlaamse basisschool. Op dat moment gold (maar dan enkel binnen het Vlaamse 
grondgebied) nog de vrije oprichting van vestigingsplaatsen. De administratie had geen enkele reden 
om grondig nieuwe vestigingsplaatsen te controleren. Hierdoor is de oprichting van deze 
vestigingsplaats ontsnapt aan de bevoegde administratie. Deze vestigingsplaats had er, wegens 
ongrondwettig, nooit mogen komen maar werd toen niet opgemerkt. 
 
Let wel: ik heb sympathie voor de bedoelingen van de scholengroep "Mandel en Leie", die zeker 
eerbaar waren. De cursussen Nederlands Tweede Taal zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de 
grote vraag naar cursussen Nederlands in de gemeente.  
 
Ik neem ook aan dat de cursisten door het verwerven van taalkennissen Nederlands hun kansen op de 
arbeidsmarkt willen verhogen. 
 
De leerlingen van de basisschool moeten overeenkomstig de onderwijstaalwet het Nederlands als 
moedertaal of gebruikelijke taal hebben. Hun ouders echter kunnen taalgemengd zijn, dan wel het 
Standaardnederlands onvoldoende beheersen, zodat een cursus Nederlands niet onnuttig kan zijn. 
Vanwege de scholengroep en de Vriendenkring werden aanzienlijke infrastructurele inspanningen 
gedaan om leslokalen voor deze cursussen te realiseren. 
 
Gelet op de vrijheid van onderwijs en de taalvrijheid (artikelen 24 en 30 van de Grondwet) kunnen 
uiteraard privé-personen en verenigingen ook in het Nederlands cursussen inrichten in Komen-
Waasten. Net zoals overigens op basis van een privé-initiatief in Voeren in het Frans privé-
basisonderwijs gegeven wordt, dat uiteraard niet erkend, gesubsidieerd of gefinancierd kan worden 
door openbare besturen, zoals de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. Door privépersonen of - 
verenigingen ingerichte cursussen kunnen perfect doorgaan in de voorziene infrastructuur, te meer 
daar deze eigendom is van een privaatrechterlijke persoon, met name de Vriendenkring KNOKK. 
 



-78-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

Binnen de uitvoering van het nieuwe decreet betreffende het volwassenenonderwijs is het vrij 
inrichten van vestigingsplaatsen niet meer mogelijk. In het kader van het oprichten van de structurele 
regionale samenwerkingsverbanden in het volwassenenonderwijs, ook wel consortia genoemd, werden 
alle vestigingsplaatsen door mijn administratie nagegaan en werd in het voorjaar van 2007 aan de 
scholengroep gemeld dat de betreffende vestigingsplaats er nooit had mogen zijn. Er kon geen andere 
beslissing genomen worden dan het sluiten van deze vestigingsplaats. Er kunnen geen gefinancierde 
leraarsuren en werkingsmiddelen meer ingezet worden ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. Met 
ingang van 1 september 2007 werd de vestigingsplaats Komen-Waasten ambtshalve gesloten. 
 
Tenslotte wil ik wijzen op de principiële draagwijdte van deze problematiek. 
 
In het Parlement van de Franse Gemeenschap greep mevrouw Persoons (FDF) de situatie in Komen op 
24 mei 2005 aan om te stellen: "Si la Communauté flamande organise sur le territoire de Comines une 
école néerlandophone, il est permis d'imaginer que, l'exemple étant montré, nous puissions faire de 
même dans les communes à facilités où les parents viendraient à le demander, que ce soit à la 
périphérie de Bruxelles ou ailleurs". 
 
Ik wil dan ook absoluut niet dat de situatie in Komen aangegrepen zou worden om nieuwe interventies 
van de Franse Gemeenschap op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap te legitimeren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 226 
van 20 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlaamse school Komen   -   Extra begeleiding 
 
Vorig schooljaar kon de Vlaamse school in Komen beschikken over twee contractuele krachten die de 
juffrouw van de kleuterklas bijstonden. Dit schooljaar kon dat blijkbaar niet meer. Het gevolg is dat 
een aantal ouders hun kinderen van de school weghaalden, omdat ze van oordeel waren dat er 
onvoldoende begeleiding was. 
 
De directie wijst erop dat die twee extra krachten geen overbodige luxe waren, aangezien zowat de 
helft van de kinderen Frans als thuistaal heeft. 
 
Is de minister op de hoogte van die situatie? 
 
Hoe verklaart hij die? 
 
Gaat hij alsnog voor extra begeleiding zorgen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 226 van  20 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
In diverse antwoorden op mondelinge en schriftelijke vragen heb ik uitvoerig uitgelegd welke de 
principiële en feitelijke situatie is van de basisschool van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs in 
Komen-Waasten. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat deze feitelijke situatie 
ontstaan is in de unitaire Belgische context. 
De Belgische regering besliste in 1980 in de plaats te treden van de gemeente Komen-Waasten en 
verplichtte de Franstalige minister van Nationale Opvoeding een Nederlandstalige taalwetschool op te 
richten. Toen deze hiermee op 12 oktober 1981 stopte heeft de Nederlandstalige minister van 
Nationale Opvoeding beslist ten voorlopige titel, als bewarende maatregel onder de vorm van een 
prefinanciering de Vlaamse school in stand te houden. 
Deze voorlopige situatie uit het verleden duurt nog steeds voort. 
Het is het Vlaamse' Gemeenschapsonderwijs dat sinds 1989 de continuïteit van deze school waarborgt. 
Artikel 4 §1 van het bijzonder decreet van 14 juli 1989 stelt "Met uitsluiting van ieder ander orgaan 
zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht " over de 
gemeenschapsscholen. 
Ik heb me dan ook dienen te wenden tot de centrale diensten van het Gemeenschapsonderwijs en de 
scholengroep "Mandel en Leie" om de nodige informatie te verzamelen. 
Het Gemeenschapsonderwijs heeft met de Vlaamse minister van Werk sinds jaren een conventie 
afgesloten waardoor een beperkt aantal contractuele personeelsleden als "gesubsidieerd contractueel 
personeelslid"  door het Vlaamse Gewest  gesubsidieerd worden. 
Gebeurde in het verleden deze verdeling vanuit het centrale niveau, dan krijgt thans elke scholengroep 
1,5 VTE Gesco toegekend. 
Het behoort tot de autonomie van de scholengroepen om deze eenheden in te zetten waar zij dit het 
meest verantwoord vinden. In beginsel gaan ze naar scholen met een aanzienlijke leerlingenwinst  op 1 
september,omdat de scholen slechts omkaderd worden op basis van de leerlingencijfers van het vorige 
schooljaar. 
Het centrale niveau beschikt daarenboven nog over 6 halftijdse eenheden om dringende noden 
waaraan de scholengroep niet kan voldoen te helpen lenigen. 
Zowel tijdens het schooljaar 2004-2005, als tijdens  het schooljaar 2005-2006 kreeg de BSGO Komen-
Waasten een halftijdse eenheid vanwege de centrale diensten van het Gemeenschapsonderwijs 
toegekend. Nadien werd dit stopgezet, omdat het aantal leerlingen van deze school in sterk dalende lijn 
was , met over vijf jaar ongeveer een halvering van het leerlingenaantal.. 
Voor zover de informatie die mij werd overgemaakt correct is, werden er nooit twee bijkomende 
(halftijdse) eenheden gelijktijdig ter beschikking gesteld. 
Op basis van de leerlingenaantallen op de teldag 1 februari 2007 beschikt deze school (met toen nog 
32 leerlingen, thans bij de spoedtelling van 3 september 2007 nog 30 leerlingen (14 in de kleuter-
afdeling, 16 in de lagere afdeling) over 1 VTE kleuteronderwijzer, 2 lestijden bewegingsopvoeding 
voor de kleuterafdeling, 1 VTE onderwijzer (tevens directeur), 3 lestijden onderwijzer, 6 GOK-
lestijden en 4 uren zorgcoördinatie. 
Problemen met de Nederlandse taal kunnen de leerlingen in beginsel niet hebben, aangezien ze allen 
overeenkomstig de artikelen 6, 17 en 18  van de onderwijstaalwet van 30 juli 1963 het Nederlands als 
moedertaal of gebruikelijke taal moeten hebben.  
Indien dat niet zo zou zijn, mogen ze niet in de school ingeschreven worden. De zinsnede 
desbetreffend in de gestelde vraag verwondert me dan ook ten zeerste. 
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Uiteraard is het mogelijk dat deze Nederlandstalige leerlingen problemen hebben met het standaard 
Nederlands. 
Om het verlies van het halftijdse Gesco-personeelslid te compenseren heeft de scholengroep vorig 
schooljaar beroep gedaan op stagiairs van de afdeling verzorging van het KAGO Menen. 
Deze samenwerking met het KAGO Menen wordt ook dit schooljaar verder gezet. 
De informatie mij overgemaakt door het Gemeenschapsonderwijs leert me dat de centrale diensten 
(bevoegd voor grote infrastructuurwerken) en scholengroep "Mandel en Leie" over de jaren heen 
substantiële inspanningen geleverd hebben voor de school in Komen-Waasten. 
De BSGO Komen-Waasten genereert voor dit boekjaar op basis van het leerlingenaantal een 16.000 
euro aan dotatie, door de Vlaamse Gemeenschap via de centrale diensten toegekend aan de 
scholengroep "Mandel en Leie". 
In werkelijkheid geeft de scholengroep jaarlijks meer dan 50.000 euro uit voor de school. Waar een 
gemiddelde basisschoolleerling in het Gemeenschapsonderwijs 571 euro genereert, geeft de 
scholengroep per leerling in Komen-Waasten een 1680 euro uit. 
Hiermee wordt niet alleen aan de eigenaar van het gebouw (de Vriendenkring) een redelijke huurprijs 
betaald, maar ook eigenaarsonderhoud betaald (wat in een huurgebouw eigenlijk niet zou moeten) en 
kleinere infrastructuurwerken uitgevoerd (zoals in 2002 het voor meer dan 32.000 euro heraanleggen 
van de speelplaats).  
Dit naast de nieuwbouw van meer dan 100.000 euro, die in 1996 door het Vlaamse Gemeenschaps-
onderwijs werd bekostigd. 
Ik ben dan ook van mening dat het Gemeenschapsonderwijs en de scholengroep "Mandel en Leie" van 
hun autonomie gebruik gemaakt hebben om, naast de uitbetaling van de salarissen die rechtsreeks door 
de Vlaamse Gemeenschap gebeurt, substantiële bijdragen te leveren tot het voortbestaan van de 
Vlaamse school in Komen-Waasten. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 227 
van 20 september 2007 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
Vormingsinitiatieven KMO-sector   -  Dalende trend 
 
Op 13 september bracht het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) een opmerkelijk persbericht 
naar buiten met betrekking tot de opleiding en vorming van onze Belgische werknemers. De 
statistieken tonen aan dat er zich een opmerkelijke daling manifesteert van het aantal bedrijven, meer 
specifiek de KMO’s, die opleidingen en vormingen organiseren. Vooral in hele kleine bedrijven, 10 
tot 49 werknemers, is er tussen 1999 en 2005 een daling van 11 % waar te nemen. 
 
De minst actieve sectoren waar men opleidingen organiseert, zijn de horeca, de kleinhandel en de 
bouwnijverheid. Nochtans allemaal sectoren waar opleiding cruciaal is en die continu op zoek zijn 
naar geschoold personeel. 
 
Het meest opvallende aan deze studie is echter dat net de jongeren en de ouderen het minst toegang 
vinden tot opleiding. Jongeren (-25j) hebben 6 % minder kans op het volgen van een opleiding dan de 
groep tussen 25j en 45j. De ouderen hebben maar liefst 12 % minder kans op een opleiding. 
 
1. Is de minister op de hoogte van deze studie? Hoe verklaart hij deze neerwaartse trend? 
 

Wat is, in het licht van deze studie, de visie van de minister op de nood aan permanente vorming 
en opleiding? 

 
2. Is deze trend er enkel op Belgisch niveau, of telt dit ook voor Vlaanderen? 
 
3. Krijgt de minister dezelfde signalen van de VDAB? In hoeverre heeft de VDAB ervaring met deze 

trend? 
 
4. Plant de minister of plant de VDAB nog initiatieven om opleiding en vorming voor bedrijven te 

stimuleren? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 227 van 20 september 2007 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
1. De “Enquête naar de voortgezette beroepsopleidingen” (ofwel CVTS: Continuous Vocational 

Training Survey) wordt inderdaad vijfjaarlijks gehouden bij bedrijven (1993, 1999 en 2005). 
Als men de resultaten van 2005 vergelijkt met 1999 dan ziet men dat het aantal bedrijven dat 
een opleiding organiseert voor haar werknemers gedaald is van 70% naar 62,5%. Deze daling 
is voornamelijk te verklaren door de daling bij KMO’s (tussen 10 en 249 werknemers). De 
financiële inspanning die de ondernemingen leverden tussen 1999 en 2005 bleef echter wel 
stabiel op 1,6 procent van de loonmassa en ook het percentage bereikte werknemers daalde 
slechts licht, van 41,1 procent naar 39,9 procent.  
 
De CVTS-enquête biedt ons ook een beeld van waarom ondernemingen er voor kiezen geen 
vorming aan te bieden: 

1. De huidige kennis en vaardigheden van werknemers beantwoorden aan de 
behoeften van de onderneming;  

2. Via het aanwervingsbeleid neemt men mensen aan die over de vereiste 
vaardigheden en bekwaamheid beschikken; 

3. Een hoge werkdruk en te weinig beschikbare tijd; 
4. Hoge kost  
5. Gebrek aan geschikte opleiding en of moeilijkheden om de opleidingsnoden 

te bepalen  
 
Ik wil daar nog aan toevoegen dat in deze enquête enkel gekeken is naar formele opleidingen, 
en niet naar het informele leren, zoals werkplekleren of leren van collega’s via peter-
meterschap. Inspanningen op dit vlak worden momenteel wegens het ontbreken van een 
passend monitoringssysteem nog niet opgenomen als men het heeft over 
opleidingsinspanningen van bedrijven. Ik heb er momenteel geen indicatie van of de 
inspanningen op vlak van informeel leren opwegen tegen de dalende trend in de formele 
opleidingsinspanningen. Er klinken vanuit wetenschappelijke hoek eerder geluiden dat beide 
vormen van inspanning gelijk op gaan: formele opleidingsinspanningen zouden ook een 
indicatie geven van de omvang van inspanningen op vlak van competentieontwikkeling op de 
werkvloer. Zolang met betrekking tot deze hypothese geen hard materiaal beschikbaar is, wil 
ik voorzichtig zijn in het interpreteren van de cijfers, maar ik kan u wel zeggen dat de 
vermelde statistieken voor mij wel een ernstig knipperlicht zijn. Eerder dit jaar heb ik met de 
sociale partners zeer concrete afspraken gemaakt over een totaalaanpak van talentontwikkeling 
in Vlaanderen, en ik ben ondertussen ook met gesprekken gestart tussen de sociale partners en 
de onderwijspartners om ook tussen hen tot een wederzijds engagement te komen. Ik heb het 
aanvoelen dat er aan beide zijden goodwill bestaat om resultaten te boeken. Hoewel de 
statistieken suggereren dat we op het vlak van competentieontwikkeling niet in de juiste 
dynamiek zitten met de bedrijven, wil ik hen nog krediet geven. 

 
2. We merken dat deze trend ook geldt voor Vlaanderen. Uit cijfers uit de Enquête naar 

Arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie blijkt dat er in 2006 in Vlaanderen 9,1% van 
de werkende bevolking, tussen de 25 en 64 jaar oud, aangaf in de loop van een 
referentieperiode van vier weken een opleiding te hebben gevolgd. Ter vergelijking, in 
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Wallonië was dit slechts 5,6% en in Brussel 11,1%. De 9,1% voor Vlaanderen betekent een 
daling t.o.v. 2004 (11,4%). De cijfers uit de EAK bevestigen dus de dalende trend inzake 
opleiding en vorming van werknemers. Deze dalende trend is te zien bij elke leeftijdsgroep als 
we de gehele Vlaamse bevolking beschouwen. De groep ouderen kent met een participatie van 
5,3% nog steeds het laagste aandeel deelnemers. Bij de groep 25- tot 29-jarigen is dit 11,3% 
en bij de groep 40- tot 49-jarigen is dit 8,2%. De afname van de opleidingsdeelname in 2006 
stellen we zowel bij de werkenden als de niet-werkenden vast. Een grote bekommernis is dat 
we zo weer iets verder verwijderd zijn van de Europese doelstelling om tegen 2010 een 
opleidingsdeelname van 12,5% te realiseren.  

 
Wat het aandeel vormingsbedrijven in Vlaanderen betreft, hebben we geen recente cijfers die 
ons specifieke informatie geven naar sector, ondernemingsgrootte, werknemerskenmerken, 
enzovoort. In de CVTS-studie voor 2005 worden slechts beperkte resultaten voor Vlaanderen 
gegeven. Het Steunpunt WSE neemt – in samenwerking met het Departement WSE – 
momenteel echter de eerste stappen in het opstellen van een Vlaamse boordtabel rond 
opleidingsinspanningen en opleidingsbeleid. Deze zou in de loop van december 2007 
gepubliceerd worden. Tevens zal de Nationale Bank in december naar buiten komen met 
nieuwe cijfers over opleidingsinspanningen in bedrijven op basis van de sociale balansen, 
waarbij een regionale splitsing van de resultaten zal worden opgenomen. Een gelijkaardige 
analyse heeft men in 2002 ook al eens uitgevoerd. Hoewel deze cijfers moeilijk te vergelijken 
zijn met die uit de CVTS-studie, kunnen we wel stellen dat Vlaanderen hier goed presteerde in 
vergelijking met de andere gewesten. Wat het aandeel ondernemingen met 
vormingsactiviteiten betreft, scoorde Vlaanderen beter dan Brussel en Wallonië. De CVTS-
gegevens van 2005 leren ons dat er 61,1% van de bedrijven in Vlaanderen vormingsbedrijven 
zijn, voor Brussel zijn dat er 68,8% en voor Wallonië 62,3%. Wanneer men echter uitsluitend 
de gegevens voor de uniregionale ondernemingen in beschouwing neemt, wordt het verschil 
tussen de gewesten1: Vlaanderen (60,6%), Wallonië (61,9%) en Brussel (65,8%). Met een 
vergelijking van de cijfers tussen de verschillende gewesten is echter niet alles gezegd. Veel 
hangt immers af van de specifieke kenmerken van de economie in de verschillende gewesten. 
Zo zal het feit dat Vlaanderen een hoger aandeel KMO’s kent en minder grote industriële 
bedrijven, zeker ook een rol spelen in het aantal vormingsbedrijven.  

 
3.  De werknemersopleidingen van VDAB worden door de Raad van Bestuur van de VDAB 

beperkt tot 10 procent van de beschikbare opleidingscapaciteit. Immers 90 procent van deze 
capaciteit dient de VDAB in te zetten voor opleidingen van werkzoekenden. Bovendien wordt 
het opleidingsaanbod van de VDAB voor werknemers samengesteld in samenwerking met, en 
afgestemd op de opleidingsbehoeften die door de verschillende paritaire sectorale 
vormingsfondsen, worden aangereikt. Met deze vormingsfondsen werkt de VDAB eveneens 
samen voor de opleiding van werkzoekenden.  

 
De VDAB voert geen gestructureerde registraties uit van de kenmerken van de bedrijven die 
hun werknemers in opleiding sturen, noch van de doelgroepkenmerken (om redenen van 
privacy). 

 
Voor 2006 realiseerde de VDAB 1 122 207  opleidingsuren voor werknemers. Dit 
vertegenwoordigt 48 169 verschillende opleidingen voor werknemers. Het opleidingsaanbod is 
verspreid over opleidingen voor 25 verschillende sectoren. De meeste opleidingen voor 
werknemers werden door de VDAB gerealiseerd in de volgende sectoren: bouw, horeca (vb. 
de winteropleidingen), logistiek.  
 

                                                      
1 Uniregionaal vs. Multiregionaal: CVTS brengt hoofdzetel in kaart en aangezien veel bedrijven in Vlaanderen 
hoofdzetel in Brussel hebben, moeten de regionale cijfers met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  
Met uniregionaal bedoelen we die bedrijven die bijvoorbeeld enkel vestigingen in Vlaanderen hebben. 
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VDAB kan dus op basis van haar opdracht en het ontbreken van gestructureerde registraties 
geen inzicht bieden in of bevestiging geven van de trends die naar voor gebracht worden in de 
CVTS-studie. Opvallend is wel dat twee sectoren die in de studie aangehaald worden als 
sectoren waarin minder opleiding gegeven wordt, namelijk de bouw en de horeca, het wel 
goed doen in de werknemersopleidingen van de VDAB. 

 
4. In het kader van de Competentieagenda zijn een heel aantal acties voorzien om 

competentieontwikkeling via opleidingen en andere manieren van leren (werkplekleren, …) 
voor alle werknemers in alle sectoren en alle bedrijven te stimuleren, te versterken en te 
verhogen.  
 
Zo lanceerden we in de zomer van dit jaar twee ESF/Hefboom-oproepen ‘Opleidingen in 
bedrijven en organisaties’, samen goed voor bijna 25 mio euro. Een van de oproepen was 
rechtstreeks gericht naar bedrijven en organisaties (18 mio euro), de andere was gericht naar 
sectoren en/of sectorale (opleidings)fondsen met een sectorconvenant (6,7 mio euro). Sectoren 
en grote ondernemingen dienen 50% private co-financiering in te brengen, KMO’s slechts 
30%. Deze oproepen werden eind september afgesloten. De toewijzing van de projecten zal 
nog voor het einde van het jaar gebeuren. 

 
De sociale partners hebben zich ook geëngageerd om de financiële incentives voor opleiding 
en competentiebeleid naar ondernemingen toe door te lichten. De resultaten van dit onderzoek 
zullen gebenchmarked worden met instrumenten die in de andere landen van de EU 
aangewend worden.  Deze doorlichting werd toevertrouwd aan het Steunpunt WSE en zal 
gefinaliseerd worden tegen maart 2008. Op basis van de resultaten van de doorlichting en de 
benchmark zullen de SERV-partners aan de Vlaamse regering voorstellen tot bijsturing 
formuleren. 
 
Een belangrijk aandachtspunt in de competentieagenda is de omslag van een opleidingsbeleid 
naar een strategisch competentiebeleid. Niet alleen opleidingen, maar ook informele vormen 
van leren zijn relevant in deze context. In een kwaliteitsvol competentiebeleid worden 
competenties op een strategische manier ontwikkeld, maar ook onderkend en ingezet. Beide 
sporen grijpen idealiter op elkaar in en worden in relatie tot het businessplan van het bedrijf 
vorm gegeven. Omdat een dergelijk beleid een heel andere manier van denken, bedrijfsvoering 
en sociale dialoog vraagt, vinden we het belangrijk om dit proces van onderuit te laten groeien. 
Hiervoor wordt binnenkort een ESF-project lerende netwerken ‘strategisch competentiebeleid’ 
gelanceerd. Elk lerend netwerk heeft als opzet met een aantal bedrijven en organisaties samen 
te werken en expertise uit te wisselen rond de verschillende facetten van 
competentiemanagement. Een criterium om een project in te dienen is dat zowel grote als 
kleine en middelgrote bedrijven deel uitmaken van deze netwerken. Daarnaast wordt ook een 
taskforce opgericht om deze lerende netwerken te ondersteunen en de goede praktijken verder 
te ontsluiten. 

 
Een andere manier waarop we het competentiebeleid binnen bedrijven en organisaties willen 
versterken is een stimuleringsbeleid ten aanzien van sectoren. We nemen dit punt mee in de 
onderhandelingen van de nieuwe sectorconvenants en via ESF/Hefboom voorzien we extra 
financiële impulsen. In de zomer lanceerden we niet alleen de ESF/Hefboom-oproep 
‘Opleidingen in bedrijven’ naar sectoren en/of sectorale (opleidings)fondsen met een 
sectorconvenant. We lanceerden naar diezelfde groep ook een oproep ‘competentiebeleid’. 
Die beoogt sectoren en/of sectorale (opleidings)fondsen te versterken in hun rol van 
draaischijven op het vlak van competentiebeleid, zowel naar leerlingen, werkzoekenden als 
werknemers. Door te evolueren naar expertisecentra competentiebeleid en door de 
ontwikkeling van een sectoraal beleid op vlak van competenties zouden sectoren bedrijven 
kunnen begeleiden bij het implementeren van een competentiebeleid. De ESF/Hefboom-
oproep laat sectoren enerzijds toe om een analyse te maken van de eigen sector en een 
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beleidsvisie en strategische doelstellingen te formuleren en anderzijds laat hij toe om een 
actieplan op te stellen en uit te testen. Hierin wordt ook gevraagd om aandacht te hebben voor 
de specificiteit van KMO’s. Voor deze oproep werd 3,6 mio euro voorzien. Volgend jaar zal 
deze oproep herhaald worden. 
 
Daarnaast willen we ook goede praktijken verzamelen en verspreiden. De sociale partners 
namen het engagement om 101 goede voorbeelden te verzamelen van bedrijven en 
organisaties waarvan men zowel van werkgeverszijde als van werknemerszijde overtuigd is 
dat deze bedrijven en organisaties competentieontwikkeling op een inspirerende manier 
aanpakken doorheen een moderne sociale dialoog tussen werkgever en werknemers. Via het 
expertisecentrum Leeftijd en Werk dragen we als overheid eveneens goede praktijken uit, met 
name op het vlak van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Competentieontwikkeling is in deze 
context een belangrijk aandachtspunt. 
 
Tot slot zijn we ook binnen de VDAB naar een nieuw paradigma aan het evolueren. De dienst 
pleit er voor om het klassieke model van ‘life time employment’ in te ruilen voor het meer 
toekomstbestendige model van ‘life time development’, waarbij de permanente 
talentontwikkeling van iedereen centraal staat. Talentontwikkeling vormt niet alleen de 
hefboom bij uitstek om de Vlaamse arbeidsreserve kwantitatief te verbreden en kwalitatief te 
verrijken, maar ook om competente werknemers aan het werk te houden en het excellent 
ondernemerschap te bevorderen. Dit vraagt een gezond evenwicht tussen enerzijds het 
ondersteunen en versterken van het opleidingsaanbod voor werknemers, en anderzijds het 
stimuleren en ondersteunen van de opleidingsvraag van werknemers. Op niveau van de VDAB 
wordt dit laatste vertaald in een tweesporenaanpak. Het opleidingsaanbod voor werknemers 
wordt in overleg met de paritaire vormingsfondsen planmatig en inhoudelijk uitgebouwd. Dit 
alles binnen de al geciteerde capaciteitruimte voor de opleidingen van werknemers bij de 
VDAB. Daarnaast bestaat er op Vlaams niveau het systeem van de opleidingcheques voor 
werknemers waarbij de Vlaamse overheid financieel tussenkomt in de opleidingskosten. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 230 
van 21 september 2007 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Bedrijfsstages voor leerkrachten   -   Onderwijzers 
 
Het tijdelijk project betreffende vervangingen van korte afwezigheden, bedrijfsstages en mentorschap 
valt onder het zogenaamde proeftuinendecreet van 9 december 2005 en wordt geregeld via het besluit 
van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006. 
 
De bedrijfsstage voor leerkrachten geldt enkel voor leerkrachten secundair onderwijs, en niet voor 
onderwijzers. Nochtans zijn het de onderwijzers van het laatste leerjaar basisonderwijs die de 11/12-
jarigen adviseren omtrent hun studiekeuze. Op het terrein signaleren bedrijfsleiders deze situatie als 
een voorlopig niet benutte kans. 
 
Is het de bedoeling van de minister om, in het kader van een goede studiekeuzebegeleiding in het 
zesde leerjaar van de basisschool, de mogelijkheid van vervangingen voor bedrijfsstages uit te breiden 
naar onderwijzers van het zesde leerjaar? Waarom wel of waarom niet? 
 
Is dit praktisch organiseerbaar volgens de minister? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 230 van 21 september 2007 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
De doelstelling van een bedrijfsstage is personeelsleden de mogelijkheid bieden zich verder te 
professionaliseren. Personeelsleden in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moeten zich 
voortdurend bijscholen om bij te blijven in hun vakgebied en moeten ook de ontwikkeling in deze 
kennismaatschappij op de voet volgen. Daarenboven is het in het kader van verdere 
professionalisering van zeer groot belang dat zij op de hoogte blijven van diverse evoluties in het 
arbeidsmilieu. 
 
Deze stage biedt niet enkel de mogelijkheid om zich technisch bij te scholen, maar ook informatie in te 
winnen op vlak van elementen als aanwervingsproblematiek, vereiste attitudes, het beleid rond 
veiligheid, … Die laatste aspecten zijn overigens ook interessant voor andere leraren dan leraren TV 
of PV.   
 
Het tijdelijk project “vervangingen van bedrijfsstages” dat tot op het einde van dit schooljaar in één 
derde van de secundaire scholen loopt, wordt de eerstkomende maanden geëvalueerd. Uit deze 
evaluatie zullen conclusies worden getrokken voor de eventuele verderzetting. Wat nu al vaststaat, is 
dat we deze problematiek wil kaderen in de ‘competentieagenda’, waarrond interprofessionele sociale 
partners, onderwijskoepels en ikzelf momenteel afspraken maken. Binnenkort wordt er een werkgroep 
opgestart die precies werkt maakt van het kader waarbinnen lerarenstages moeten plaatsvinden. De 
bedrijfsstages voor leraren zijn dus allereerst bedoeld voor de professionalisering van vakleraren uit 
het secundair onderwijs. Het kan een punt van bespreking worden in de uitrol van de 
competentieagenda maar het is vandaag niet de bedoeling onderwijzer van het 6de leerjaar stage te 
laten lopen in een onderneming. Op die leeftijd (12 jaar) lijkt me ook veeleer studiekeuze dan 
beroepskeuze aan de orde. 
 
De Vlaamse Regering en de sociale partners achten het belangrijk te investeren in een correcte en 
geïnformeerde studiekeuze. De CLB’s zullen hierin een belangrijke rol krijgen. Om het perspectief 
van de arbeidsmarkt op een gepaste manier in te brengen zullen de krachten gebundeld worden met de 
VDAB, en zullen ook bedrijven en sectoren investeren in initiatieven die inzicht geven in het 
arbeidsmarktperspectief van onderwijstrajecten.  
 
Andere in het oog springende initiatieven zijn: de introductie van nieuwe proeftuinen rond ‘Anders 
kiezen’ en de introductie van het portfolio ‘Mijn loopbaan’ binnen het onderwijs, ter ondersteuning 
van zelfsturing en van een meer geïntegreerde studie- en loopbaanoriëntering. 
 
Een andere prioriteit binnen de competentieagenda is meer en beter werkplekleren. De sociale partners 
engageren zich om te voorzien in behoeftedekkend aanbod stage- en werkervaringsplaatsen. Daarnaast 
nemen de sociale partners het engagement om met de onderwijsactoren samen te werken aan een 
kwaliteitscharter voor werkplekleren. Specifieke aandacht gaat naar het te hernieuwen afwisselend 
leren en werken, waarin het realiseren van een voltijds engagement voor alle jongeren de belangrijkste 
uitdaging vormt. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 2 
van 26 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Naleving Septemberdecreet 
 
In verband met de pogingen die reeds enige tijd aan de gang zijn om Brusselse werklozen naar de 
arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant en meer bepaald naar de Vlaamse Rand te leiden, had ik van de 
minister graag de bevestiging gekregen dat het Septemberdecreet ook van toepassing is op de 
communicatie van de bedrijven met hun Brusselse werknemers. 
 
Werden de bedrijven daar desgevallend al op gewezen? 
 
Wordt daar meer dan vroeger toezicht op gehouden? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 2 van 26 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Ingevolge artikel 1 van het septemberdecreet is dit laatste van toepassing op de natuurlijke personen en 
rechtspersonen die een exploitatiezetel in het homogeen Nederlandse taalgebied hebben. De 
exploitatiezetel is determinerend en niet de woonplaats van de werknemer. Dit betekent dat de sociale 
betrekkingen tussen werkgevers en Brusselse werknemers (Nederlands of -anderstalig) in het 
Nederlands moeten verlopen. 
 
In het homogeen Nederlands taalgebied werden sinds 2006, naast algemene, specifiek opgerichte 
controles uitgevoerd in de Vlaamse rand en deze controles lopen door. 
 
Wat de toepassing van de taalwetgeving betreft in de faciliteitengemeenten, dient vermeld dat de 
Inspectie van Werk en Sociale Economie hiervoor niet bevoegd is. Deze materie wordt geregeld door 
artikel 52 van de Taalwet Bestuurszaken en als toezichtsorgaan werd de federale inspectiedienst 
Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) aangesteld. 
 
Via diverse kanalen (onder meer Taalwetwijzer), de sociale partners en naar aanleiding van controles 
worden deze bepalingen regelmatig in herinnering gebracht. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 3 
van 26 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Faciliteitenscholen   -   Centra voor leerlingenbegeleiding 
 
In afwachting van het in werking treden van het interpretatief decreet dat onder meer voorziet dat de 
begeleiding van de faciliteitenscholen dient te gebeuren door een Vlaams centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB), zou de Vlaamse overheid blijven praten met de inrichtende machten om 
hen ervan te overtuigen om het decretaal voorziene minimumcontract met een Vlaams centrum voor 
leerlingenbegeleiding af te sluiten. 
 
Kan de minister zeggen of dit overleg heeft geleid tot het afsluiten van dergelijke contracten voor het 
nieuw begonnen schooljaar? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 3 van 26 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
In antwoord op de mondelinge en schriftelijke vragen over deze problematiek, mij gesteld op 29 juni 
2006, 13 september 2006 en 26 oktober 2006 heb ik de stand van zaken  in dit dossier medegedeeld. 
 
Het betreft één van de erkennings-, subsidiërings- en financieringsvoorwaarden, zoals bepaald in de 
artikelen 62 en 68 van het Vlaamse decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, decreet op basis 
waarvan de acht betrokken scholen erkend en gesubsidieerd worden. 
 
Buiten dit formele aspect is er hoofdzakelijk mijn bezorgdheid voor het welzijn en de gezondheid van 
de betrokken leerlingen. 
 
Het Vlaams decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1999 voorziet 
dat schoolbesturen bij het afsluiten van een overeenkomst met een Vlaams centrum voor 
leerlingenbegeleiding,kunnen volstaan met een contract over het verplichte aanbod, hoofdzakelijk het 
medisch schooltoezicht, in het bijzonder de algemene en de gerichte consulten, de profylactische 
maatregelen en het vaccinatiebeleid, naast de begeleidingsinitiatieven inzake de leerplichtcontrole. 
 
Mede in het licht van de schriftelijke vraag nr. 138 van 4 april 2002 van de heer Van Eyken, -waarbij 
deze zich verwonderd afvroeg waarom de leerlingen van de Vlaamse Franstalige scholen niet konden 
deelnemen aan de Vlaamse vaccinatie-programma's - is het me nog steeds vanuit het belang van de 
leerlingen echt onduidelijk waarom de betrokken schoolbesturen zo hardnekkig blijven weigeren in te 
gaan op het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Ik heb dan ook in overeenstemming met artikel 59 van het decreet leerlingenbegeleiding, éénmaal 
door mijn administratie vastgesteld was dat de Vlaamse Franstalige scholen voor de CLB-periode 
2006-2009 geen overeenkomst hadden gesloten met een Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding, 
de bemiddelingsprocedure laten opstarten waarbij met alle betrokken schoolbesturen in overleg werd 
getreden. 
 
De hoop die men bij het begin van het schooljaar 2006-2007 nog kon koesteren dat minstens enkele 
van deze schoolbesturen in het belang van hun leerlingen toch het wettelijk voorziene basiscontract 
met een Vlaams centrum zouden afsluiten is niet bewaarheid gebleken.  
 
Dit ondanks bemiddelingsinspanningen van de Vlaamse koepelverenigingen en het gegeven 
engagement om deze problematiek in hun besturen te bespreken. 
 
Hierover bevraagd heeft de voorzitter van de bemiddelingscommissie mij op 17 april 2007 laten 
weten, dat hij van de betrokken schoolbesturen geen nieuws had ontvangen. 
 
Zoals ik in mijn antwoord van 26 oktober 2006 heb laten weten, kan ik geen dwingende maatregelen 
treffen vooraleer de Vlaamse onderwijsinspectie in deze scholen de reguliere controle van de 
erkenningsvoorwaarden heeft doorgevoerd en in voorkomend geval de beroepsprocedure via het 
paritair college van inspecteurs werd doorlopen. 
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Ter vervollediging, verwijs ik naar het verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement over de 
financiering en de subsidiëring van de centra voor leerlingenbegeleiding (stuk 37-A (2006-2007) - 
Nr.1)  en de bespreking hiervan in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie 
op 23 maart 2007, waarbij ook deze problematiek aan de orde kwam. 
 
Deze halsstarrigheid, zelfs op een beperkt terrein waar het welzijn en de gezondheid van de leerlingen 
op de eerste plaats staan, heeft de Vlaamse regering er mede toe gebracht haar steun te verlenen aan 
het voorstel van interpretatief decreet, dat door de meerderheidspartijen op 23 maart 2007 werd 
ingediend (stuk 1163 (2006-2007) nr. 1). 
 
We verwachten dat uit dit initiatief een ondubbelzinnige juridische basis zal voortkomen, op basis 
waarvan de Vlaamse overheid dwingende kwaliteitsbevorderende maatregelen kan nemen ten bate van 
de leerlingen van deze door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde 
onderwijsinstellingen en in de eerste plaats van hun leerlingen. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 4 
van 26 september 2007 
van LOUIS BRIL 
 
 
 
Interregionale mobiliteit werkzoekenden   -   Onderwijsgesco’s 
 
Op 4 mei 2006 werd een bijkomend bilateraal samenwerkingsakkoord afgesloten tussen Vlaanderen 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de bevordering van interregionale mobiliteit van 
werkzoekenden. 
 
Dat akkoord bepaalt in artikel 10 dat er overleg wordt opgestart met het oog op de regularisering van 
gesco’s (gesubsidieerde contractuelen) in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Er moest een 
werkgroep worden opgericht die binnen zes maanden een eindrapport zou presenteren. 
 
1. Wanneer werd het overleg over de regularisering van gesco’s in het onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap opgestart? 
 
2. Is de werkgroep actief? Sinds wanneer en wanneer presenteert hij zijn eindrapport? 
 
3. Welke zijn de voornaamste knelpunten? 
 
4. Over hoeveel te regulariseren gesco’s gaat het? 
 
5. Welke zal daarvan de financiële impact zijn? 
 
6. Wie draait op voor de financiële meerkost, vermits in het akkoord wordt bepaald dat het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest niet mag opdraaien voor extra kosten? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 4 van 26 september 2007 
van LOUIS BRIL 
 
 
 
De door de vraagsteller aan de orde gestelde problematiek betreft de “Overeenkomst betreffende de 
tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen in de Nederlandse onderwijsinstellingen en –
organisaties gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” op 15 januari 1997 afgesloten tussen de 
toenmalige Vlaamse minister van Onderwijs, de ministervoorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke 
regering en twee van zijn ministers. 
Deze overeenkomst verving de vorige overeenkomsten van 14 augustus 1990 en 10 oktober 1990. 
Op 11 februari 2003 werd een bijakte ondertekend ten behoeve van het Vlaamse Centrum voor 
Basiseducatie en de Vlaamse Centra voor Volwassenenonderwijs uit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest die cursussen Nederlands voor allochtonen organiseren. 
 
Een aanpassing van de overeenkomst is nodig om verschillende redenen: 
 
- met ingang van 1 september 2003 werden in het Vlaams basisonderwijs de administratieve 

personeelsleden, de ICT- en zorgcoördinatoren organieke ambtenaren. Anderzijds werden de 
“pedagogische” contractuelen departement Onderwijs (CODO) uit dienst gemeld. Hierdoor was 
er ook in de Vlaamse scholen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest minder behoefte aan 
bijkomende administratieve omkadering en een tekort aan bijkomende pedagogische 
omkadering. 

 
 Dit blijkt uit de bezettingsgraad van de functies vermeld in de overeenkomst van 15 januari 

1997. Van de 12,5 eenheden klerk werden er in het schooljaar 2006-2007 over de 
onderwijsnetten heen slechts 3,31 eenheden opgenomen. Van de 32 eenheden opsteller werden 
er slechts 17,3 opgenomen. Daarentegen werden alle pedagogische functies opgenomen. Vanuit 
de onderwijsverstrekkers kwam dan ook de vraag naar soepele kwalificatiewijzigingen binnen 
het voorziene budgettaire kader. Enkel voor het schooljaar 2003-2004 kende de Brusselse 
minister bevoegd voor Tewerkstelling beperkte kwalificatiewijzigingen toe. Zijn ambtsopvolger 
hield zich aan de letterlijke tekst van de overeenkomst. 

 
- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sloot op 1 juli 2004 een nieuwe onderwijsconventie met de 

Franse Gemeenschap. Hierbij valt op dat de voorziene subsidiëring 100% bedraagt. De 
overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschap van 15 januari 1997 voorziet slechts een 
betoelaging van 80%, zij het dat de overeenkomsten van 1990 en de bijakte van 2003 een 100% 
subsidiëring voorzagen. 

 
- hoofdstuk XI van de Onderwijs-C.A.O. VI (2001) voorzit dat voor “Gesco’s tewerkgesteld op 

basis van de onderwijsconventie 8285 of een aanverwante conventie (…) zal een geëigende 
oplossing uitgewerkt worden”. Wat de conventie 8285 afgesloten tussen de Vlaamse minister 
bevoegd voor Tewerkstelling en Onderwijs betreft, werd binnen de Vlaamse regering het 
subsidiebedrag overgedragen naar de begroting Onderwijs. Zo konden alle Gesco-
personeelsleden van deze conventie met ingang van 1 januari 2002 tewerkgesteld worden als 
contractuelen departement onderwijs (CODO). De overgrote meerderheid van hen werd op 1 
september 2003 tijdelijk statutair personeelslid in een organiek ambt of een tijdelijk project. Met 
ingang van 1 januari 2004 konden deze personeelsleden vast benoemd worden als statutair 
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personeelslid. Aangezien de Brusselse minister bevoegd voor Tewerkstelling de 
subsidiebedragen niet kon of wenste over te dragen naar de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap bleven de personeelsleden die vallen onder de overeenkomsten van 15 januari 
1997 en 11 februari 2003 het statuut van gesubsidieerd contractueel personeelslid behouden. 

 
Daarom werd in het samenwerkingsakkoord van 4 mei 2006, dat thans bij het Vlaamse 
Parlement ter bekrachtiging voorligt (stuk 1267 (2006-2007) nr. 1), een artikel 10 voorzien op 
basis waarvan deze aangelegenheid aangepakt kan worden. 

 
Ingaand op de concrete vragen het volgende: 
 
1. Medewerkers van zowel de sector Onderwijs als de sector Werk hebben bilaterale besprekingen 

gevoerd met enerzijds het kabinet van de heer Cerexhe, Brussels minister bevoegd voor onder 
meer Tewerkstelling en Economie en anderzijds van de heer Vanhengel, Brussels minister van 
Begroting, maar ook collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor 
Onderwijs en Opleiding. Dergelijke gesprekken waren noodzakelijk om een zicht te krijgen op 
de complexe toestand binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een eerste gezamelijke 
vergadering met het kabinet van de heer Cerexhe ging door op 27 oktober 2006. 

 
2. Een tweede vergadering ging door op 31 mei 2007. Hierbij werd ook het kabinet van Brussels 

minister Vanhengel betrokken. In uitvoering van de toen gemaakte afspraken hebben mijn 
diensten een aangepast ontwerp van overeenkomst opgesteld die eerst intern binnen de 
administraties Onderwijs en Werk werd besproken. Dit ontwerp werd aan de kabinetten van de 
heren Cerexhe en Vanhengel gezonden. Eens hun commentaren overgemaakt zullen worden, 
kan de werkgroep overgaan tot het opstellen van het eindrapport. 

 
3. De knelpunten zijn veelvuldig. In de eerste plaats is er een institutioneel probleem : 

rechtstreekse overdracht van middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap is onmogelijk. In de tweede plaats wil het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest sturend optreden in functie van de kwalificaties van werkloze inwoners 
van het Gewest. Aangezien in het onderwijs de meeste gevraagde functies een hogere 
kwalificatie betreffen, stelt zich hier een probleem. Te meer daar het vinden van werkloze 
Nederlandstalige inwoners van het Gewest met een hoger kwalificatie een groot probleem is. In 
dat geval kan uitgeweken worden bij de VDAB ingeschreven werkzoekenden, maar dat is niet 
meteen evident voor de instanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er is het probleem 
van de hoogte van het subsidiebedrag : in de hoofdovereenkomst bedraagt dit maar 80%, terwijl 
de overeenkomst met de Franse Gemeenschap 100% bedraagt. Dit terwijl bij de toekenning van 
het aantal eenheden de gebruikelijke verhouding 20 (N) / 80 (F) wel gerespecteerd is. Tenslotte 
zijn er tal van technische problemen, o.m. inzake de bewijsstukken, de toelatingen te verlenen 
door ACTIRIS bij vervangingen of aanwervingen van buiten het Gewest, de termijnen om de 
subsidie uit te betalen en dergelijke meer. Deze problemen zijn zeker niet onoverkomelijk, maar 
dienen wel uitgeklaard te worden. 

 
4. In beginsel gaat het om 58 voltijdse eenheden uit de basisovereenkomst en 18 uit de bijakte, 

samen 76 eenheden. In de werkelijkheid worden de administratieve functies niet allen 
opgenomen. Zoals hierboven vermeld werden er afgerond 23 administratieve eenheden (klerk en 
opsteller) niet opgenomen in het schooljaar 2006-2007. Bij kwalificatieverhogingen binnen 
eenzelfde budget, zal het aantal eenheden uiteraard verminderen, maar wel effectief opgenomen 
worden. 

 
5/6. In beginsel kan er geen bijkomende financiële impact zijn, omdat zowel het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschap binnen de huidige begrotingscijfers willen 
blijven. De uitkomst van de discussie over de 80%, dan wel 100%-subsidiëring kan wel een 
financiële impact hebben. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 5 
van 26 september 2007 
van LOUIS BRIL 
 
 
 
Interregionale mobiliteit werkzoekenden   -   Lokale werkwinkels 
 
Op 4 mei 2006 werd een bijkomend bilateraal samenwerkingsakkoord afgesloten tussen Vlaanderen 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de bevordering van interregionale mobiliteit van 
werkzoekenden. 
 
Dat akkoord bepaalt in artikel 3, §1, dat er over de periode 2006-2007 drie Nederlandstalige lokale 
werkwinkels gebundeld binnen Tracé zullen worden opgericht, gereglementeerd en gesubsidieerd. De 
modaliteiten inzake de werking worden bepaald in een samenwerkingsprotocol tussen VDAB en  
BGDA (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Tevens wordt van de Vlaamse 
minister van Werk verwacht dat hij zorgt voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de 
arbeidstrajectbegeleidingsdienst voor personen met een handicap (ATB) en De Werklijn. 
 
1. Wat is de stand van zaken betreffende de oprichting van de drie Nederlandstalige lokale 

werkwinkels inzake oprichting, reglementering en subsidiëring? 
 
2. Werd intussen een samenwerkingsprotocol tussen VDAB en BGDA ter zake afgesloten? 
 

Welke zijn de belangrijkste bepalingen? 
 

3. Heeft de minister conform artikel 3, §6, van het samenwerkingsakkoord van 4 mei 2006 een 
samenwerkingsovereenkomst tussen ATB en De Werklijn afgesloten? 

 
Welke zijn de belangrijkste bepalingen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 5 van 26 september 2007 
van LOUIS BRIL 
 
 
 
1. Als locatie voor de eerste werkwinkel werd geopteerd voor het behoud van de bestaande locatie 

in de Philippe de Champagnestraat. Deze werkwinkel is reeds actief. Het werkwinkelpersoneel 
heeft de switch gemaakt van socio-professionele inschakeling naar werkwinkelactiviteiten, 
zijnde tewerkstellings-, opleidings- en begeleidingsactiviteiten. Het gebouw zelf krijgt de ‘look 
and feel’ voorzien voor de werkwinkels in Brussel door een herschikking van meubilair, de 
installatie van een mobility-corner, zelfbedieningscomputers en de informatiezuil van ACTIRIS. 

 
Rond de inplanting van de twee overige werkwinkels is er intensief overleg tussen VDAB en 
ACTIRIS, rekening houdend met de huidige ontwikkelingen inzake het werkgelegenheidsbeleid 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oprichting van de gemeentelijke initiatieven ‘maisons de 
l’emploi’, de decentralisatie van ACTIRIS,…) en dit met het oog op een optimale afstemming 
tussen de diverse initiatieven.  
 
De keuze van de locatie voor de twee nieuwe werkwinkels is gebaseerd op het aantal 
werkzoekenden, de aanwezigheid van bepaalde doelgroepen, de bereikbaarheid met openbaar 
vervoer, de bereikbaarheid van de groeipolen in de Rand (Zaventem, Halle…), de aanwezigheid 
van ACTIRIS-antennes, Missions Locales en andere dienstverleningscentra. 

 
Concreet wordt voor de tweede locatie geopteerd om een werkwinkel te openen in Schaarbeek 
die de Oostzijde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedient. Op deze site is ook een 
Mission locale aanwezig en wordt door Actiris een antenne uitgebouwd. Voor de integratie van 
de werkwinkel dienen wel nog verbouwingswerken te gebeuren. In afwachting hiervan werd de 
bestaande site in de Noordwijk reeds uitgebouwd en ruimer opengesteld zodat ook daar een 
volledig werkwinkelaanbod gerealiseerd wordt om dit geheel dan te verhuizen naar Schaarbeek.  
 
Voor de derde werkwinkel wordt een locatie in Anderlecht verder onderzocht waar door 
ACTIRIS een antenne wordt uitgebouwd. Er is bovendien sprake van de uitbouw van een 
Mission locale van Anderlecht ter plaatse. 

 
2. Op 27 september 2006 werd er een samenwerkingsprotocol tussen VDAB en BGDA afgesloten. 
 

Hierbij garanderen VDAB en ACTIRIS dat alle Brusselse werkzoekenden in de werkwinkels      
steeds terecht kunnen met al hun vragen en behoeften inzake werk, opleiding en begeleiding.  

 
 Het samenwerkingsakkoord bepaalt: 
 

• De aard van de activiteiten die zullen plaatsvinden in de Brusselse Werkwinkels, 
 

Tewerkstellingsactiviteiten (bevoegdheid ACTIRIS): 
- het onthaal en de voorlichting van de Brusselse werkzoekenden; 
- de verwerking en de kennisgeving aan ACTIRIS van de plaatselijke 

werkaanbiedingen; 
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- de tewerkstelling van de werkzoekenden in het kader van de socio-professionele 
inschakeling; 

- de bevordering en de coördinatie van de lokale tewerkstellingsinitiatieven, 
genomen in het kader van de sociale economie en de herwaardering van de 
wijken; 

- onderzoek naar de plaatselijke problematiek inzake socio-professionele 
inschakeling. 

 
Opleidingsactiviteiten (bevoegdheid VDAB) 

- onderzoek naar het plaatselijk opleidingsaanbod; 
- verstrekken van informatie aan de werkzoekenden aangaande de opleidingen; 
- opvolging van de werkzoekenden in opleiding of beroepsopleiding om de meest 

geschikte beroepsoriëntering te bepalen; 
- bevordering en coördinatie van het plaatselijke opleidingsaanbod; 
- organisatie van opleidingen in het kader van het opzetten van vernieuwende 

projecten in de beroepssectoren. 
 

• De wijze van uitvoering van de activiteiten, 
 

ACTIRIS staat in voor de uitvoering van de tewerkstellingsactiviteiten. VDAB staat in 
voor de uitvoering van de opleidingsactiviteiten. ACTIRIS en VDAB kunnen in 
onderling overleg een beroep doen op andere partners en deze daartoe uitnodigen om 
toe te treden tot dit samenwerkingsprotocol. 
 
ACTIRIS stelt geen eigen personeel aan het werk in de lokale werkwinkels, maar laat de 
afgesproken activiteiten uitvoeren door personeelsleden, erkend in het kader van een 
SPI-akkoord met Tracé Brussel. VDAB voert de opleidingsactiviteiten zelf uit. 
Daarvoor stelt zij per werkwinkel 1 consulent tewerk. Voor enkele bijkomende taken 
doet zij beroep op Tracé Brussel, waarmee ze een samenwerkingsovereenkomst afsluit. 
Tracé Brussel stelt, naast de vestigingsverantwoordelijke en een administratieve 
medewerker, ook een consulent per werkwinkel tewerk. De personeelsleden van Tracé 
Brussel hebben toegang tot Actiris-databank via het Netwerk van plaatselijke 
werkgelegenheidsplatforms.  

 
• Regelt het beheer van de Werkwinkels, 

 
Voor het beheer en de dagelijkse werking van de 3 Werkwinkels sloot VDAB op 30 
november 2006 een samenwerkingsakkoord met Tracé Brussel. 
 
Voor de 3 Werkwinkels werd ondertussen een Forum Lokale Werkwinkel opgericht 
binnen het BNCTO. Het forum is een overleg- en adviesorgaan omtrent de afstemming 
van het opleidingsbeleid en tewerkstellingsbeleid. 

 
• De opvolging en evaluatie van het samenwerkingsprotocol, 

 
De opvolging en de evaluatie van de uitvoering van het samenwerkingsprotocol worden 
jaarlijks gezamenlijk door de BGDA en VDAB verricht. Beide partijen kunnen altijd 
een tussentijdse opvolging en/of evaluatie van de uitvoering van het 
samenwerkingsprotocol vragen. 

 
3. Er wordt momenteel een regeling uitgewerkt voor de dienstverlening aan Nederlandstalige 

Brusselse werkzoekenden met een arbeidshandicap i.s.m. De Werklijn. Hiertoe werden 
gesprekken gevoerd met het kabinet van minister Cérexhe. Eerstdaags wordt overleg opgestart 
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ter bespreking van een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB, ATB en De 
Werklijn en ACTIRIS ter uitvoering van art. 3 par. 6 van het samenwerkingsakkoord.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 6 
van 26 september 2007 
van LOUIS BRIL 
 
 
 
Interregionale mobiliteit werkzoekenden   -   Crisiscellen 
 
Op 4 mei 2006 werd een bijkomend bilateraal samenwerkingsakkoord afgesloten tussen Vlaanderen 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de bevordering van interregionale mobiliteit van 
werkzoekenden. 
 
Het akkoord bepaalt in artikel 7 dat er een crisiscel wordt opgericht in geval van herstructureringen, 
collectief ontslag of faillissement van een onderneming waarbij meer dan vijftig betrokken 
werknemers onder het andere gewest ressorteren. Een prominent voorbeeld was de crisiscel naar 
aanleiding van de herstructurering bij Volkswagen Vorst. 
 
1. Hoeveel werknemers hebben een beroep gedaan op de crisiscel van Volkswagen Vorst? 
 
2. Hoeveel van deze werknemers hebben intussen dankzij de bemiddeling van de crisiscel een 

nieuwe job gevonden? 
 
3. Hoelang zal de crisiscel nog operationeel zijn? 
 
4. Hoeveel andere crisiscellen werden intussen opgericht ter uitvoering van artikel 7 van het 

samenwerkingsakkoord van 4 mei 2006? 
 
5. Over welke herstructureringen ging het en hoeveel werknemers waren er telkens bij betrokken? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 6 van 26 september 2007 
van LOUIS BRIL 
 
 
 
Een crisiscel wordt opgericht van zodra er zich een herstructurering / faillissement voordoet waarbij 
minimum 250 werknemers bij betrokken zijn én er bovendien minimum 50 van die werknemers 
ressorteren onder een ander gewest. Deze crisiscel wordt voorgezeten door de Gewestminister van 
Werk, bevoegd voor het Gewest waar de activiteitenzetel is gevestigd met het grootst aantal ontslagen. 
De eigenlijke opvang van de ontslagen werknemers gebeurt via een tewerkstellingscel. De crisiscel 
heeft, van zodra deze tewerkstellingscel is opgericht, als taak de werkzaamheden van de 
tewerkstellingscel(len) op te volgen.  
 
1. In het totaal zijn er 1695 Vlaamse ex-werknemers ingeschreven bij de tewerkstellingscel van 

Volkswagen Vorst. Alle ex-werknemers die zich hebben ingeschreven hebben een aanbod voor 
het volgen van een outplacementbegeleiding ontvangen. 

 
 
2. Van de 1695 ingeschreven Vlaamse ex-werknemers hebben er reeds 632 een nieuwe job 

gevonden. Daarnaast zijn er 409 ex-werknemers niet langer meer werkzoekend. Van die 409 ex-
werknemers is evenwel voorlopig niet met zekerheid geweten of zij niet langer meer werkzoekend 
zijn omwille van een hertewerkstelling of omwille van een andere redenen. 

 
 
3. De crisiscel én de tewerkstellingscel blijven operationeel tot alle begeleidingen van de ex-

werknemers zijn afgerond. 
 
 
4. Er is nog 1 andere crisiscel opgericht. 
 
 
5. De crisiscel is opgericht n.a.v. de aangekondigde herstructurering bij Carrefour – GB. In dit 

dossier zijn er 900 werknemers, tewerkgesteld in 16 verschillende vestigingen, met ontslag 
bedreigd: 450 Vlaamse werknemers, 50 Brusselse werknemers en 400 Waalse werknemers. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 11 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Syntra en ESF-agentschap 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 177 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat Syntra en het ESF-agentschap met 
communicatiebureaus samenwerken in de periode 2005-2007. 
 
1. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (productie spot, aankoop 
mediaruimte, e.d.)? 

 
Wat is telkens de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 
 

2. Zijn de opgegeven bedragen inclusief BTW? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 11 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Syntra Vlaanderen 
 
1. De prijzen omvatten zowel de prestaties van de bureaus voor creatie, ontwerp, lay-out,… als de 

realisatiekosten voor drukwerken en mediakosten. 
Voor mediacampagnes wordt de inlassingskost steeds apart verrekend door het bureau. Bij andere 
promotieprojecten (vb. drukwerken, aanmaak fotomateriaal, organisatie persconferentie, opmaak 
teksten,…) wordt vaak één factuur opgemaakt die dan zowel de kosten gemaakt door derden als de 
werkuren van het bureau omvatten.  

 
A. Bvba Key-Consult voor een uitschrijving daterende van 2004 in het kader van de strategische 
begeleiding voor communicatie (uitwerking van een strategisch plan voor interne en externe 
communicatie). De opdracht liep af in het voorjaar 2005.  
 
2005: € 9.165,75  

 Integraal voor consultinguren in het kader van een de opmaak van strategisch plan interne en 
externe communicatie voor SYNTRA-netwerk 
 
B. FAST nv. van 01/05/05 tot 30/04/08 voor het bestek VIZO/2005.01 betreffende de implementatie 
van de externe communicatiestrategie voor het SYNTRA-netwerk (Algemene offerteaanvraag met 
Europese bekendmaking). 
 
2005: € 772.617,03 

 waarvan € 13.455 voor dossierbeheer voor de imago-campagne ter ondersteuning van het 
SYNTRA-netwerk, € 544.060 voor de mediakosten. De rest van het bedrag omvat de concrete 
realisatie door het bureau en door derden (drukwerken, organisatie persconferenties, 
ontbijtacties,…).  
  
2006: € 119.604,17 

 waarvan 11.407 voor creatie en dossierbeheer door het bureau (geen derden). Het restbedrag 
voor media-inlassingen (radio en print).  
 
2007: € 20.142,04 (situatie op 1/10/07)  

 omvat de realisatie van nieuw beeldmateriaal voor € 16.274 (derden) en creatie van 
advertenties door het bureau.  
 
C. De eerste helft van 2005 werd gewerkt met Impuls bvba in het kader van een eerder 
uitgeschreven raamovereenkomst die dat jaar afliep. Vanaf 1/11/05 tot heden werd een nieuwe 
overeenkomst aangegaan met Impuls bvba voor het bestek VIZO/2005.04 betreffende opdrachten 
in het kader van interne communicatie, corporate communicatie en doelgroepenacties 
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).  
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Impuls BVBA vanaf najaar 2007 voor het bestek nr. SVL/2007/01 betreffende de 
raamovereenkomst voor opdrachten in het kader van interne en externe communicatie (Algemene 
offerteaanvraag met Europese bekendmaking). 
 
2005: € 289.254,53  

 waarvan € 108.953 voor media-inlassingen en € 6.313 voor werkuren van het bureau (creatie 
huisstijl, creatie advertenties,…). Het restbedrag omvat de drukwerken voor de leertijd en stage, 
corporate drukwerken (posters, jaarverslag, nieuwsbrieven,…) waarbij de factuur telkens zowel 
het dossierbeheer, creatie en realisatie door derden (drukkers, verzendhuis,…) omvat.  
 
2006: € 202.134 (SVL) + € 10.588,41 (VIZO)  

 waarvan € 75.849 voor de media (inlassingen in het kader van de leertijd), € 3.609 voor de 
creatiekosten die volledig toewijsbaar zijn aan het bureau (onder andere huisstijl SYNTRA 
Vlaanderen). Het restbedrag omvat de drukwerken voor de leertijd en stage, corporate drukwerken 
(posters, jaarverslag, nieuwsbrieven,…) waarbij de factuur telkens zowel het dossierbeheer, creatie 
en realisatie door derden (drukkers, verzendhuis,…) omvat. 
 
2007: € 173.399,34 (stand van zaken 1/10/07)  

 waarvan € 93.644 voor de mediakosten voor de leertijd. € 387 voor creatiekosten. Het 
restbudget omvat de creatie en realisatie van de drukwerken voor de leertijd, de stage, het 
jaarverslag, foto-opnamen voor de campagne leertijd,… hierbij zijn naast de kosten van het bureau 
ook de kosten voor derden inbegrepen.  

 
2. Alle opgegeven budgetten zijn steeds inclusief BTW.  
 
ESF-Agentschap Vlaanderen 
 
1-2.In de hieronder opgesomde campagnes en publicaties wordt telkens aangegeven of alle kosten 

inbegrepen zijn en of de BTW inclusief was. 
 

Communicatiecampagnes en publicaties 
 

2005 
 

Meewerkende echtgenoten 
 

Publicatie: 
Begin 2005 werd er een seminarie gehouden voor meewerkende echtgenoten en beleidsmakers. 
Tijdens dat seminarie werd de publicatie “Bloemen voor Griet” voorgesteld (ook aan de pers). 

 
Gekozen bureau: 
“James & co” 

 
Prijs: 
€ 13.000 
In deze prijs is alles inbegrepen (inclusief BTW). 



-110-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

 
Seminarie over telewerken 

 
Publicatie en seminarie: 
Een maand later (februari 2005) werd een transnationaal seminarie rond telewerken georganiseerd. 
Dit seminarie is inhoudelijk uitgewerkt door het ESF-Agentschap zelf. 

 
Gekozen locatie en bureau: 
De publicatie ter ondersteuning van het seminarie werd uitgewerkt door “Magelaan”. 

 
Prijs: 
Publicatie: € 45.000 
Seminarie locatie: € 5.900 
In deze prijs is alles inbegrepen (inclusief BTW) 

 
Family and Business Audit 

 
Infosessie: 
In 2005 is men ook van start gegaan om de FBA bekend te maken op de privémarkt. Voor de 
bekendmaking van de Family and Business Audit is niet samengewerkt met een 
communicatiebureau. 

 
Genderzakboekje 

 
Publicatie: 
In december 2005 werd ook het volgende genderzakboekje voorgesteld (opnieuw een algemeen 
genderzakboekje) bij IBM. 

 
Gekozen bureau: 
“James & co” 

 
Prijs: 
€ 16.500 
In deze prijs is alles inbegrepen (inclusief BTW) 

 
2006 

 
Family and Business Audit 

 
Wedstrijd: 
In 2006 werd een wedstrijd uitgewerkt rond het winnen van een licentie rond de Family and 
Business Audit. Deze wedstrijd richtte zich enkel naar consultancy bureaus. Deze wedstrijd 
verliep in samenwerking met Jobat. In juli 2006 heeft men uiteindelijk via Jobat twee winnaars 
bekend gemaakt (zij hebben nu het recht om met de licentie van de FBA aan de slag te gaan). 
Voor de samenwerking rond de wedstrijd met Jobat werden geen kosten aangerekend. 

 
Genderjaarboek 

 
Publicatie: 
In 2006 is ook het nieuwe genderjaarboek voorgesteld aan de pers. Gezien het grote succes van het 
genderzakboekje werd beslist om van dit genderzakboekje vier boekjes te maken en wordt het 
uiteindelijk een veel uitgebreidere publicatie waar verschillende organisaties en administraties aan 
meewerken. 
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Gekozen bureau: 
Consortium James & co en Magelaan. 

 
Prijs: 
€ 50.000 
In deze prijs is alles inbegrepen (inclusief BTW) 

 
Communicatiecampagne MV united 

 
Acties: 
Volgende acties werden op poten gezet die vooral in 2007 worden uitgevoerd: 

 
Televisieprogramma’s 

 
Door VRT worden twee programma’s uitgewerkt. De soap “EMMA” die begin 2007 werd 
gelanceerd, handelt over de bredere thematiek van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt. De realityreeks “de grote oversteek”, dat in het najaar van 2007 verschijnt, legt dan 
weer meer de focus op de combinatie arbeid en privéleven en wie welke taken zou kunnen 
opnemen. 

 
Tijdschriften 

 
De groep Sanoma Magazines zal twee tijdschriften uitbrengen die naar een grote groep zal worden 
verspreid. Hierbij richt men zich niet enkel naar vrouwenbladen, maar ook naar bladen die 
overwegend door mannen wordt gelezen, zoals Humo. Het eerste tijdschrift, dat in februari 2007 
verscheen had als focus “werk”, terwijl het tweede tijdschrift dat in het najaar van 2007 op de 
markt komt, zich eerder richt naar het aspect “gezin”. 

 
Gesprekken 

 
De Universiteit Hasselt staat in voor het leiden van focusgroepen en gaat de discussie aan over het 
onderwerp van combinatie arbeid en privéleven. Er zal worden gesproken met volgende 
doelgroepen: allochtonen, jongeren en kersverse papa’s. De volgorde van de gesprekken is als 
volgt: allochtone gemeenschap (najaar 2006 omwille van link met de soap “EMMA”), jongeren 
(voorjaar 2007), kersverse papa’s (zomer 2007 om dit materiaal ook te gebruiken in de publicatie 
van Sanoma Magazines). 

 
Theater 

 
Aangezien het niet evident is om rond dit onderwerp (combinatie arbeid en privéleven) te werken 
binnen de allochtone gemeenschap zal er door de vzw Overmolen (in samenwerking met VRT en 
Flying Carpet) onder andere ook een theaterstuk worden uitgewerkt met als thema “Combinatie 
arbeid en privéleven”. Dit theaterstuk kan op verschillende momenten worden ingezet en gebruikt. 

 
Website 

 
Rond dit alles wordt ook een website gebouwd. Op die website zal er meer informatie gegeven 
worden over de televisieprogramma’s, de tijdschriften, de focusgroepen, het theaterstuk en over de 
instrumenten ontwikkeld binnen het ESF zwaartepunt 5 (voorbeeld hiervan is de takenkalender). 
Daarnaast worden er ook contacten gelegd met andere partners om eventueel samen een aantal 
zaken uit te bouwen die de website verder kunnen stofferen. Het is de bedoeling dat de website 
www.mv-united.be door het ESF-Agentschap wordt overgenomen en nog intensief wordt gebruikt, 
ook na afloop van de hele communicatiecampagne. 
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De campagne is mogelijk geworden dankzij het feit dat deze verschillende partners een project 
hebben ingediend onder ESF zwaartepunt 5 en daardoor is de gelegenheid gecreëerd om een grote 
campagne op te starten. De volledige campagne wordt gecoördineerd door regie zwaartepunt 5 van 
het ESF-Agentschap. Hier wordt geen communicatiebureau bij betrokken. 

 
De promotoren, zoals ze in deze worden genoemd, moeten een sluitende begroting indienen en 
krijgen ESF- en/of VESOC-middelen ter beschikking. Deze middelen zijn echter additioneel 
waardoor de verschillende organisaties nog op zoek moeten gaan naar verdere cofinanciering. 
Wanneer een project wordt ingediend binnen het kader van ESF moeten alle kosten zijn ingebracht 
en kan geen rekening worden gehouden met kosten die nog extra zouden worden ingebracht. Ook 
de BTW moet inclusief zijn als een organisatie BTW-plichtig is. 

 
2007 

 
Tweedaags event 

 
Seminarie: 
Naar aanleiding van 50 jaar Europa (en dus ook 50 jaar ESF) en het feit dat het oude ESF-
programma werd afgesloten en het nieuwe werd voorgesteld werd op 7 en 8 mei 2007 een 
seminarie georganiseerd.  

 
Gekozen bureau: 
“First Class” 

 
Prijs: 
€ 150.000 
In deze prijs is alles inbegrepen (inclusief BTW) 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 13 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Agentschap Onderwijscommunicatie 
 
In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 177 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), zijn drie regeringsmededelingen opgenomen waarvoor het 
Agentschap Onderwijscommunicatie samenwerkte met een extern communicatiebureau. 
 
1. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (productie spot, aankoop 
mediaruimte, e.d.)? 

 
Wat is telkens de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 
 

2. Zijn de opgegeven bedragen inclusief BTW? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 13 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE  
 
 

 
1. Zoals ook al in mijn antwoord op de vraag nr. 177 staat, bevatten de opgegeven kostprijzen zowel 

de creatie als de productie van de regeringsmededelingen. De aankoop van zendtijd is niet 
inbegrepen in de opgegeven kostprijzen. 

 
2. De opgegeven bedragen zijn inclusief BTW.     
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 14 
van 27 september 2007 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
Pedagogische opleidingen   -   Allochtonen 
 
Op 1 april 2000 trad het startbanenplan van de federale minister van Tewerkstelling in werking. 
 
Het doel van het plan is de tewerkstelling van jonge schoolverlaters te bevorderen door hen een baan 
aan te bieden in combinatie met een opleiding. 153 banen werden toegekend aan het jojo-project 
(Scholen voor jongeren – Jongeren voor scholen) dat laaggeschoolde jongeren aan het werk zet in 
scholen, aanvankelijk als preventiemedewerker. Het project richt zich in het bijzonder tot 
laaggeschoolde, allochtone en kansarme jongeren. 
 
In 2006 breidde de Vlaamse overheid het initiatief uit met 200 voltijdse banen: naast 
preventiemedewerkers zijn er voortaan ook onderhoudsmedewerkers aan het werk in scholen. 
 
In zijn Beleidsbrief Onderwijs en Vorming 2006-2007 benadrukt de minister dat de doelstelling van 
het jojo-project tweeërlei is: “Enerzijds wordt de ongekwalificeerde uitstroom aangepakt door 
jongeren een opstap te bieden om toch nog een kwalificatie te behalen, een opleiding te volgen en/of 
aan het werk te gaan. Anderzijds wens ik hiermee te beantwoorden aan collectieve noden door 
spijbelgedrag aan te pakken, een brug naar de allochtone gemeenschappen te vormen en scholen te 
onderhouden en te renoveren.” 
 
Op 17 mei 2006 nam het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie betreffende de verbetering van 
de vertegenwoordiging van allochtonen in het onderwijzend personeel aan. Daarin wordt aan de 
Vlaamse Regering onder meer gevraagd na te gaan hoe meer allochtone zij-instromers aangetrokken 
kunnen worden voor het lerarenberoep via GPB-opleidingen (getuigschrift voor pedagogische 
bekwaamheid) en via flexibele trajecten en valide procedures van erkenning van elders verworven 
competenties en eerder verworven kwalificaties binnen de lerarenopleidingen van hogescholen en 
universiteiten. 
 
1. Kan de minister cijfers geven over de doorstroming van jojo’s naar de GPB-opleidingen? 
 
2. Hoeveel allochtone jongeren in het statuut van jojo volgen de GPB-opleiding? 
 
3. Volgen de jojo’s de GPB-opleiding met succes? 
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 FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 14 van 27 september 2007 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
1. De gegevens over gevolgde opleidingen werden niet systematisch bijgehouden. Vanaf de start 

van het JOJO-project gebeurden er 43 terugbetalingen voor een GPB-opleiding. Hiervoor 
werd het vormingsbudget van het project aangesproken. Dit kan echter een onvolledig beeld 
geven, aangezien niet alle vormingen gemeld werden. Een aantal scholen en startbaners 
betaalden zelf de kosten voor vorming. 

 
Vanaf 1 september 2007 is elke school en elke startbaner verplicht na het einde van een 
arbeidsovereenkomst een evaluatieformulier te bezorgen aan de administratie. Het 
evaluatieformulier bevat gegevens met betrekking tot gevolgde opleidingen. Vanaf het najaar 
van 2008 zal ik beschikken over correctere statistische gegevens. 

 
2. Vanaf de start van het JOJO-project werden 23 terugbetalingen voor GPB-opleidingen 

geregistreerd ten gunste van allochtone JOJO-medewerkers. 
 
3. Naar informatie over het succesvol volbrengen van opleidingen wordt vanaf 1 september 2007 

gepeild aan de hand van de reeds vermelde evaluatieformulieren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 15 
van 1 oktober 2007 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Studentenkamers   -   Huursubsidies 
 
Met de start van het nieuwe academiejaar blijkt duidelijk dat steeds meer achttienjarigen verder 
studeren en zich inschrijven voor een opleiding aan een hogeschool of aan een universiteit. 
 
Dit heeft ook complicaties op de markt van de studentenkoten. De vraag is immers groot, wat, samen 
met de heersende stijgende trends in de vastgoedmarkt, de prijzen omhoog duwt. De huurprijzen voor 
particuliere studentenkoten zijn de afgelopen jaren een pak gestegen (gemiddeld zo’n 370 euro op 
jaarbasis in 7 jaar tijd) en steeds meer Vlaamse studenten willen dan ook in een gesubsidieerd kot 
gehuisvest worden. 
 
Gesubsidieerde residenties zijn studentenkoten waarvan de huurprijs aan de student afhankelijk is van 
het gezinsinkomen en waarbij de rest betaald wordt via subsidiëring door de Vlaamse overheid. 
 
In totaal zullen dit academiejaar ongeveer 6.000 studenten in zo’n goedkopere residentie kunnen 
verblijven, of bijna één kotstudent op zes. Zo’n 750 studenten vielen al uit de boot en/of staan op een 
wachtlijst. 
 
Door de verdere democratisering van het hoger onderwijs valt te verwachten dat de vraag naar 
gesubsidieerde koten in de toekomst nog zal toenemen. 
 
1. Zijn er nog bijkomende initiatieven gepland in samenwerking met de universiteiten en 

hogescholen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag aan gesubsidieerde studentenkoten? 
Zo ja, welke? Timing? Zo neen, waarom niet? 

 
2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal gesubsidieerde studentenkoten per instelling, 

met daaraan gekoppeld de evolutie van het aantal ingeschreven studenten in de afgelopen vijf 
academiejaren? 

 
3. Kan de minister een overzicht geven van de budgetten die de afgelopen vijf begrotingsjaren 

besteed werden aan huisvesting van universiteits- en hogeschoolstudenten? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 15 van 1 oktober 2007 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
1. Ik bepaal niet zelf of en waar er studentenkamers moeten bijkomen. Dat is een beslissing die de 

universiteiten en de daartoe opgerichte vzw's bij de hogescholen zelf nemen. Ze kunnen daarvoor 
gebruik maken van de sociale toelage die hen door de overheid wordt toegekend en die zij luidens 
het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en de studentenvoorzieningen 
onder andere kunnen aanwenden voor investeringen in en het beheer van studentenkamers, advies 
en ondersteuning inzake huisvesting e.d. Die beslissingen nemen zij overigens samen met de 
studenten van de eigen instelling, die mee vertegenwoordigd zijn in het beheer van de 
studentenvoorzieningen. 

 
2. Een overzicht van het aantal gesubsidieerde studentenkamers per instelling, gekoppeld aan het 

aantal ingeschreven studenten, gaat als bijlage. Niet alle instellingen hebben een dergelijk aanbod. 
Sommige voorzien voor mindervermogende studenten wel in een tussenkomst in de huurprijs voor 
kamers die op de privémarkt gehuurd worden. Gegevens hierover zijn ook in het overzicht 
opgenomen. 

 
3. Hierbij vindt u een overzicht van de budgetten die de afgelopen vijf begrotingsjaren besteed zijn 

aan sociale voorzieningen voor hogescholen en universiteiten. Het budget voor sociale 
voorzieningen kan door de instellingen gebruikt worden voor huisvesting, maar ook voor andere 
studentenvoorzieningen, zoals vervoer van studenten, voeding, gezondheidszorg, psychosociale 
begeleiding, sociale dienst, medische hulp, plaatsingsdienst en culturele en sportieve activiteiten. 
Zoals aangehaald in het antwoord op de eerste vraag, beslist elke instelling zelf over de besteding 
van de sociale toelage. Het aandeel voor (gesubsidieerde) huisvesting verschilt dus van instelling 
tot instelling. 

  
  2003 2004 2005 2006 2007
Hogescholen 15.720 15.846 16.096 16.420 20.258
Universiteiten 14.269 14.558 14.699 16.156 15.240

In duizend euro 
 
BIJLAGE 
 
Evolutie van het aantal ingeschreven studenten, gekoppeld aan het aantal gesubsidieerde 
studentenkamers. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANDENBROUCKE/15/antw.015.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 16 
van 4 oktober 2007 
van WERNER MARGINET 
 
 
 
Luchtkwaliteit klaslokalen   -   Maatregelen 
 
Op 13 oktober 2005 werden twee vragen om uitleg gesteld in de Commissie voor Onderwijs van het 
Vlaams Parlement aangaande de luchtbezoedeling in de klaslokalen (Handelingen C30 van 13 oktober 
2005, blz. 3-5). 
 
Recentelijk verscheen er in Test-Aankoop een nieuw onderzoek, dat evenmin gunstig was. Vooral het 
CO2-gehalte in de lucht is in de meeste lokalen veel te hoog. Volgens de consumentenorganisatie is het 
probleem te wijten aan een slechte staat van de schoolgebouwen en/of een gebrek aan voldoende verse 
lucht door een inefficiënt ventilatiesysteem of een overbevolking van de klassen. Test-Aankoop 
onderzocht begin dit jaar telkens drie lokalen in twintig scholen, verspreid over ons land. Het 
belangrijkste probleem dat daarbij opdook, was een te hoog CO2-gehalte in de lucht. “In 47 van de 60 
lokalen werden waarden opgemeten die wijzen op luchtvervuiling en onvoldoende ventilatie”, luidt 
het. “Kinderen worden daar moe van en hun aandacht en concentratievermogen vermindert er sterk 
door”. 
 
In zijn antwoord op de vragen om uitleg stelde de minister dat bij verbouwingen of nieuwbouw de 
strenge nieuwe reglementering van toepassing zou zijn. 
 
Blijkbaar is dit een traag proces, en blijven daardoor vele lokalen van slechte ventilatie voorzien. 
 
1. Met de huidige snelheid van renovatie en nieuwbouw en dus zonder specifieke maatregelen van de 

minister, tegen wanneer verwacht de minister dat de Vlaamse schoollokalen aan de strengere 
normen voldoen? 

 
2. Plant de minister, gezien de huidige traagheid, specifieke maatregelen ter bevordering van de 

luchtkwaliteit? Zo ja, welke pistes staan open? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 16 van 4 oktober 2007 
van WERNER MARGINET 
 
 
 
De bezorgdheid omtrent de leefkwaliteit in schoolgebouwen is terecht. Het is belangrijk dat we mee 
bouwen aan kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur in Vlaanderen. 
 
Ik voorzie dan ook extra middelen voor scholenbouw, die moeten toelaten dat de slecht geïsoleerde en 
geventileerde gebouwen vervangen worden door goed geïsoleerde en geventileerde gebouwen. 
 
Sedert 1 januari 2006 is inderdaad de EPB-regelgeving (energieprestaties en binnenklimaat) van 
toepassing waarbij alle nieuwbouw moet voldoen aan een peil van primair energieverbruik gelijk aan 
100 (E100). Via eisen aan de gebouwventilatie zijn ook voorwaarden met betrekking tot de binnen-
luchtkwaliteit opgenomen in het decreet. Zo moeten in alle ruimten waar mensen wat langer verblijven 
(zoals klaslokalen, vergaderzalen, refter,…) de ventilatiestroom minstens 22 m3 per uur per aanwezige 
bedragen.  
 
Op 5 oktober 2007 keurde de Vlaamse Regering een decreet goed betreffende energieprestaties in 
scholen. Hiermee wordt de norm nog strenger. Voor scholen die een bouwaanvraag indienen na 31 
december 2007 is een E70 peil verplichtend. Scholen zullen hierbij uiteraard ook moeten voldoen aan 
de voorwaarden met betrekking tot binnenluchtkwaliteit opgenomen in de EPB-regelgeving.  
 
Uiteraard is het opgelegde E70-peil ook van toepassing op projecten in kader van de DBFM-inhaal-
beweging. 
 
Ook voorzie ik 9 miljoen voor de bouw van een aantal passiefscholen. Om aan de passiefnorm te 
voldoen, zullen de schoolgebouwen niet alleen uiterst goed geïsoleerd zijn, maar worden zij ook 
uitgerust met een doordacht ventilatiesysteem. Hierdoor zal de binnenluchtkwaliteit in deze 
passiefscholen van zeer goede kwaliteit zijn.  
 
Daarnaast werken we via twee sporen rond de binnenluchtkwaliteit in scholen: 
1. Sensibilisatie 

In het tijdschrift Klasse werd er reeds aandacht besteed aan het belang van een goede binnenlucht-
kwaliteit. Daarnaast loopt momenteel het project “Lekker Fris”. Met dit project kunnen leerlingen, 
leerkrachten en directie leren, elk op hun niveau, hoe ze samen hun leefomgeving in de school 
gezond kunnen maken. “Lekker Fris”werd uitgetest in 15 pilootscholen en zal vanaf januari 2008 
worden aangeboden aan alle Vlaamse basisscholen.  
 

2. Controle 
Verluchting is een specifiek aandachtspunt van de inspectie (maakt deel uit van de checklist). 
Tijdens controles wordt voornamelijk gekeken naar de verluchtbaarheid, als bij bezoek van de 
inspectie blijkt dat ondanks de aanwezigheid van de nodige voorzieningen, niet voldoende 
verlucht wordt, worden daar opmerkingen over gemaakt. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 17 
van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Aangestelde  experten 
 
Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering luidt als volgt: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…), voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). (…)” 
 
1. Voor welke opdrachten in de periode 22 juli 2004 – 28 september 2007 werd een beroep gedaan 

op experten in de zin van het boven geciteerde artikel, die aangesteld werden? 
 
2. Wat was de inhoud van deze opdrachten? 
 
3. Welke experten, in de zin van het boven geciteerde artikel, werden door de minister aangesteld om 

deze opdrachten te vervullen? 
 
4. Hoelang werden deze aangestelde experten tewerkgesteld? 
 
5. Wat waren de arbeidsvoorwaarden van deze aangestelde experten? Onder welk contract waren zij 

tewerkgesteld, of verliep alles via facturatie? 
 
6. Hoeveel bedroeg de vergoeding die aan elke aangestelde expert werd betaald? 
 
7. Wat zijn de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert in de zin van het boven 

geciteerde artikel in aanmerking te komen en aangesteld te worden bij het kabinet van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 5, Moerman nr. 3, Vandenbroucke 

nr. 17, Van Mechelen nr. 7, Anciaux nr. 8, Bourgeois nr. 3, Keulen nr. 8, Van Brempt nr. 11, 
Vanackere nr. 4, Crevits nr. 20). Aan minister Moerman werd een bijkomende subvraag gesteld. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 17 van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 18 
van 4 oktober 2007 
van WERNER MARGINET 
 
 
 
Project “Lekker fris”   -   Evaluatie 
 
Het proefproject “Lekker fris” liep van oktober 2006 tot februari 2007 in vijftien Vlaamse 
basisscholen. Het project heeft duidelijke doelstellingen, met als bijzonderste de kwaliteit van het 
binnenmilieu in basisscholen in het algemeen en in de klassen in het bijzonder te verbeteren. 
 
Deze doelstelling kan worden bereikt door leerlingen, leerkrachten en directie: 
 
- te helpen beseffen dat er een probleem kan zijn met het binnenmilieu; 
- problemen te leren herkennen; 
- te leren hoe ze de problemen op een eenvoudige manier kunnen wegnemen of doen dalen. 
 
Op die manier wordt de gezondheid van alle gebruikers van de school beter. 
 
1. Heeft het proefproject “Lekker fris” tot bijkomende beleidsinitiatieven geleid? 
 
2. Is de beoogde bewustwording voldoende om de kwaliteit van de lucht in de klaslokalen te 

verbeteren, of worden er andere “flankerende” maatregelen voorzien? Zo ja, welke? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 18 van 4 oktober 2007 
van WERNER MARGINET 
 
 
 
Vragen over het proefproject ‘Lekker Fris’ worden het best gesteld aan mijn collega bevoegd voor 
Volksgezondheid. Het zijn immers de Medisch Milieukundigen (MMK's) bij de LOGO’s (of de Loco-
regionale Overlegplatformen voor Gezondheidsoverleg- en Organisaties) en de Afdeling Toezicht 
Volksgezondheid die het project trekken.  
 
Op de website van het project: http://www.lekkerfris.be/ wordt een bondige evaluatie gegeven van de van 
het pilootproject in het schooljaar 2006-2007. In dit document wordt besloten dat het pilootproject 
door de scholen erg positief onthaald is. 
 
De doelstellingen om leerkrachten, leerlingen en directieleden te helpen beseffen dat er problemen 
kunnen zijn met het binnenmilieu, problemen te herkennen en te verhelpen zijn bereikt. De positieve 
evaluatie heeft ertoe geleid dat het project vanaf januari 2008 naar alle Vlaamse basisscholen wordt 
uitgebreid. De Medisch Milieudeskundigen bij de LOGO’s zorgen voor de verdere bekendmaking.  
 
Vanuit Onderwijs werd er ook aandacht besteed aan de verdere bekendmaking van het project via de 
website www.gezondopschool.be. Het streven naar een gezond binnenmilieu op scholen past immers 
perfect binnen een gezondheidsbeleid op school.  
 
Daarnaast werden vanuit Onderwijs eerder al de volgende maatregelen voorzien om scholen te wijzen 
op het belang van een gezond binnenmilieu: 
 
- de onderwijsinspectie heeft tijdens de doorlichtingen aandacht voor het aspect leer- en werk-

omgeving Daarbij wordt onder andere nagegaan of de bewoonbaarheid van de lokalen voldoet aan 
de comforteisen met betrekking tot de klimaatregeling (verluchting, verwarming en vochtigheid). 
Ook voor de beschikbare ruimte in de lokalen heeft zij oog. De inspectie baseert zich daarvoor op 
het ARAB.(=Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) 

- bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen gelden de ventilatievoorschriften (voor verdere 
toelichting: zie ook vraag nr 16 van 4 oktober 2007) 

 
Ik meen dat er voorlopig voldoende maatregelen zijn om scholen ertoe aan te zetten aandacht te 
hebben voor een gezond binnenmilieu.  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 19 
van 4 oktober 2007 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
School- en studietoelagen   -   Knelpunten 
 
Op 30 mei 2007 keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap goed. Door de gelijkschakeling van de financiële 
toegangsvoorwaarden voor studiefinanciering in het secundair en hoger onderwijs, komen vanaf dit 
schooljaar ongeveer 37.000 leerlingen extra in aanmerking voor een toelage. 
 
Ook de bedragen voor het secundair onderwijs worden opgetrokken. De gemiddelde toelage stijgt van 
164 naar 250 euro. Er moet nog maar één gezinsdossier ingediend worden voor de leerlingen 
secundair onderwijs en de studenten hoger onderwijs samen. Zo zijn de financiële voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een toelage dezelfde op alle studieniveaus en moeten ouders voortaan maar 
één formulier invullen voor alle kinderen samen. Vanaf het schooljaar 2008-2009 is ook in het kleuter- 
en lager onderwijs een schooltoelage mogelijk. Hetzelfde geldt voor het deeltijds secundair onderwijs. 
 
In de plenaire vergadering van 30 mei 2007 bestempelde de minister een goede informatiecampagne 
als “essentieel als we willen dat alle ouders met een bescheiden inkomen de weg vinden naar dit 
nieuwe systeem van studietoelagen”. 
 
Vandaag bereiken mij signalen dat ouders van kinderen die het vorige schooljaar een school- of 
studietoelage hebben ontvangen, niet automatisch een aanvraagformulier voor het schooljaar 2007-
2008 hebben ontvangen. Waardoor vaak de indruk wordt gewekt dat ze geen aanspraak meer maken 
op een toelage. 
 
Vanaf dit schooljaar kan een schooltoelage voor leerlingen in het secundair onderwijs ook online 
worden aangevraagd. Een goede (bijkomende) maatregel, al is het vaak zo dat net ouders die het 
financieel moeilijker hebben, moeilijker de weg vinden naar het internet. Terwijl de overheid 
vooropstelt zoveel mogelijk ouders te bereiken. 
 
Een ander praktisch probleem rijst bij de scholen zelf. Scholen hebben voor dit schooljaar een te 
beperkt aantal aanvraagformulieren ontvangen van het departement Onderwijs. Scholen die contact 
opnamen met het departement konden geen bijkomende formulieren ontvangen omdat de voorraad 
uitgeput is. 
 
Scholen en scholengemeenschappen willen mee hun verantwoordelijkheid opnemen om ouders correct 
te informeren over de gewijzigde regelgeving rond school- en studietoelagen. Onderwijsinstellingen 
namen hiervoor contact op met het departement Onderwijs met de vraag om (inhoudelijke en 
promotionele) ondersteuning te bieden op een infoavond voor ouders. Het departement kon niet ingaan 
op de vraag. 
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Tot slot: vorig jaar zou afgesproken zijn dat het departement Onderwijs zou communiceren aan de 
bijna-beursstudenten dat ze mogelijk kans maken op een bijna-beurstarief en dat de studenten zich 
daarvoor moeten richten tot de onderwijsinstelling. Het onderwijsveld meldt dat dit tot op vandaag 
nog niet gebeurd zou zijn. 
 
1. Klopt het dat ouders van kinderen die vorig schooljaar een school- of studietoelage hebben 

ontvangen, dit jaar niet automatisch een aanvraagformulier voor het lopende schooljaar hebben 
ontvangen? 

 
Zo ja, waarom werd ervoor geopteerd dat niet meer te doen? 
 

2. Hoe kan het tekort aan aanvraagformulieren verklaard worden? 
 

Worden extra formulieren aangemaakt en kunnen de scholen die ontvangen van het departement 
Onderwijs? 
 

3. In welke mate ondersteunt het departement Onderwijs scholen en scholengemeenschappen bij de 
organisatie van een infoavond rond studiefinanciering voor ouders? 

 
4. Klopt het dat het departement Onderwijs aan de bijna-beursstudenten over het bijna-beurstarief 

zou communiceren en dat dit nog niet gebeurd is? 
 

Zo ja, waarom is er nog geen communicatie geweest? Worden deze studenten alsnog op de hoogte 
gebracht? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 19 van 4 oktober 2007 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
De Vlaamse volksvertegenwoordiger vraagt uitleg bij de communicatie en informatieverspreiding 
rond studietoelagen: de verspreiding van de aanvraagformulieren, infoavonden in scholen, de 
communicatie rond het bijna-beurstarief. 
 
De afdeling studietoelagen heeft dit schooljaar de aanvraag voor studietoelagen voor de burger sterk 
vereenvoudigd. Samen met de uitbreiding van de digitale aanvraag naar secundair onderwijs en de 
mogelijkheid om per gezin één dossier in te dienen, worden er meer gegevens opgehaald uit 
beschikbare databanken (bv. inschrijvingsgegevens onderwijs, belastingen, woningendatabank) zodat 
de aanvrager minder documenten moet meesturen. Ik heb de laatste jaren dus heel veel belang gehecht 
aan de optimalisering van de dienstverlening naar de externe klant toe, i.c. de burger. Maar een 
dergelijke procesvereenvoudiging is zinloos zonder een expliciete informatie- en communicatiestrate-
gie. Ik ga u niet verhelen dat de overheid zich hierbij voor een dilemma geplaatst zag. Enerzijds is 
iedereen gebaat bij een zeer snelle behandeling van de dossiers. Dit is de kerntaak van het Agentschap 
Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen. Anderzijds is het zo dat een algemeen 
gebruik van het digitaal aanvraagformulier (DAF) de tijdigheid van de betalingen kan verhogen. Alle 
inspanningen om DAF te promoten, lonen dus op termijn. Ik geloof dat het agentschap een heel goed 
evenwicht heeft gevonden tussen beide doelstellingen. Ik zal onmiddellijk een overzicht geven van 
alle initiatieven rond informatieverspreiding en communicatie, maar nog grotere investeringen in 
communicatie zouden onherroepelijk hebben gewogen op de tijdigheid van de betalingen. De 
informatie- en communicatiestrategie was dubbel: intern: een doorgedreven opleiding van de 
medewerkers om met de nieuwe applicatie te werken, extern: dit behelst in de eerste plaats het 
promoten van DAF bij de burger, maar er is ook zeer veel energie gestoken in het onrechtstreeks 
bereiken van de burgers via intermediairen die hen kunnen helpen bij het indienen van de digitale 
aanvraag.  
 
Wat betreft de concrete vragen, kan ik het volgende meedelen: 
 
1. De ouders van leerlingen die vorig schooljaar een school- of studietoelage hebben ontvangen, 

kregen dit jaar niet meer automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. 
 

Mijn administratie heeft deze keuze gemaakt om de elektronische aanvraag te stimuleren (én 
tegelijkertijd de papierberg te verminderen). Het is in het belang van iedereen dat er zoveel 
mogelijk aanvragen via de website ingediend worden. Dat bespaart papier en verwerkingstijd. Alle 
papieren aanvragen moeten immers naar digitaal formaat omgezet worden. Door de versoepeling 
van de voorwaarden, komen vanaf dit schooljaar meer leerlingen in aanmerking. De afdeling 
verwacht dan ook een stijging van het aantal dossiers. Papieren dossiers doen er dus gemiddeld 
langer over om volledig afgehandeld te worden. Om al die redenen heeft de afdeling ook minder 
papieren aanvraagformulieren verspreid aan de instellingen, scholen en intermediairen.  
 
We hebben er echter wel voor geopteerd om de ouders van de leerlingen die geen aanvraag-
formulier meer hebben gekregen, per brief op de hoogte te brengen van deze verandering en 
moedigen hen via dit schrijven aan hun aanvraag in te dienen. In normale omstandigheden was 
deze brief zelfs al vertrokken, maar omdat er bij het begin van het schooljaar opstartproblemen 
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waren met de online aanvraagmodule, hebben we gewacht tot de fouten tot een minimum waren 
herleid om te brief te verzenden. Zolang er fouten waren in het systeem, was het immers beter te 
wachten met het promoten van de online aanvraag. 
 
Ik opteer er expliciet voor om ook volgend schooljaar de ouders van leerlingen niet automatisch 
een papieren aanvraagformulier toe te sturen, maar verder te gaan met het stimuleren van de online 
aanvraag mét ondersteuning van nog meer intermediaire organisaties en instellingen. 
 
Uiteraard blijft de mogelijkheid om via het papieren formulier een aanvraag in te dienen bestaan. 
Voor wie dit niet zelf kan downloaden van de website, is dit formulier, net zoals vroeger, 
verkrijgbaar via de onderwijsinstellingen of op de afdeling Studietoelagen. 

 
2. In de loop van juni en juli 2007 werden er 100.000 aanvraagformulieren verspreid. Bij de 

verspreiding van de aanvraagformulieren werd in een begeleidende brief verduidelijkt waarom er 
dit jaar minder formulieren werden opgestuurd. Er werd ook op de mogelijkheid gewezen om via 
de website het formulier af te drukken. Zoals eerder vermeld, wil ik met deze ingreep de online 
aanvraag stimuleren. Wegens de vraag naar meer formulieren heeft de afdeling er onlangs nog 
50.000 laten bij drukken waarvan er op dit moment al 8000 zijn verdeeld. Scholen kunnen dus nog 
extra formulieren aanvragen. Dit wordt vóór eind oktober 2007 per brief aan de scholen 
gecommuniceerd.  

 
3. Mijn administratie heeft m.i. meer dan voldoende initiatieven genomen om scholen en  

schoolgemeenschappen te ondersteunen bij de organisatie van een infoavond voor ouders. In de 
loop van september, oktober 2007 ging een proefproject in een vijftal Brusselse scholen van start, 
in samenwerking met integratiecentrum Foyer. Medewerkers van de afdeling zijn aanwezig op het 
oudercontact van de desbetreffende school en geven de ouders een korte toelichting. Daarna 
krijgen de ouders hulp bij het invullen van de aanvraag. Voorts is de afdeling zo veel mogelijk 
ingegaan op individuele vragen van scholen (Westerlo, Antwerpen, Gent, …). Naast de info-
avonden op oudercontacten, worden elk najaar de infodagen in steden en gemeenten 
georganiseerd. Deze infodagen worden via affiches, flyers en brieven ook in de scholen van de 
desbetreffende stad of gemeente bekend gemaakt. 

 
De afdeling is bereid om zoveel als mogelijk in te gaan op individuele vragen van scholen maar 
haar kerntaak, de correcte en tijdige uitbetaling van de studietoelagen, mag daar niet onder lijden. 
De personeelsmiddelen zijn immers beperkt. Als antwoord op de vraag naar infoavonden en om de 
scholen tegemoet te komen staat er in het voorjaar 2008 een doorgedreven opleiding voor de 
schoolsecretariaten op het programma, zodat zij de ouders en leerlingen kunnen helpen bij de 
aanvraag. 

 
4. Er is zeker een doelgerichte communicatie gebeurd naar de bijna-beursstudenten. De 

communicatie met de bijna-beursstudenten over het bijna-beurstarief verloopt als volgt: na het 
indienen van de aanvraag, krijgt de student/leerling wiens aanvraag onderzocht werd en niet in 
aanmerking komt, een brief met de mededeling dat zijn/haar onderwijsinstelling op de hoogte 
wordt gebracht van de beslissing met betrekking tot de aanvraag voor een toelage en dit met het 
oog op een eventuele vermindering van het inschrijvingsgeld. 
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 20 
van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Campagne “Oefen hier je Nederlands” 
 
De actie waarbij handelaars worden ingeschakeld om anderstalige klanten bij te staan die bereid zijn 
Nederlands te spreken, telde in april 230 deelnemende handelaars in de Vlaamse Rand. 
 
Dat lijkt een mooi getal, maar allicht is de spreiding niet altijd evenwichtig. 
 
1. Beschikt de minister over gegevens aangaande het aantal handelaars per gemeente dat deelneemt? 
 
2. Hoeveel handelaars werden benaderd met de vraag om deel te nemen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 20 van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
1. Momenteel zijn er 314 handelaars die meedoen met deze actie. Daar zijn ook een aantal 

handelaars bij die niet gelegen zijn in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand, doch net erbuiten, 
namelijk Zemst (4), Lennik (2), Steenokkerzeel (3), Ternat (1) en Halle (5). 

 
 Van de 19 gemeenten uit de Vlaamse Rand nemen volgend aantal handelaars deel: 
 

1. Asse :   27 
2. Beersel :  1 
3. Dilbeek :  41 
4. Drogenbos : 5 
5. Grimbergen : 59 
6. Hoeilaart :  18 
7. Kraainem :  10 
8. Linkebeek :  2 
9. Machelen :  6 
10. Meise :   9 
11. Merchtem :  5 
12. Overijse :  19 
13. Sint-Genesius-Rode : 7 
14. Sint-Pieters-Leeuw :  7 
15. Tervuren :  15 
16. Vilvoorde : 23 
17. Wemmel :  22 
18. Wezembeek-Oppem :  9 
19. Zaventem :  13 

 
2. Enkel in de 19 gemeenten is er echt aan “werving” van deelnemers gedaan. In de andere 

gemeenten gaat het om spontane aanmeldingen via de website www.oefenhierjenederlands.be al dan 
niet gestimuleerd door deelnemers en gemeentebesturen aan het platform van de gemeenten van 
de Vlaamse Rand. 
In de 19 gemeenten werd door het aangesteld campagnebureau een mailing gestuurd naar de 6.427 
handelaars. Daarnaast werd eveneens nog een bijlage verzonden bij ZO-magazine (UNIZO) naar 
6.554 adressen waarbij wellicht tal van overlappingen (handelaars die een tweede maal 
aangeschreven werden). 
Ook hebben in een aantal gemeenten mensen, leden van de cultuurraad en andere, persoonlijk 
handelaars aangesproken. Daar zijn evenwel geen cijfers over beschikbaar. 
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Vraag nr. 21 
van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Brochure “Welkom in de Vlaamse Rand”   -   Verspreiding 
 
In de loop van 2006 werd een nieuwe versie van de welkom-in-de-Vlaamse-Rand-brochure 
uitgebracht, die onder nieuwkomers in de betrokken gemeenten kan worden verspreid. 
 
1. Kan de minister preciseren hoeveel er daarvan sedertdien aan de gemeenten uit de Vlaamse Rand 

werden bezorgd? 
 
2. Zijn er gemeenten die de brochure niet hebben aangevraagd? Zo ja, welke? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 21 van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De brochure “Welkom in de Vlaamse Rand”, die in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant 
werd uitgegeven, kan op eenvoudig verzoek in de gewenste aantallen en talen bekomen worden bij de 
administratie – Coördinatie Vlaamse Rand – departement Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid. 
De gevraagde aantallen door de gemeentebesturen variëren uiteraard in functie van het aantal (nieuwe) 
inwoners. Bij benadering gaat het tot nu toe over 150 à 400 exemplaren per aanvragende gemeente 
met een uitschieter voor de stad Vilvoorde met meer dan 2.000 exemplaren. Bij de aanvragende 
gemeentebesturen behoren ook twee faciliteitengemeenten, namelijk Drogenbos en Linkebeek. 
De overige gemeenten die reeds beroep deden op de “Welkom in de Vlaamse Rand” brochure om te 
verspreiden onder hun nieuwe inwoners waren in alfabetische volgorde: Asse, Beersel, Grimbergen, 
Hoeilaart, Machelen, Overijse, Tervuren en Zaventem. 
Het is in elk geval de bedoeling om dit nogmaals ter herinnering te brengen op het platform van de 
gemeenten uit de Vlaamse Rand met het oog op een blijvende verspreiding van deze “Welkom in de 
Vlaamse Rand” brochure. 
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Vraag nr. 22 
van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Naleving Septemberdecreet (2) 
 
In de periode 2000-2005 werden 208 controles uitgevoerd op de naleving van het zogenaamde 
Septemberdecreet op het gebruik van talen in het bedrijfsleven. 
 
Ik lees in het jaarverslag 2006 van de Task Force Vlaamse Rand dat die onderzoeken gebeuren op 
eigen initiatief, dan weer tijdens een controle binnen andere materie waarvoor de inspectie Werk en 
Sociale Economie bevoegd is, of ten slotte op vraag van derden in het kader van een klacht. 
 
Kan de minister meedelen hoeveel controles er werden uitgevoerd op eigen initiatief enerzijds en 
ingevolge een klacht anderzijds? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 22 van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
In 2006 werden 37 controles uitgevoerd met betrekking tot de naleving van het Septemberdecreet. 
 
Wat specifiek dergelijke controles in de Vlaamse Rand betreft, werden 24 controles uitgevoerd. Deze 
werden op eigen initiatief van Inspectie Werk en Sociale Economie uitgevoerd en waren specifiek 
gericht op de naleving van het taaldecreet in de Vlaamse Rand (dus niet in het kader van een controle 
betreffende een andere materie). 
 
Tijdens deze gerichte controles kwamen diverse sectoren en grootte van bedrijven aan bod. 
 
In 2006 werden in de Vlaamse Rand 2 controles uitgevoerd op basis van een klacht (Overijse en 
Machelen). 
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Vraag nr. 23 
van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Territorialiteitsbeginsel in het  onderwijs  -  Overleg 
 
De minister heeft reeds herhaaldelijk te kennen gegeven dat het overleg met zijn collega Arena van de 
Franse Gemeenschap inzake de toepassing van het territorialiteitsbeginsel in het onderwijs, niet tot 
resultaat heeft geleid en derhalve werd stopgezet. De indiening van een interpretatief decreet door de 
meerderheidsfracties is daarvan trouwens het gevolg. 
 
In het jaarverslag 2006 van de Task Force Vlaamse Rand lees ik evenwel dat “het overleg tussen beide 
gemeenschappen wordt voortgezet”. 
 
Kan de minister verduidelijken of er nu al dan niet nog sprake is van overleg met de Franse 
Gemeenschap aangaande deze materie? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 23 van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Met het in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement op 11 januari 2006 uitgebrachte verslag over 
de extraterritoriale activiteiten, die zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap op elkaars 
grondgebied inzake onderwijs ontplooien, heb ik uitvoering gegeven aan de met redenen omklede 
moties aangenomen in het Vlaams Parlement op 30 januari 2002 en op 10 juli 2002 en de aanvullende 
regeerverklaring van 18 mei 2005. 
 
Ten einde te komen tot het terugdringen, en liefst het volledig wegwerken van deze extraterritoriale 
activiteiten op elkaars grondgebied, heb ik op basis van de door mij opgestelde inventaris ook in 2006 
contacten gehad met mevrouw de minister-president van de Franse Gemeenschapsregering, tevens 
bevoegd voor het Onderwijs. In het kader hiervan heb ik voorstellen geformuleerd, waarop niet werd 
ingegaan. 
 
Er bleef dan ook wat deze aspecten betreft niets anders mogelijk dan éénzijdige maatregelen vanwege 
de Vlaamse overheid voor te bereiden, zoals voorzien in het regeerakkoord van 2004. Het voorstel van 
interpretatief decreet waar de vraagsteller naar verwijst werd -eenmaal duidelijk werd dat overleg met 
betrekking tot de extraterritoriale activiteiten niet tot resultaten zou leiden- bij het Vlaams parlement 
ingediend op 23 maart 2007. We hopen hierin een ondubbelzinnige juridische basis te vinden om de 
problematieken van de onderwijsinspectie over, de eindtermen en ontwikkelingsdoeleinden na te 
streven door en de leerlingenbegeleiding in de Vlaamse Franstalige scholen en afdelingen op te lossen. 
 
Een jaarverslag over het jaar 2006 vermeldt ook terecht het in dàt jaar nog lopende overleg tussen 
beide gemeenschappen over deze moeilijk liggende aangelegenheden. 
 
Overigens lopen er thans nog besprekingen met de Franse Gemeenschap, evenwel over andere 
aangelegenheden dan de extraterritoriale activiteiten. Ik vermeld onder meer de controle op het 
naleven van de leerplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die enkel door samenwerking tussen 
beide Gemeenschappen sluitend gemaakt kan worden. Besprekingen over taaluitwisselingen tussen de 
drie Gemeenschappen hebben geleid tot de op 18 september 2007 uitgebrachte gezamenlijke 
intentieverklaring van de drie ministers bevoegd voor Onderwijs. Het Prins Filipfonds zal deze 
uitwisselingen coördineren en toelagen verlenen niet enkel voor de uitwisseling tussen scholen uit de 
drie Gemeenschappen, maar ook van de schooldirecteurs en leerkrachten. 
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Vraag nr. 24 
van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vzw de Rand   -   Samenwerkingsovereenkomst 
 
Ten gevolge van de omvorming van vzw de Rand tot een EVA (extern verzelfstandigd agentschap), 
dient de bestaande beheersovereenkomst tussen "de Rand", de provincie Vlaams-Brabant en de 
Vlaamse Gemeenschap nog te worden omgezet in een samenwerkingsovereenkomst. 
 
Bij mijn weten, is dat nog niet gebeurd. 
 
Kan de minister verduidelijken hoe dat komt? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 24 van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De bestaande beheersovereenkomst tussen de vzw de Rand, de provincie Vlaams-Brabant en de 
Vlaamse Gemeenschap van 8 juli 2005 wordt, in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid en ten gevolge 
van de omvorming van de vzw de Rand tot een Extern Verzelfstandigd Agentschap, omgezet in een 
samenwerkingsovereenkomst. 
Het ontwerp van deze samenwerkingsovereenkomst werd eerst voorgelegd aan de verschillende 
partners en nadien, zoals voorgeschreven, aan de Inspectie van Financiën. 
De Inspectie van Financiën heeft op 2 oktober 2007 een aantal bemerkingen geformuleerd. Deze 
bemerkingen worden momenteel besproken met de verschillende partners. De aangepaste tekst zal zo 
spoedig mogelijk opnieuw worden voorgelegd aan Inspectie van Financiën. Na positief advies 
vanwege de Inspectie van Financiën, dient het akkoord aangevraagd worden van de minister van 
Begroting. Indien deze procedure afgerond is, zal de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring op 
de agenda van de Vlaamse Regering geplaatst worden. Intussen blijft de bestaande beheers-
overeenkomst intergraal gelden en komen noch de werking van de vzw De Rand, noch de principes 
van Beter Bestuurlijk Beleid in het gedrang. 
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Vraag nr. 25 
van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Opvangplaatsen welzijnssectoren 
 
In het jaarverslag 2006 van de Task Force Vlaamse Rand lees ik dat, teneinde de effectieve historische 
achterstand van opvangplaatsen in diverse welzijnssectoren binnen de Vlaamse Rand weg te werken, 
er nog steeds een bijkomende strategie moet worden gevolgd. 
 
Is er ter zake al enig overleg geweest en werden er al concrete toezeggingen gedaan of afspraken 
gemaakt? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 25 van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de heer Steven Van Ackere, Vlaams 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
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Vraag nr. 26 
van 9 oktober 2007 
van DIRK DE COCK 
 
 
 
ICT-middelen   -   Verdeling tussen de scholen 
 
Het project PC/KD is – als ik me correct heb geïnformeerd – gestart in het schooljaar 1998-99 en werd 
beëindigd in het schooljaar 2002-03. 
 
Het project van de Vlaamse overheid had in de eerste plaats tot doel scholen middelen te verschaffen 
voor de aankoop van computers. Het streefcijfer 1 pc per 10 leerlingen stond centraal. Maar de 
middelen konden ook worden aangewend voor nascholing van de leerkrachten in informatie- en 
communicatietechnologie, voor de aankoop of de huur van hard- en softwareproducten en -diensten en 
randapparatuur, en voor de vergoeding van kosten voor internetaansluiting en -verkeer. 
 
Vanaf 1 september 2007 zijn in het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs (SO) 
vakoverschrijdende eindtermen ICT van kracht. De invoering van de ICT-eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen gaat gepaard met een inhaaloperatie voor ICT-infrastructuur. De aankoop of huur 
van informatie- en communicatietechnologie. 
 
In de betrokken omzendbrief kunnen we het volgende lezen: 
 
“Controle over het gebruik van de middelen 
De verificateurs in het gesubsidieerd onderwijs, respectievelijk het college van accountants in het 
gemeenschapsonderwijs zijn belast met de controle op het gebruik van de extra middelen. Zij moeten 
alle documenten hieromtrent kunnen inzien bij de school en het schoolbestuur / de inrichtende macht. 
Aansluitend hierbij zal de onderwijsinspectie, in het kader van de reguliere schooldoorlichtingen, 
toezien op de effectiviteit van het gebruik van de extra middelen. Als uit de controle blijkt dat de extra 
middelen niet correct werden aangewend, dan moet het schoolbestuur/de inrichtende macht deze extra 
middelen onmiddellijk terugbetalen.” 
 
Er is in deze omzendbrief niets terug te vinden over het specifieke geval van verschillende scholen 
onder één inrichtende macht. Meer concreet over het gegeven of er wordt gekeken naar een eerlijke 
verdeling tussen deze scholen. Zo rijzen er bijvoorbeeld twijfels of een school in een 
faciliteitengemeente (inrichtende macht dus het gemeentebestuur) die middelen heeft gekregen. Dit is 
nu een voorbeeld in een faciliteitengemeente, maar veel meer scholen vallen onder één inrichtende 
macht. Zo zijn er bijvoorbeeld tientallen stedelijke scholen in Antwerpen. 
 
1. Werd er bij het project PC/KD gecontroleerd op een eerlijke verdeling van de middelen bij 

inrichtende machten die verschillende scholen onder hun bestuur hebben? 
 
2. Hebben scholen nog de mogelijkheid om controle te laten uitvoeren over de verdeling destijds van 

de middelen van het project PC/KD? 
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3. Is er bij de aanwending van nieuwe ICT-middelen in een controlemechanisme voorzien dat toeziet 

op een eerlijke verdeling van de middelen over de verschillende scholen die onder eenzelfde 
inrichtende macht vallen? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 26 van 9 oktober 2007 
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De middelen voor ICT-infrastructuur worden berekend per leerling (zie verder) en toegekend aan het 
schoolbestuur of inrichtende macht. Dat was reeds zo bij het actieprogramma PC/KD 1998-2002 en is 
nog steeds het geval bij het nieuwe ICT-infrastructuurprogramma. 
 
Elke inrichtende macht én elke individuele basisschool ontvangen bij de storting van de 
infrastructuurmiddelen een brief waarin het bedrag vermeld staat waar ze recht op heeft. 
 
Bij PC/KD werd er door de verificateurs en het college van accountants op toegezien dat de middelen 
ter beschikking gesteld werden van de individuele scholen, ook als meerdere scholen onder één 
schoolbestuur of inrichtende macht vallen. 
 
De verificatie en het college van accoutants kijken ook het rechtmatige gebruik van de ICT-infras-
tructuurmiddelen na en dit volgens bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering ter zake. Ook 
bij het nieuwe ICT-infrastructuurprogramma (2007-2008) is dit het geval 
 
De verdeling van de middelen tussen de verschillende scholen van een inrichtende macht of tussen de 
verschillende vestigingen van een school, behoort evenwel toe aan de autonomie van die inrichtende 
macht. Daarover kunnen dus geen richtlijnen aan de inrichtende macht meegegeven worden.  
 
Wel is het zo dat de berekeningswijze van de ICT-middelen toelaat om een billijke verdeling van deze 
middelen tussen de verschillende scholen van een inrichtende macht mogelijk te maken. 
 
De middelen worden immers als volgt verdeeld:  
 

1. De scholen van het gewoon basisonderwijs, met uitzondering van de ziekenhuisscholen 
ontvangen maximaal 7,493 euro per leerling.  

2. De scholen van het buitengewoon basisonderwijs, met uitzondering van de ziekenhuisscholen: 
ontvangen maximaal 11,239 euro per leerling. 

3. De afdelingen basisonderwijs van ziekenhuisscholen ontvangen een forfaitair bedrag van 
1.650,00 euro. 

4. De scholen van het secundair onderwijs, met uitzondering van de ziekenhuisscholen 
ontvangen maximaal 8,447 euro per leerling. 

5. De scholen van het buitengewoon secundair onderwijs, met uitzondering van de 
ziekenhuisscholen ontvangen maximaal 12,671 euro per leerling. 

6. De afdelingen secundair onderwijs van de ziekenhuisscholen ontvangen een forfaitair bedrag 
van 1.650,00 euro. 

7. De centra voor basiseducatie met minder dan 30.000 deelnemersuren ontvangen een forfaitair 
bedrag van maximaal 7.790 euro, de centra voor basiseducatie met meer dan 30.000 en minder 
dan 50.000 deelnemersuren ontvangen een forfaitair bedrag van maximaal 12.433 euro, de 
centra voor basiseducatie met meer dan 50.000 deelnemersuren ontvangen een forfaitair 
bedrag van maximaal 17.008 euro. 

8. De instellingen voor deeltijds kunstonderwijs ontvangen maximaal 2,668 euro per 
financierbare leerling. 
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9. De centra voor volwassenenonderwijs ontvangen 0,010673 euro per lesurencursist. 
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Vraag nr. 27 
van 9 oktober 2007 
van DIRK DE COCK 
 
 
 
Administratief personeel basisonderwijs   -   Vervangingsregeling 
 
Omzendbrief O/14.5/SH/JS van 27 mei 1986 stipuleert dat tijdelijke vervangingen van 
onderwijspersoneel in brede zin niet betoelaagd of bezoldigd worden indien de afwezigheid van het te 
vervangen personeelslid begint na 31 mei of eindigt voor 1 oktober. 
 
Omzendbrief 13AC/SH/nc van 1997 wijzigt de bovenstaande beperking en meldt dat personeelsleden 
die gedurende de maand september afwezig zijn, mogen worden vervangen. 
 
De omzendbrief 13BB/DDC van 30 mei 2001 wijzigt een tweede maal de beperking van 1986 en 
meldt dat korte reglementaire vervangingen in de maand juni voor financiering of subsidiëring in 
aanmerking komen voor personeelsleden van het basisonderwijs. 
 
De twee wijzigingen hebben in de situatie wat het onderwijzend personeel betreft een duidelijke 
verbetering gebracht. Maar er blijft nog een lacune wat het administratief personeel in het 
basisonderwijs betreft. Bovenvermelde omzendbrieven hebben het steeds over de personeelsleden in 
brede zin, dus niet alleen onderwijzend personeel maar ook administratief personeel. 
 
Dat administratieve krachten in de grote vakantie slechts kunnen worden vervangen indien degene die 
vervangen wordt haar of zijn afwezigheid begint vóór 30 juni, kan toch voor wel wat problemen 
zorgen. De eerste tien dagen van juli en vanaf 16 augustus is het in een school alle hens aan dek om 
het nieuwe schooljaar op te starten. Indien een directeur van een basisschool dan zonder 
administratieve hulp zit, kan het problematisch worden. 
 
Het is onze ambitie om de schoolleiding te professionaliseren, om planlast te verminderen, om 
directeurs zich op hun kerntaken te kunnen laten focussen. Daarom lijken maatregelen in dit concreet 
dossier aangewezen. Een kleine aanpassing van de decreetgeving zal veel frustratie kunnen 
wegnemen. 
 
1. Klopt het dat tijdens de grote vakantie ook voor administratief personeel geen vervangingen 

kunnen gebeuren, indien de afwezigheid van de titularis van de administratieve job na 30 juni 
begint? 

 
2. Gaat de minister ervan uit dat er gewerkt moet worden aan een uitzonderingsmaatregel voor de 

vervanging van administratieve krachten in de maanden juli en augustus? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 27 van 9 oktober 2007 
van DIRK DE COCK 
 
 
 
De vaststellingen m.b.t. de vervanging van administratief personeel in het basisonderwijs zijn terecht 
en zijn inderdaad een gevolg van de in het verleden uitgevaardigde richtlijnen. Ik sluit mij ook aan bij 
de bedenking dat het de bedoeling is de schoolleiding te professionaliseren, de werkdruk van 
personeelsleden zoveel mogelijk te verminderen en het comfort van iedereen die bij het 
schoolgebeuren betrokken is, te verbeteren. Het is echter ook mijn vaste overtuiging dat het beleid op 
het gebied van vervangingen in eerste instantie het best binnen de scholen, scholengroepen en/of 
scholengemeenschappen kan worden uitgestippeld. Ik meen dat het moet mogelijk zijn dit op eigen 
maat en in functie van de eigen lokale noden en prioriteiten in te vullen. Een geresponsabiliseerd en 
flexibel beleid ten aanzien van vervangingen van korte afwezigheden is één van mijn doelstellingen. 
Uiteraard moet de overheid middelen ter beschikking (kunnen) stellen. 
 
Om na te gaan in welke mate dit alles kan worden gerealiseerd, loopt, zoals bekend,  sinds het 
schooljaar 2005-2006 het tijdelijke project betreffende vervangingen van korte afwezigheden van 
personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het onderwijzend personeel in het basisonderwijs 
en in het secundair onderwijs. Voor de evaluatie en de moeilijkheden die daarbij worden gesignaleerd, 
verwijs ik naar mijn uitgebreide toelichting op de vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen 
(commissievergadering C11-OND2- 4 oktober 2007).  
 
Dit tijdelijke project eindigt op 31 augustus 2008. 
 
Op basis van de evaluatie van dit project tijdens het huidige schooljaar zullen de richtlijnen op het 
gebied van vervangingen vermoedelijk worden aangepast. Indien positief geëvalueerd moet het 
systeem van de vervanging van korte afwezigheden trouwens reglementair verankerd worden. Ik kan 
uiteraard niet vooruitlopen op de concrete uitwerking ervan. 
 
Het is echter voor mij wel duidelijk dat nieuwe regelgeving op het gebied van vervanging, niet enkel 
een weerslag zal hebben op de voormelde onderwijsniveaus of groep van personeelsleden, maar ook 
vragen zal uitlokken voor niveaus en personeelscategorieën die thans niet bij het project betrokken zijn 
en waar op dit ogenblik nog de “oudere” richtlijnen gelden. Het zou mij dus niet verbazen dat - binnen 
de budgettaire mogelijkheden - op 1 september 2008 in het basis- en secundair onderwijs een regeling 
tot stand  zal komen waarin niet enkel voor de personeelsleden die gevat zijn door het tijdelijke 
project, maar ook voor alle andere onderwijsniveaus en personeelscategorieën er een andere 
regelgeving tot stand komt. Ik sta daar trouwens niet negatief tegenover. Niet alleen zal ik dan 
aandacht kunnen schenken aan het door u geviseerde personeel, maar ook aan de problematiek die u 
terecht opmerkt.  
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Vraag nr. 41 
van 19 oktober 2007 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
Samenwerking VDAB–Actiris–Forem   -   Modaliteiten 
 
Aanvankelijk was er van enige samenwerking tussen de VDAB, Actiris en Forem weinig sprake. 
Sinds kort echter werken deze tewerkstellingsdiensten nauw samen. 
 
Zo werden eind september de interregionale Banenmarkten georganiseerd, waar Vlaamse vacatures 
aan Waalse en Brusselse werkzoekenden werden aangeboden. Daarnaast zijn er de 
samenwerkingsakkoorden tussen de gewesten en gemeenschappen die een vlotte samenwerking tussen 
de VDAB, Actiris en Forem mogelijk moeten maken. De resultaten blijven vooralsnog beperkt. Er is 
meer nodig om Waalse werklozen aan een job over de taalgrens te helpen. 
 
Eind september konden we in diverse persartikels lezen dat de minister en zijn Waalse collega 
Marcourt deze samenwerking willen voortzetten en uitbreiden. De minister denkt er zelfs aan om 
vanaf volgend jaar Waalse werklozen de kans te geven om zich rechtstreeks in te schrijven bij de 
VDAB. 
 
Dat de VDAB en Forem elkaar meer en meer kunnen vinden, bleek onlangs ook uit een Forem-studie 
waarin erkend werd dat een verdere regionalisering van het arbeidsbeleid niet onzinnig is. 
 
1. De minister wil het mogelijk maken dat Waalse of Brusselse werkzoekenden zich rechtstreeks 

kunnen inschrijven in de VDAB en omgekeerd.  
 

Hoe ziet de minister dat? 
 
Tot op heden moet de Waalse werkzoekende zich eerst bij Forem of Actiris inschrijven. Zal de 
werkzoekende bij rechtstreekse inschrijving moeten kiezen tussen één van beide diensten, of kan 
of moet hij/zij zich inschrijven bij beide? 
 

2. Welke rechten en plichten zijn aan zo’n inschrijving verbonden? Heeft een Waalse ingeschrevene 
recht op trajectbegeleiding, enzovoort, of betreft het een uitzonderingsregeling? 

 
3. Zal iedereen zich rechtstreeks kunnen inschrijven? Zal men kunnen verplichten zich bij de VDAB 

in te schrijven (of omgekeerd)? 
 
4. Wanneer een werkzoekende blijvend werk weigert, geeft de VDAB dit door aan de RVA met een 

mogelijke schorsing tot gevolg.  
 

Zal een Brusselse of Waalse werkzoekende die bij de VDAB is ingeschreven en bepaalde 
vacatures blijft weigeren, dezelfde sancties krijgen of zijn die inschrijvingen vrijblijvend? 



-148-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

 
5. Wie zal instaan voor de financiering van (eventueel) de trajectbegeleiding, taalopleidingen, 

omscholings- en opleidingscursussen…? Zullen deze kosten ten laste zijn van de VDAB, en dus 
de Vlaamse overheid, of zullen Forem en Actiris hierin moeten tegemoetkomen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 41 van 19 oktober 2007 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1. Een werkzoekende moet ingeschreven zijn bij de arbeidsbemiddelingsdienst van het Gewest 

waar hij/zij woont. 
 

De inschrijving in een ander Gewest gebeurt op vrijwillige basis. Een Brusselse of Waalse werk-
zoekende kan zich in Vlaanderen inschrijven als niet-werkende vrij ingeschreven werkzoekende. 
Aan die inschrijving zijn volgende voordelen verbonden: 
• Het cv van de Waalse/Brusselse werkzoekende kan via de KISS-databank worden verspreid 

en op die manier worden geraadpleegd door Vlaamse werkgevers. 
• Als de werkzoekende via pc inlogt in zijn dossier krijgt hij via één druk op de knop een 

aantal passende vacatures aangeboden uit de VDAB-vacaturedatabank (systeem van de 
automatische vacaturematching). In de toekomst is het ook de bedoeling om net als voor de 
verplicht ingeschreven werkzoekenden, via de automatische vacaturematching (sms, mail, 
brief) vacatures te bezorgen aan de Waalse/Brusselse werkzoekende. 

• De werkzoekende kan opleiding volgen bij de VDAB. 
 
Inschrijving van Waalse en Brusselse werkzoekenden is thans al mogelijk via de on-line-
inschrijvingstool van de VDAB of via een consulent in de Lokale Werkwinkel. Maar i.h.k.v. de 
interregionale mobiliteitsacties zal de inschrijving actief worden gepromoot.  

 
Op langere termijn willen de VDAB, Le Forem, ACTIRIS en ADG het mogelijk maken voor de 
werkzoekenden om in te schrijven in een ander Gewest op een administratief eenvoudige 
manier, nl. via de automatische uitwisseling van het werkzoekendendossier. Vandaag moet de 
werkzoekende immers een volledig nieuw dossier aanmaken in de databank van de arbeids-
bemiddelingsdienst in het ander gewest. 

 
2. Zoals hierboven aangehaald, heeft een inschrijving volgende voordelen: 

• Het cv van de Waalse/Brusselse werkzoekende kan via de KISS-databank worden verspreid.  
• Als de werkzoekenden via pc inlogt in zijn dossier krijgt hij via één druk op de knop een 

aantal passende vacatures aangeboden uit de VDAB-vacaturedatabank. 
• De werkzoekende kan opleiding volgen bij de VDAB. 

 
De inschrijving heeft de bedoeling om de Waalse of Brusselse werkzoekende aan een job te 
helpen in Vlaanderen en vanuit dat perspectief kan hij/zij ondersteunende deelacties genieten in 
een traject naar werk, zoals sollicitatietraining, opleiding, taalondersteuning. Deze acties zijn 
alle rechtstreeks gericht op de invulling van Vlaamse vacatures. De eigenlijke trajectbegeleiding 
van de werkzoekende, de opvolging van het volledige traject, gebeurt echter door de 
trajectbegeleiders van ACTIRIS of Le Forem. 

 
3. Inschrijving van Waalse en Brusselse werkzoekenden bij de VDAB gebeurt op vrijwillige basis. 

Inschrijving is enkel verplicht in het gewest waar de werkzoekende woont. De inschrijving kan 
gebeuren via een consulent in de Lokale werkwinkel of via de online-inschrijvingstoepassing. 
Hiervoor zullen vanaf volgend jaar handleidingen ter beschikking staan voor de Franstalige en 
Duitstalige werkzoekenden. 
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4. Transmissie van gegevens naar de RVA blijft een bevoegdheid van de arbeidsbemiddelings-

dienst waar de werkzoekende verplicht is ingeschreven, d.w.z. de arbeidsbemiddelingsdienst van 
het gewest waar hij/zij woont. 

 
De opvolging van de sollicitaties en de acties ondernomen door de Waalse en Brusselse 
werkzoekenden in Vlaanderen, wordt opgevolgd door de trajectbegeleider bij Forem/ACTIRIS.  

 
5. De VDAB engageert zich om op jaarbasis 5.000 vacatures voor Waalse werkzoekenden en 

1.000 vacatures voor Brusselse werkzoekenden te zoeken. Daarnaast biedt de VDAB 
ondersteunend sollicitatietraining, taalondersteuning en eventueel opleiding aan om deze 
vacatures ingevuld te krijgen. Deze acties worden gefinancierd met VDAB-middelen.  

 
Le Forem en ACTIRIS van hun kant zorgen voor de mobilisatie en voorbereiding van 
werkzoekenden met eveneens ondersteunende acties zoals sollicitatievoorbereiding en voor Le 
Forem sollicitatietraining en taalopleidingen, … Deze acties worden dan weer gefinancierd door 
Le Forem en beroepsopleidingen ACTIRIS.  
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STEVEN VANACKERE, 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, 

 VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 270 
van 18 september 2007 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Proefproject peutergroepsconsulten   -   Stand van zaken 
 
In haar Beleidsbrief  2006-2007 dacht de toenmalige bevoegde minister aan een “proefproject waarin 
peutergroepsconsulten voor ouders met kinderen van 30 maanden georganiseerd worden”. 
 
1. Werd dit proefproject inmiddels aangevat? Wie zijn de eventuele projecthouders? Kan de minister 

de inhoud van het project nader omschrijven? 
 

Welke middelen worden hiervoor vrijgemaakt en op welke (precieze) begrotingspost worden ze 
aangerekend? 

 
2. Hoe kadert de minister dit proefproject in het decreet houdende de organisatie van 

opvoedingsondersteuning, zoals in plenum aangenomen op 10 juli 2007? 
 

Meent de minister dat er buiten dit decreet om nog projecten inzake opvoedingsondersteuning 
moeten of kunnen worden opgezet? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 270 van 19 september 2007 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. Het proefproject ‘peutergroepsconsulten voor ouders met kinderen van 30 maanden’ is nog niet 

gestart op het terrein. Tijdens de voorbereidende conceptuele fase bleek reeds dat de organisatie 
ervan niet zo evident is. Deze moet gebeuren binnen de setting van de consultatiebureaus en die 
beschikken nu niet over de nodige ruimte of geschikte accommodatie.  

2. Dit betekent in praktijk echter niet dat de voorziene inhoud van het peutergroepsconsult niet wordt 
geïmplementeerd. De inhoud van het voorziene peutergroepsconsult wordt opgenomen in het 
kader van de acties rond kleuterparticipatie:  

- Het basisconsult van 30 maanden richt zich naar alle gezinnen, die op de dienstverlening van 
Kind en Gezin een beroep doen. Tijdens dit consult informeren we ouders over de instap in het 
kleuteronderwijs, en over het belang van een goede overgang tussen de voorschoolse situatie 
en de kleuterschool. We sensibiliseren ook rond een regelmatige deelname aan het 
kleuteronderwijs. De inhoud van het consult wordt in een richtlijn meegedeeld aan de 
regioverpleegkundige en de gezinsondersteuners. Deze communicatie is voorzien in december 
2007, opdat de uitvoering kan starten vanaf 1 januari 2008. Door de integratie in de bestaande 
dienstverlening, dienen geen bijkomende middelen te worden voorzien.  

- Daarnaast zal in de toekomst worden voorzien in ouderbijeenkomsten met als thema: “De 
kleuterschool: gaat jouw kleuter ook?”. Dit zijn ouderbijeenkomsten voor maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen met kinderen rond de 30 maanden. Bedoeling bestaat erin om met deze 
ouders voorbereidingen te treffen inzake de start op de kleuterschool.  

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2007 en de begrotingsopmaak 2008 werd aan de 
dotatie van Kind en Gezin 700 000 € toegevoegd voor het stimuleren van schoolparticipatie op 
kleuterleeftijd. 

3. Door Kind en Gezin wordt onderzocht op welke wijze de organisatie van de ouderbijeenkomsten 
kan kaderen in het decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning, zoals door het 
Vlaams Parlement goedgekeurd op 10 juli 2007.  

Het decreet opvoedingsondersteuning is een kaderdecreet dat de organisatie van het aanbod 
opvoedingsondersteuning in zijn geheel wil stroomlijnen.  In die zin kunnen er in principe geen 
projecten opvoedingsondersteuning gepositioneerd worden buiten het decreet 
opvoedingsondersteuning. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 271 
van 18 september 2007 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Vervoer dagverzorgingscentra   -   Stand van zaken 
 
In de Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2006-2007 wordt voor 2007 “bijzondere 
aandacht” in het vooruitzicht gesteld voor thuiszorgondersteunende voorzieningen, zoals de centra 
voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra (p.27).  
 
In een interkabinettenwerkgroep met de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, 
engageerde toenmalig minister Vervotte zich in het kader van de vervoersproblematiek tot een hoger 
forfait voor de dagverzorgingscentra en een beperkte uitbreiding van de personeelsomkadering. 
 
Wat is de stand van zaken in het dossier van de vervoersproblematiek van de dagverzorgingscentra? 
Welke veranderingen in positieve zin werden reeds bewerkstelligd of welke concrete wijzigingen 
worden verwacht? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 271 van 18 september 2007 
van TOM DEHAENE  
 
 
 
In het kader van het protocolakkoord nummer 3 van 13 juni 2005 gesloten tussen de federale Regering 
en de Overheden van Gemeenschappen en Gewesten over het te voeren ouderenzorgbeleid, beschikt 
Vlaanderen gedurende 6 opeenvolgende jaren jaarlijks over bijkomende middelen voor ouderenzorg. 
 
In november 2006 heeft mijn voorganger, minister Vervotte, zich inderdaad geëngageerd om een deel 
van deze middelen te besteden aan de organisatie van het vervoer van en naar de centra voor 
dagverzorging. Dit gebeurt via een verhoging van het RIZIV-forfait, waarvan de meerkost 
gefinancierd wordt via een voorafname van de federale overheid op de bijkomende middelen van 
protocol 3 die aan de Gemeenschappen en Gewesten zijn toegewezen. Het betreft een eerste stap om 
een oplossing te bieden voor een belangrijk probleem in de werking en organisatie van de 
dagverzorgingscentra.  
 
Op de interministeriële conferentie Volksgezondheid van 11 december 2006 werd beslist om een 
aantal RVT-equivalenten, toegewezen in protocol 3, aan te wenden voor een verhoging van de 
financiering van de centra voor dagverzorging. Concreet betreft het de financiering voor de inzet van 
1u per dag per 15 gebruikers voor het reactivatiepersoneel (maatschappelijk assistent) die de 
brugfunctie moet vervullen naar de thuissituatie. Bovendien worden ook supplementair middelen door 
het RIZIV ter beschikking gesteld om ook de zorghulp (begeleider) bij het vervoer te subsidiëren a 
rato van 4 uur per dag per 15 gebruikers. 
 
Beide beslissingen zijn nog niet operationeel maar bevinden zich in de procedure van uitvoering.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 272 
van 19 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Zorginfrastructuur   -   Alternatieve financiering 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve 
investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden (VIPA) voorziet dat het VIPA jaarlijks binnen de perken van de begrotingskredieten 
kan beslissen over de verstrekking van een gebruikstoelagen aan een initiatiefnemer (sectoren 
“ouderenzorg”, “ziekenhuizen” en “gehandicaptenzorg”) voor de uitvoering van zijn 
investeringsproject. 
 
Die beslissing kan gedurende 20 opeenvolgende jaren worden genomen. Het bedrag van de  
gebruikstoelage die in een bepaald jaar door het VIPA  kan worden verstrekt, wordt berekend door een 
coëfficiënt toe te passen op het investeringsbedrag dat wordt berekend en vastgesteld op de datum van 
het bevel tot aanvang van de werken of van het plaatsen van de bestelling, naargelang van de aard van 
de investering. De coëfficiënt wordt jaarlijks door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
in december bepaald en volgens de volgende formule berekend: 
 
Coëfficiënt = R/1 - (1 / (1+R)) 20 waarbij R = referentievoet 
 
De referentievoet wordt jaarlijks in december aangeleverd door het beleidsdomein Financiën en 
Begroting op basis van een tienjarige OLO en stemt overeen met het rekenkundig gemiddelde van de 
noteringen tijdens de periode van 1 september tot en met 30 november van het desbetreffende jaar, 
verhoogd met vijftien basispunten. De aldus bepaalde referentievoet wordt ieder jaar in december door 
het beleidsdomein Financiën en Begroting uiterlijk binnen de vijf eerste werkdagen van de maand 
december medegedeeld aan het VIPA.  De coëfficiënt die geldt voor een bepaald project, is de 
coëfficiënt die van toepassing is op de datum van het bevel tot aanvang van de werken of van het 
plaatsen van de bestelling. Voor de dossiers die in de loop van 2006 een bevel tot aanvang van de 
werken of van het plaatsen van de bestelling geven, moest de minister de coëfficiënt bepalen in 
december 2006 (art. 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006). 
 
De referentievoet bedroeg in dat verband 3,9447% en de coëfficiënt 7,3222%. Deze coëfficiënt geldt 
voor de dossiers waarin in de periode vanaf 1 november 2006 tot aan de bepaling van de nieuwe 
coëfficiënt  in december 2007, een bevel werd gegeven tot aanvang van de werken of van het plaatsen 
van de bestelling (ministerieel besluit van 5 januari 2007 houdende bepaling van de coëfficiënt voor 
de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). 
 
Om in aanmerking te komen voor een gebruikstoelage voor een bepaald project moet de 
initiatiefnemer beschikken over een door de bevoegde minister goedgekeurd masterplan en over een 
principieel akkoord van de minister (art. 9, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 
september 2006). 
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In de procedure rond de alternatieve financiering van de zorgsector zijn “principieel akkoord” en 
“bevel van aanvang van de werken” aldus belangrijke begrippen: “Na het verkrijgen van het 
principieel akkoord kan de initiatiefnemer de werken gunnen en laten starten. De initiatiefnemer stuurt 
het bevel van aanvang der werken naar het VIPA. De datum van bevel van aanvang is belangrijk in het 
kader van een eventuele indexatie van het basisbedrag meegedeeld in het principieel akkoord” (VIPA-
jaarverslag 2006 blz. 12). 
 
1. Welke dossiers verkregen hetzij in 2006, hetzij reeds in 2007 een principieel akkoord? Graag: 
 

- opdeling naar jaartal; 
- opdeling naar sector; 
- naam en locatie van de initiatiefnemer; 
- datum van de aanvraag tot goedkeuring van het zorgstrategisch plan; 
- de investeringen die de initiatiefnemer in de komende tien jaar wil doen, met omschrijving van 

de doelgroep en de geplande capaciteit per onderdeel (cf. art. 10, eerste lid, 5° B. Vl. Reg. 1 
september 2006); 

- aard van de investering (bv. vervanging van een bestaand gebouw); 
- bij uitbreiding van de capaciteit: netto-aangroei van de capaciteit. 

 
2. Wat is de ratio legis van de bepaling waarin gesteld wordt dat de referentierentevoet jaarlijks in 

december moet worden aangeleverd door het beleidsdomein Financiën en Begroting, een 
referentievoet die moet overeenstemmen met het rekenkundig gemiddelde van de noteringen 
tijdens de periode van 1 september tot en met 30 november van het desbetreffende jaar, verhoogd 
met vijftien basispunten? 

 
Waarom wordt die periode van 1 september tot en met 30 november vooropgesteld? Waarom 
wordt geen jaargemiddelde gehanteerd? 
 

3. Indien er zich een stijging van de lange termijn marktrente voordoet in de komende jaren, welke 
zijn dan de effecten op het investeringsvolume dat voor alternatieve financiering in aanmerking 
komt? 

 
Werden deze effecten becijferd in functie van mogelijke referentievoeten en coëfficiënten? 
 

4. Zal vanaf 1 januari 2008 de referentievoet bepaald in december 2008 worden gehanteerd? 
 
5. Hebben de initiatiefnemers er bij een stijging (daling) van de referentievoet belang bij om het 

bevel van aanvang der werken uit te stellen (te versnellen) van november-december (januari) naar 
januari van het volgend jaar (november-december van het “vorige” jaar)? 

 
6. Wat moet worden begrepen onder: “onder eventuele indexatie van het basisbedrag”? Is die niet 

verworven?  
 

Volgens welk mechanisme werkt die “eventuele” indexatie, welke index wordt daarvoor 
gehanteerd? 

 
7. Voor welke projecten (en voor welk bedrag) werd het bevel van aanvang der werken al gegeven in 

de loop van 2007? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 272 van 19 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Zie bijlagen 1, 2 en 3. 
 
2. De referentierentevoet wordt meegedeeld door het beleidsdomein financiën en begroting, 

aangezien het over de financiële expertise en middelen beschikt om de rentevoet te bepalen. De 
rentevoet wordt meegedeeld in december. Gezien de referentierentevoet en de daaruit bepaalde 
coëfficiënt voor het volgende jaar dient, wordt de periode zo kort mogelijk bij het jaareinde 
genomen. Om pieken en dalen uit te zuiveren bij de berekening van de referentierentevoet wordt 
het rekenkundige gemiddelde berekend  van de noteringen van de OLO tijdens de periode van 1 
september tot 30 november, verhoogd met 15 basispunten. De verhoging met 15 basispunten dient 
om het verschil te compenseren tussen de OLO en de IRS-ask. De rentevoet waaraan de 
instellingen lenen en die gehanteerd wordt bij de banken is de IRS-ask. Aangezien de IRS-ask 
rentevoet ongeveer 10 tot 15 basispunten hoger ligt dan de OLO, zouden zonder deze compensatie 
de instellingen verlies lijden indien zij een lening aangaan bij de banken.  

 
3. Indien de lange termijnrente zal stijgen, zal het investeringsvolume dalen dat in aanmerking komt 

voor de alternatieve financiering. 
 
4. De referentievoet, bepaald in december 2007, zal gehanteerd worden vanaf 1 januari 2008. 
 
5. Dit kan ik bevestigen. 
 
6. Op het moment dat het principieel akkoord wordt verleend, wordt het basisbedrag berekend dat 

gebruikt wordt voor de berekening van de gebruikstoelage. Indien hetzelfde jaar het bevel van 
aanvang wordt gegeven, wordt er niet meer geïndexeerd. Indien het bevel van aanvang wordt 
gegeven in een daaropvolgend jaar, wordt dit basisbedrag nog geïndexeerd met de index die op dat 
moment van toepassing is.   

 De index die gehanteerd wordt, is de index die van toepassing is op de datum van het bevel  van 
 aanvang der werken. 
 
7. Zie bijlagen 1, 2 en 3. 
 
BIJLAGEN 
 
1. Overzicht rusthuizen 
2. Overzicht ziekenhuizen 
3. Overzicht VAPH 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/VANACKERE/272/antw.272.bijl.002.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/VANACKERE/272/antw.272.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/VANACKERE/272/antw.272.bijl.003.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 277 
van 20 september 2007 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Vergunningen rusthuizen en serviceflats  -  Stand van zaken 
 
Volgens artikel 10 van het besluit van 18 december 1994 is het bouwen van serviceflats en rustoorden 
onderworpen aan de voorafgaande vergunning van de regering. Op die manier toetst de overheid de 
creatie van bijkomende serviceflatgebouwen en rustoordbedden aan de door de regering vastgelegde 
programmatie. 
 
Het besluit van 17 maart 1998 bepaalt dat de voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar, maar 
éénmalig kan verlengd worden met drie jaar. 
 
1. Wat is de gemiddelde duur van de voorafgaande vergunning voor serviceflatgebouwen en 

rustoorden die in de jaren 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 werden 
toegekend? 

 
2. Hoeveel van deze voorafgaande vergunningen die werden toegekend in de hierboven vermelde 

jaren verkregen een verlenging met drie jaar? 
 
3. Wat waren de belangrijkste redenen voor deze verlenging? 
 
4. Hoeveel van deze voorafgaande vergunningen zijn uiteindelijk vervallen na de eerste periode van 

vijf jaar, opgesplitst volgens de jaren waarin ze werden verleend? 
 

Voor hoeveel serviceflatgebouwen en rustoorden stonden deze vergunningen? 
 

5. Hoeveel van deze voorafgaande vergunningen zijn uiteindelijk vervallen na de eerste periode van 
vijf jaar verlengd met drie jaar, opgesplitst volgens de jaren waarin ze werden verleend? 

 
Voor hoeveel serviceflatgebouwen en rustoorden stonden deze vergunningen? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 277 van 20 september 2007 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Ik vind het belangrijk  om snel te kunnen inspelen op de steeds wijzigende zorgnoden van de Vlaamse 
ouderen.  
 
Wat specifiek de residentiële ouderenzorg betreft, wens ik na te gaan op welke wijze de momenteel 
geplande bijkomende voorzieningen versneld kunnen gerealiseerd worden. De alternatieve 
financiering die binnen VIPA ontwikkeld werd, is in dit opzicht reeds één van de instrumenten die met 
dit doel voor ogen door de Vlaamse overheid thans ingezet worden. 
 
Een ander belangrijk wettelijk instrument dat de Vlaamse overheid hiervoor ter beschikking heeft, is 
de voorafgaande vergunning, gebaseerd op het programma voor de residentiële ouderenvoorzieningen. 
Beiden instrumenten hebben het plannen van een evenwichtig gespreid en kwalitatief aanbod aan 
rusthuizen en serviceflatgebouwen in Vlaanderen als doel. 
 
In het licht van het versnellen van de realisatie van de bijkomende voorzieningen ben ik dan ook van 
oordeel dat het belangrijk is om na te gaan binnen welke termijn de voorafgaande vergunningen die in 
het verleden verleend werden omgezet werden in een effectief aanbod, om welke redenen de realisatie 
ervan vertraging opliep of zelfs niet kon doorgaan.  
 
Het agentschap Zorg en Gezondheid onderwerpt in het licht hiervan momenteel de voorafgaande 
vergunningen verleend sinds 1992 aan een uitgebreid onderzoek. Het opzoeken van deze gegevens in 
de honderden dossiers voorafgaande vergunning die over deze periode werden ingediend en verleend 
vergt evenwel tijd.  
 
Van zodra deze werkzaamheden beëindigd zijn en ik over de gedetailleerde analyse ervan beschik, zal 
ik een antwoord geven op de gestelde vragen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 280 
van 20 september 2007 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Vergunningsaanvragen rustoorden en serviceflats   -   Doorlooptijd 
 
Tussen de aanvraag van een vergunning voor een rustoord of serviceflatgebouw en de uiteindelijke 
realisatie ervan verlopen heel wat jaren. 
 
Gezien de toenemende nood aan rustoordbedden en serviceflats, getuige daarvan de wachtlijsten, en 
gelet op de vergrijzing die op ons afkomt, zal het van groot belang zijn om snel te kunnen inspelen op 
de zorgnoden en versneld de nodige residentiële voorzieningen te kunnen realiseren. 
 
1. Wat is de gemiddelde duurtijd tussen het indienen van een aanvraag tot voorafgaande vergunning 

voor een rustoord of een serviceflat en de toekenning ervan voor de jaren 2002, 2003, 2004, 2005 
en 2006? 

 
2. Wat is de gemiddelde duurtijd tussen het indienen van een zorgstrategisch plan voor een rustoord 

en de eerste agendering op de Commissie Zorgstrategie voor de jaren 2002, 2003, 2004, 2005 en 
2006? 

 
3. Wat is de gemiddelde duurtijd tussen het indienen van een aanvraag van erkenning als rustoord of 

serviceflat en de toekenning ervan voor de jaren 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 280 van 20 september 2007 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
1. Het agentschap Zorg en Gezondheid houdt vandaag niet op een systematische en gecoördineerde 

wijze gegevens bij over de doorlooptijd van dossiers voorafgaande vergunning. Ik kan het 
gevraagde overzicht dus niet bezorgen. Het is niet evident om u deze gegevens op korte termijn  te 
bezorgen. Het opmaken van zulk een overzicht gaat immers gepaard met het opzoeken van deze 
gegevens in de honderden dossiers voorafgaande vergunning die over deze periode werden 
ingediend. Bovendien is het onzeker of uit deze analyse voldoende relevante informatie kan 
bekomen worden met betrekking tot het door de Vlaamse Volksvertegenwoordiger beoogde doel. 
Zo wordt bvb. de doorlooptijd van een dossier sterk beïnvloed door de mate waarin de aanvraag 
bij het indienen ervan reeds alle in de wetgeving opgesomde stukken bevat of door de tijd die in 
dergelijke gevallen verloopt om het ingediende dossier te vervolledigen. Ik geef het Agentschap 
Zorg en Gezondheid wel de opdracht om te onderzoeken hoe het in de toekomst op een 
systematische en geaggregeerde wijze deze informatie zal verzamelen.  

 
2. Wat de gemiddelde duurtijd betreft die verloop tussen het indienen van een zorgstrategisch plan en 

de eerste agendering op de zorgstrategische Commissie voor de periode 2002 tot 2006 werd door 
het VIPA volgende overzicht bezorgd:  
Voor het jaar 2002: 130 dagen 
Voor het jaar 2003: 173 dagen 
Voor het jaar 2004: 151 dagen 
Voor het jaar 2005: 143 dagen 
Voor het jaar 2006: 254 dagen 
Het gemiddelde voor de periode 2002-2006 bedraagt 170 dagen.  

  
3. Ook hier moet ik meedelen dat het agentschap Zorg en Gezondheid geen gegevens bijhoudt over 

de doorlooptijd van deze dossiers. Ik kan hiervoor het gevraagde overzicht dus ook niet bezorgen. 
De opmerkingen die ik maakte onder punt 1 met betrekking tot de voorafgaande vergunning 
blijven hier ook onverkort gelden.  
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 281 
van 20 september 2007 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Resolutie dementiebeleid   -   Initiatieven 
 
Twee jaar geleden werd in het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd ter ondersteuning van een 
dementiebeleid, met heel wat klemtonen op een preventieve aanpak. 
 
Intussen blijft de problematiek van dementie actueel. Een uitvoering van de bepalingen in de resolutie 
is dan ook zeer cruciaal. Collega Tom Dehaene peilde in juli vorig jaar naar een stand van zaken over 
de uitvoering van deze resolutie via een schriftelijke vraag (nr. 210 van 06-07-2006 aan minister 
Vervotte, Websitebulletin publicatiedatum 12-10-2006). 
 
Graag had ik de minister een jaar later opnieuw een stand van zaken willen vragen over een aantal van 
de punten die in de resolutie waren opgenomen. 
 
1. Hoever staat het met het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar alle facetten van 

dementie? 
 

In het antwoord op de schriftelijke vraag van juli vorig jaar lezen we dat vorig jaar een kerngroep 
werd opgericht die zich hiermee bezig zou houden en die intussen reeds diverse keren vergaderde 
en inbreng heeft mogen ontvangen van binnen- en buitenlandse experts. Een inventaris zou 
opgemaakt worden van bestaande en gehanteerde werkwijzen. Dit jaar zou op basis van deze 
inventarisatie gestart worden met een “aanpassing aan de Vlaamse realiteit, de implementatie en 
de validering van meerdere instrumenten in een aantal voorzieningen, met begeleiding van een 
veralgemeende invoering ervan in 2008”. 
 

2. In datzelfde antwoord lees ik ook over de uitgesproken nood (bij mantelzorgers) aan de uitbouw 
van oppas, specifiek voor dementerenden. Minister Vervotte stelde dat zij een initiatief had 
ondernomen tot een betere financiële ondersteuning van de erkende diensten voor oppashulp ter 
ondersteuning van de werking en voor een betere begeleiding van vrijwilligers, en dat specifieke 
oppasinitiatieven zoals Baluchon aanvullend kunnen werken voor deze doelgroep. 

 
Kan de minister hierover wat meer informatie geven? Over welke financiële ondersteuning gaat 
het? Is dit een algemene middelenverhoging voor de erkende diensten voor oppashulp, of gaat het 
over meer middelen specifiek voor de aanpak van dementie?  
 
Welke erkende diensten voor oppashulp hebben middelen mogen ontvangen, en hoeveel? 
 
Kan enige informatie gegeven worden over het oppasinitiatief Bachulon? 
 

3. Met betrekking tot de opname in rust- en verzorgingstehuizen van dementerenden met een 
beperkte fysieke afhankelijkheid (score A op de Katz-schaal) werd op een interministeriële 
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conferentie van 19 juni vorig jaar beslist tot de oprichting van een interkabinettenwerkgroep. Deze 
dient een aanpak van deze problematiek uit te werken, waarbij de piste van een betere RIZIV-
financiering voor opvang en zorg van deze dementerenden naar voren wordt geschoven, in het 
kader de van uitvoering van protocol 3 tussen de federale overheid en de gemeenschappen en 
gewesten over het ouderenzorgbeleid. Eveneens worden in het kader van dit protocol een aantal 
RVT-equivalenten voorbehouden voor de invoering van een nieuwe zorgschaal. 

 
Kan de minister hierover meer informatie en een stand van zaken geven? 
 
Over hoeveel middelen en equivalenten gaat het? Zijn deze reeds toegewezen? 
 
Over welke nieuwe zorgschaal gaat het hier? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 281 van 20 september 2007 
van VERA VAN DER BORGHT  
 
 
 
1. In opdracht van het RIZIV werd in de periode 1999 en 2006 onderzoek gevoerd naar de zorg voor 

dementerenden in België. De studie volgde honderden patiënten in de thuiszorg en in instellingen 
en resulteerde in een inventaris van informatie en concrete aanbevelingen. Die zijn nu naar het 
brede publiek vertaald in het boek “Zorg voor dementerenden in België. Honderd vragen en 
antwoorden op basis van het Qualidem-onderzoek”. De publicatie is een initiatief van Qualidem, 
een onderzoeksteam geleid door professoren Jan De Lepeleire en Frank Buntinx van de afdeling 
Huisartsengeneeskunde van de K.U.Leuven, en door professor Michel Ylieff van de Unité de 
Psychologie Clinique du Vieillissement van de Luikse universiteit. Het boek geeft antwoord op 
vragen zoals: hoeveel dementerenden zijn er in België, hoeveel komen er jaarlijks bij, wie zorgt 
voor hen, hoe verloopt een dementieproces, welke psychologische en gedragsproblemen zijn er, 
hoe is de zorg georganiseerd,…?  
De knowhow omtrent dementie ligt in Vlaanderen bij de Expertisecentra Dementie Vlaanderen  
(ECD). De Expertisecentra Dementie leggen contacten met de binnen- en buitenlandse expertise 
en vormen zodoende een brug naar de gebruiker. Zij zetten zich in om op de hoogte te zijn van 
nieuwe tendensen en innoverende projecten. In Vlaanderen zijn er negen Expertisecentra 
Dementie door de Vlaamse Overheid erkend en gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 673.000 
euro. 
 

2. Het initiatief dat wordt aangehaald, betreft inderdaad een algemene middelenverhoging voor de 
diensten voor oppashulp. Door middel van de invoering van een nieuw subsidiëringsmechanisme, 
werd omgeschakeld van een enveloppefinanciering naar een gedeeltelijk prestatiegebonden 
financiering. Het aantal uren vrijwilligersoppas dat in aanmerking komt voor subsidiëring werd in 
2006 uitgebreid met 34.260 uren. Een extra budget van 296.244 euro werd besteed met het oog op 
de implementatie van het nieuwe subsidiëringsmechanisme en de uitbreiding van het aantal uren 
oppashulp. Ook in 2007 werd een extra budget van 50.000 euro voorzien voor de uitbreiding van 
het urencontingent vrijwilligersoppas, ditmaal met 49.019 uren. 
 
Baluchon Alzheimer is een in oorsprong Canadees initiatief dat in 2003 ingang vond in België via 
de vzw “Action Luxembourgeoise pour les soins palliatifs”. In 2005 werd de vzw Baluchon 
Alzheimer België opgericht. In 2006 realiseerde de vzw 107 baluchonnages, gespreid over 1012 
dagen. Een ‘baluchonnage’ zou men kunnen omschrijven als een vorm van tijdelijke opvang die 
aan huis geboden wordt, specifiek voor personen met dementie. De baluchonneuse neemt namelijk 
voor één of twee weken thuis de zorg over tijdens de rustperiode van de mantelzorger. 
De baluchonneuse is in dit concept een professionele zorgverlener. Ik meen dat het een financieel 
onhoudbare situatie is indien alle ondersteunende zorg verleend wordt door exclusief professionele 
krachten. Ik zou dan ook liever zien dat de Baluchon Alzheimer een voorbeeld neemt aan de 
bestaande oppasdiensten die werken met vrijwillige oppassers, die een degelijke, professionele 
ondersteuning, coaching en aansturing krijgen. 
 
Ook dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf kunnen voor een korte periode de zorg van 
de mantelzorger overnemen. Soms twijfelt de familie echter aan deze zorgvormen, omwille van de 
aanpassingsproblemen van de dementerende persoon aan een nieuwe omgeving met een groot 
aantal zorgverstrekkers. In dit geval verkiest men vaak de zorgverlening aan huis. In dit verband 
bieden de diensten voor oppashulp (waarbij vrijwilligers gezelschap en toezicht bieden), alsook de 
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diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg (waarbij professionele werknemers oppas 
aanbieden) en de diensten voor gezinszorg (wanneer er ook nood is persoonsverzorging en 
huishoudelijke ondersteuning) een ondersteunend aanbod aan de zorgbehoevende en zijn familie. 
 
Beleidsmatig is er voor geopteerd om de mogelijkheden op het vlak van de diensten voor 
oppashulp en de diensten voor logistieke hulp een aanvullende thuiszorg te versterken. Daarnaast 
wens ik ook de tijdelijke opvang in een gastgezin verdere kansen tot ontwikkeling te bieden. Het 
betreft hier een vorm van tijdelijke opvang waarbij een gezin op vrijwillige basis tijdelijk een 
zorgbehoevende persoon opvangt. De georganiseerde vrijwilligerszorg verdient trouwens, mede 
vanuit sociale en economische overwegingen, bijzondere steun en waardering. 
 

3. De onderhandelingen spelen zich inderdaad af op het federale niveau. De federale overheid neemt 
zich alvast voor om een passende tegemoetkoming voor beginnend-dementerenden in rustoorden 
te voorzien via een specifiek ‘Ad-forfait’. Dit forfait beoogt een verhoging van de 
personeelsomkadering met 0.8 VTE per 30 Ad-bewoners.  
Ik verneem dat de voorstellen zijn goedgekeurd door het Verzekeringscomité. Het desbetreffend 
Ministerieel Besluit moet volgen. 

 
Voor de omkadering van deze ouderen met dementie in rustoorden is het dus wachten op de 
publicatie van de nieuwe federale regelgeving.  Voor mensen met dementie met een RVT-profiel, 
die uiteindelijk het overgrote deel uitmaken van de grotere algemene groep bewoners met een 
RVT-profiel, verwijs ik naar de inhaaloperatie waarbij de RVT-dekkingsgraad systematisch wordt 
opgetrokken. Deze operatie zal de volgende jaren verder gezet worden. De middelen hiertoe zijn 
gereserveerd in het derde protocolakkoord inzake het ouderenzorgbeleid. Dit protocol loopt verder 
tot en met 2010.  
 
In antwoord op de vraag naar de besteding van RVT-equivalenten voor de invoering van een 
nieuwe zorgschaal kan ik meedelen dat hiervoor tot dusver geen RVT-equivalenten werden 
aangewend. Tot op heden is immers geen beslissing genomen tot het invoeren van een nieuwe 
zorgschaal.  
 
In een federale vergelijkende studie van 2004-2005 concludeerden de onderzoekers dat de 
meetschaal RAI-MDS de beste resultaten biedt. 
Via projectmatige aanpak zoeken zowel de federale als de Vlaamse overheid naar mogelijke 
bijsturing van een aantal kritische implementatievoorwaarden.  



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -169- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 284 
van 20 september 2007 
van SONJA CLAES 
 
 
 
Actieplan flexibele en occasionele kinderopvang   -   Aanvragen 
 
Het actieplan “flexibele en occasionele kinderopvang” zorgt voor een uitbreiding van het aanbod in de 
kinderopvang. Vlaamse initiatieven kunnen een beroep doen op bijkomende middelen vanuit de 
sociale economie. Het inbedden van projecten in de lokale diensteneconomie binnen dit actieplan 
betekent immers dat er ook bijkomende tewerkstelling gecreëerd wordt binnen een kwetsbare 
doelgroep. 
 
Het actieplan werd op Vlaams niveau in maart 2006 goedgekeurd. De formulieren voor de aanvragen 
lokale diensteneconomie waren beschikbaar eind mei 2007. Projecten binnen de oproep moesten 
ingediend worden vóór 18 juni, waardoor de indieningsperiode erg kort werd. Hierdoor kon niet overal 
tijdig het overleg met de lokale besturen en de andere opvanginitiatieven in de regio gegarandeerd 
worden. 
 
De financieringstructuur binnen de voorzieningen in de kinderopvang (er worden begeleiders 
gefinancierd binnen de projecten buitenschoolse kinderopvang, als weer-werk-gesco’s, binnenkort ook 
met de dienstencheques,…) zorgt voor een complexe en onvoorspelbare financiering. 
 
Daarnaast is het noodzakelijk om de kwaliteit van de initiatieven te garanderen. De inschakeling van 
koepelorganisaties bij de opstart en realisatie van het project lijkt hiertoe een must. Zij hebben immers 
ervaring met de opstart van de initiatieven in de buitenschoolse kinderopvang. De belangrijkste 
succesfactoren die zij ervoeren bij het realiseren van de projecten waren enerzijds een korte 
praktijkgerichte opleiding voor de start van de tewerkstelling en anderzijds een begeleiding en 
vorming op de werkvloer. 
 
1. Welke projecten werden ingediend? Door wie? 
 

Is het mogelijk een overzicht te geven van deze projecten per regio? 
 

2. Wanneer er voor bepaalde regio’s geen projecten werden ingediend (gelet op de beperkte 
indieningsperiode), kunnen er dan voorziene plaatsen behouden blijven voor een eventuele 
volgende projectoproep? 

 
3. Is een sluitende financiering van de projecten een voorwaarde om te kunnen starten? 
 

Op welke manier wordt dit gegarandeerd? 
 

4. Op welke manier wordt het overleg met de lokale besturen en de andere opvanginitiatieven 
gegarandeerd voor de start van het project? 
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5. De tewerkstelling van bijvoorbeeld oudere werkzoekende vrouwen binnen de projecten kan een 
meerwaarde zijn voor de realisatie van het project. 

 
In hoeverre worden dergelijke elementen meegenomen in de beoordeling van de ingediende 
projecten? 
 

6. Op welke manier wordt de kwaliteit van de initiatieven gegarandeerd? 
 

Krijgen de koepelorganisaties hierbij een plaats? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Brempt (vraag nr. 209) en Vanackere (nr. 284). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 284 van 20 september 2007 
van SONJA CLAES 
 
 
 
De vraag betreft initiatieven die in het kader van het actieplan flexibele en occasionele opvang een 
beroep kunnen doen op bijkomende middelen vanuit de sociale economie, in concreto de 
gemandateerde voorzieningen.  
 
1. We ontvingen 106 aanvragen tot erkenning als gemandateerde voorziening. Daarvan werden er 3 

onontvankelijk verklaard. De 103 ontvankelijke aanvragen waren afkomstig uit 76 zorggebieden. 
In 35 zorggebieden stelde geen enkele voorziening zich kandidaat. 

 
Van de 103 ontvankelijke aanvragen ging bijna de helft uit van een kinderdagverblijf. De diensten 
voor onthaalouders stelden zich veel minder kandidaat. De verdeling ziet er als volgt uit.  

- 49 aanvragen door een kinderdagverblijf; 
- 44 aanvragen door een initiatief voor buitenschoolse opvang; 
- 10 aanvragen door dienst voor onthaalouders. 

 
Diverse organiserende besturen stelden zich meermaals kandidaat, soms zelf via dezelfde 
vestiging voor verschillende zorggebieden. Het hoogste aantal aanvragen voor dezelfde vestiging 
bedroeg 5. Uiteindelijk werden er 48 gemandateerde voorzieningen erkend voor 59 zorggebieden. 

 
Hierna geven we per zorggebied een overzicht van de erkende gemandateerde voorzieningen.  
 

Zorggebied Naam organiserend bestuur 
Voorziening 

Aalst Centrum Stadsbestuur Aalst KDV Duimelot 
Aalst Rechteroever Stadsbestuur Aalst KDV Oogappel 
Aarschot vzw Landelijke Kinderopvang IBO Aarschot 
Antwerpen Borgerhout Stadsbestuur Antwerpen KDV Deugniet  
Antwerpen Deurne Stadsbestuur Antwerpen KDV De Duveltjes (Merksem) 
Antwerpen Ekeren Stadsbestuur Antwerpen KDV De Duveltjes (Merksem) 
Antwerpen Linkeroever Gemeentebestuur Zwijndrecht IBO Kobbe & Kozze 
Antwerpen Merksem Stadsbestuur Antwerpen KDV De Duveltjes (Merksem) 
Antwerpen Noord Stadsbestuur Antwerpen KDV Deugniet 
Antwerpen Hoboken - Kiel Stadsbestuur Antwerpen KDV Kadee 
Antwerpen Berchem Stadsbestuur Antwerpen KDV Kadee 
Antwerpen Zuid Stadsbestuur Antwerpen KDV Deugniet 
Antwerpen Centrum Stadsbestuur Antwerpen KDV Kadee 
Arendonk vzw Kiko IBO Kikoen 
Asse CKO 't Breugelkind vzw IBO 't Maantje 
Beersel Gemeentebestuur Beersel IBO De Malleboot (Huizingen) 
Beringen Stadsbestuur IBO De Bengeltjes 
Beveren-Waas vzw 't Ballonneke KDV 't Ballonneke 
Bilzen + Lanaken Stadsbestuur Bilzen IBO Domino 
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Borgloon vzw Kinderparadijs IBO Kinderparadijs 
Brecht Landelijke Kinderopvang vzw IBO Brecht 
Brugge  Vereniging De Blauwe Lelie Crèche De Blauwe Lelie 
Dendermonde + Lebbeke Stadsbestuur Dendermonde IBO Dendermonde 
Diksmuide Vzw Prutske Crèche Prutske 
Dilbeek CKO 't Breugelkind vzw IBO 't Maantje 
Evergem Vzw Solidariteit vh Gezin KDV Sloebertuin 
Genk Vzw Kinderdagverblijf Familia Crèche Pardijntje 
Gent - Nieuw Gent  Vzw Solidariteit voor het Gezin Crèche Sloebercity 
Geraardsbergen Vzw Pierrot Crèche Pierrot 
Gooik Vzw Pierrot Crèche Pierrot 
Harelbeke Vzw Soetkin Crèche Kinderresidentie 
Hasselt Vzw De Ukkies Crèche De Ukkies 

Herentals  
vzw Kinderdagverblijf 
Jannemietjes KDV Jannemietjes 

Heusden-Zolder OCMW Heusden-Zolder IBO 't Klim-Op-Ke 
Hoogstraten Landelijke Kinderopvang vzw Stekelbees Hoogstraten 
Ieper Kinderopvang KAV vzw IBO Hopsakee 
Kalmthout Landelijke Kinderopvang vzw Stekelbees Wuustwezel 
Klein-Brabant OCMW Bornem IBO 't Pagadderke 

Knokke-Heist 
Vzw Kinderopvang De 
Duinhuisjes Crèche 't Bremhuisje 

Koksijde 
Vzw Vrije Kinderdagverblijven 
Veurne Crèche 't Sporrewaan 

Kortrijk Vzw Soetkin Crèche Kinderresidentie 
Liedekerke CKO 't Breugelkind vzw IBO 't Maantje 
Maasmechelen Gemeentebestuur Maasmechelen IBO 't Huis 

Mechelen Stadsbestuur Mechelen 
Stedelijk kinderdagverblijf 
Zwaluwstraat 

Menen Vzw Soetkin  Crèche Kinderresidentie 
Ninove Vzw Pierrot Crèche Pierrot 
Oostende Vzw Familiehulp Crèche De Speelboom 
Oostkamp OCMW Crèche 't Lijsternestje 
Ronse Vzw Werken Glorieux KDV Koningin Fabiola 
Schoten OCMW Schoten KDV 't Be(e)rtje 
Sint-Truiden Stadsbestuur Sint-Truiden IBO Tutti Frutti 
Tessenderlo Gemeentebestuur Tessenderlo IBO Pinokkio 
Tielt Stadsbestuur Tielt IBO Tanneke 
Tongeren vzw Kinderparadijs IBO Kinderparadijs 
Vilvoorde Stadsbestuur Vilvoorde Crèche Kadeeke 
Waregem Kindercentrum Waregem vzw Crèche Kindervilla 
Wevelgem Vzw Soetkin Crèche Kinderresidentie 
Zuid-Oost-Hageland VZW STORZO KDV DE KABOUTERTJES 
Zwevegem Vzw Soetkin Crèche Kinderresidentie 

 
In totaal werden er dus 37 kinderdagverblijven en 22 initiatieven voor buitenschoolse opvang 
erkend. 

 
2. In 52 zorggebieden kunnen voorzieningen zich nog kandidaat stellen om erkend te worden. De 
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modaliteiten voor deze nieuwe erkenningsronde worden zo snel mogelijk aan de voorzieningen 
bekendgemaakt.  

 
In volgende zorggebieden kunnen er nog gemandateerde voorzieningen aangeduid worden: 

Aalter Maaseik Drie Beken 
Brasschaat Malle Herk-de-Stad 
Bree Merelbeke (Rhode & Schelde) Kontich 
Deinze Neerpelt Berlaar-Nijlen 
Destelbergen Peer Mortsel 
Eeklo Roeselare Rupel 
Gent - Gentbrugge-Ledeberg Sint-Niklaas Wetteren 
Gent - Minnemeers Sint-Pieters-Leeuw Oudenaarde 
Gent - Rabot - Brugse Poort Temse Zottegem 
Gistel Tienen Midden-Brabant 
Halle Westerlo Geel 
Hamme Wijnegem Mol 
Heist-op-den-Berg Zaventem Turnhout 
Houthalen-Helchteren Zele Lier 
Izegem Zelzate Diest 
Kapellen Zomergem Londerzeel 
Lokeren Haacht  
Lommel Leuven  

 
3. Een sluitende financiering is een voorwaarde om te kunnen starten. Het was immers een voor-

waarde om erkend te kunnen worden als gemandateerde voorziening.  
 

Het aanvraagformulier bestond uit 3 delen: 
- identificatiegegevens 
- aanvraagformulier Kind en Gezin 
- aanvraagformulier voor sociale economie 

 
In deel 3 van het aanvraagformulier werd gepeild of voldaan werd aan de voorwaarden inzake 
erkenning in de lokale diensteneconomie, die vermeld staan in artikel 4, §1 van het decreet van 22 
december 2006 houdende de lokale diensteneconomie.  

 
In het aanvraagformulier is een begrotingstabel opgenomen. De ingediende begroting werd door 
het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie beoordeeld op haar 
realiteitsgehalte en op het evenwicht tussen kosten en inkomsten, met het oog op het verlenen van 
een positief advies.  

 
Een voorziening kan slechts erkend worden als gemandateerde voorziening wanneer haar aanvraag 
zowel door het Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, als door Kind en Gezin 
positief wordt geadviseerd. Het spreekt voor zich dat alle erkende projecten opgevolgd zullen 
worden, ook wat de financiële aspecten betreft.   

 
Wat betreft het luik kinderopvang was het leggen van contact met lokale besturen en andere 
initiatiefnemers geen uitdrukkelijke voorwaarde om erkend te kunnen worden. Omdat gemanda-
teerde voorzieningen hun opdracht als coördinatie- en informatiepunt voor flexibele en occasionele 
kinderopvang ruimer bekend moeten maken, zullen de meeste gemandateerde voorzieningen 
minstens contact nemen met de voorzitter van het lokaal overleg kinderopvang.   
Conform de erkenningsprocedures binnen sociale economie, dienen de aanvragen voor advies 
voorgelegd te worden aan het lokaal forum werkgelegenheidsbeleid (binnen een zorggebied) of het 
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RESOC (zorggebiedoverschrijdend).  Hierin zijn de lokale besturen vertegenwoordigd; zo werden 
ze bijgevolg betrokken bij individuele aanvragen. 
 

4. Kansengroepen, meer bepaald oudere werkzoekende vrouwen, vormen binnen het actieplan 
kinderopvang de prioritair beoogde doelgroep voor het inschakelen van doelgroepwerknemers via 
de pool in de gemandateerde voorzieningen. De VDAB heeft in het voorjaar de opdracht gekregen 
om de screening en toeleiding van deze kansengroepen te organiseren.  
 
Bij de beoordeling van de aanvragen door Sociale Economie is er wel degelijk rekening gehouden 
met het criterium ‘oudere werkzoekende vrouwen’. Dit criterium is immers een voorwaarde om 
erkend te worden in de lokale diensteneconomie. Artikel 2, 3° van het decreet lokale diensten-
economie omschrijft de beoogde doelgroep als laaggeschoolde langdurig werklozen, leefloon-
gerechtigden en gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp.  
Tevens dient men conform artikel 4, §1, 2° maximaal inspanningen te leveren om kansengroepen 
aan te werven en gelijkwaardige kansen te bieden in de organisatie. De categorieën van 
kansengroepen worden gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2004 
dat uitvoering geeft aan het Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de 
arbeidsmarkt.  

 
Onder kansengroepen worden verstaan alle categorieën van personen waarbij de werkzaamheids-
graad, zijnde het procentueel aandeel van de personen uit de betrokken categorie op beroeps-
actieve leeftijd die effectief werken, lager ligt dan het gemiddelde bij de totale Vlaamse beroeps-
bevolking. Volgende worden als kansengroepen beschouwd: 

1°  allochtonen;   
2°  personen met een handicap;  
3° oudere werknemers boven de leeftijd van 45 jaar; 
4°  kortgeschoolden;  
5° personen van een bepaald geslacht die in verhouding tot het andere geslacht onder-

vertegenwoordigd zijn in een specifiek arbeidssegment. 
 
5. Om na te gaan of de gemandateerde voorzieningen hun opdracht vervullen, zal Kind en Gezin 

jaarlijks gegevens opvragen, zoals het aantal kinderen dat opgevangen werd aan huis en het aantal 
vragen naar occasionele en flexibele opvang dat succesvol werd toegeleid naar het aanbod. De 
gemandateerde voorzieningen zullen in hun kwaliteitssysteem moeten aangeven hoe de nieuwe 
dienstverleningsprocessen in het kader van hun erkenning als gemandateerde voorziening worden 
georganiseerd, beheerst en geëvalueerd. Ze zullen ook moeten aangeven hoe ze de samenwerking 
met externe organisaties vormgeven. 
Het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal er op toezien dat de nodige 
aanpassingen aan het kwaliteitssysteem en het kwaliteitshandboek zijn aangebracht en dat er 
overeenstemming is tussen het kwaliteitshandboek en de praktijk. Het Agentschap Inspectie gaat 
na of bij de werking als gemandateerde voorziening de erkenningscriteria gerespecteerd worden. 
Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie controleert op inhoudelijk vlak 
en op financieel vlak de erkende projecten en hanteert daarbij de uitgangspunten zoals opgenomen 
in het decreet houdende de lokale diensteneconomie.  
Voor wat betreft de inschakeling van de doelgroepwerknemers heeft de koepel van de lokale 
diensteneconomie de opdracht gekregen om een handboek uit werken en de nodige ondersteuning 
aan te bieden aan de projecten. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 2 
van 26 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Bijkomende plaatsen voor gehandicapten 
 
In 2005 zijn er in Vlaams-Brabant 290 residentiële en 548 ambulante plaatsen bij gecreëerd voor 
personen met een handicap. In 2006 zijn er nog 361 residentiële plaatsen in Vlaams-Brabant en 
Brussel bijgekomen en 351 ambulante plaatsen. 
 
Kan de minister preciseren hoeveel er zich daarvan binnen de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand 
rond Brussel situeren? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 2 van 26 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De in de vraagstelling aangehaalde cijfers gelden niet enkel voor Vlaams-Brabant maar voor geheel 
Vlaanderen. 
 
Volgende uitbreidingen werden in 2005 en 2006 toegestaan: 
  
Aantal bijkomende plaatsen voor personen met een handicap in Vlaanderen :  
 

- in 2005 :   290 (semi-)residentiële (+ 10 pl voor geïnterneerden) en 548 ambulante plaatsen 
 (+ budget voor 24 vergunde plaatsen zelfstandig wonen) 

- in 2006 :   331 (semi-)residentiële (+ 10 pl voor geïnterneerden) en 409 ambulante plaatsen  
 

Aantal bijkomende plaatsen voor personen met een handicap in de 19 gemeenten van de Vlaamse 
Rand rond Brussel :  
 
 - in 2005 :    2   (semi-)residentiële en 8 ambulante plaatsen 
 - in 2006 :    17 (semi-)residentiële en 9 ambulante plaatsen 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 3 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 
Uit het antwoord van mijn schriftelijke vraag nr. 187 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van 
de minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat er binnen het departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin met communicatiebureaus werd samengewerkt in de periode 2005-2007. 
 
1. Kan de minister per jaar (vanaf 2005 tot medio 2007) de specifieke campagnes/opdrachten 

waarvoor werd samengewerkt met een communicatiebureau opgeven met vermelding van het 
communicatiebureau ter zake en de kostprijs? 

 
2. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (productie spot, aankoop 
mediaruimte, e.d.)? 

 
Wat is telkens de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 

 
3. Zijn de opgegeven bedragen inclusief BTW? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 3 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Voor de campagnes werd gebruik gemaakt van een raamcontract voor de strategische en conceptuele 
begeleiding van verschillende communicatieprojecten binnen het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin met het communicatiebureau Choco cvba voor de periode 2006-2009.  
Het communicatiebureau werd in 2006 geselecteerd via een onderhandelingsprocedure met Europese 
bekendmaking. 
 
De bedragen zijn inclusief BTW. 
 
De mediaruimte wordt door de Vlaamse overheid zelf rechtstreeks aangekocht.  
 
2005 
 
Geen campagnes 
 
2006 
 
De campagne “Fit in je hoofd, goed in je vel” werd gevoerd in samenwerking met het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. De 
campagne liep door tot maart 2007.  
 
De bijdrage van de Vlaamse overheid in deze campagne was 223.259,79 euro.  
 
De verdeling was de volgende (bedragen in euro): 
 
Communicatiebureau Choco cbva 
(inclusief productie tv-spot) 

74 324,25 

Mediaruimte tv-spot 63 729,28 
Mediaruimte advertenties  85 206,26 
Totaal 223 259,79 

 
2007 
 
De campagne “Europese vaccinatieweek” werd gevoerd in samenwerking met het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid. 
 
De bijdrage van de Vlaamse overheid in deze campagne is ondertussen 78 287,51 euro. 
 
De verdeling was de volgende (bedragen in euro): 
 
Communicatiebureau Choco cvba
(inclusief druk folder en affiches) 

62 307,11 
 

Mediaruimte advertenties 15.980,40 
Totaal 78 287,51 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 4 
van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Aangestelde  experten 
 
Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering luidt als volgt: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…), voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). (…)” 
 
1. Voor welke opdrachten in de periode 22 juli 2004 – 28 september 2007 werd een beroep gedaan 

op experten in de zin van het boven geciteerde artikel, die aangesteld werden? 
 
2. Wat was de inhoud van deze opdrachten? 
 
3. Welke experten, in de zin van het boven geciteerde artikel, werden door de minister aangesteld om 

deze opdrachten te vervullen? 
 
4. Hoelang werden deze aangestelde experten tewerkgesteld? 
 
5. Wat waren de arbeidsvoorwaarden van deze aangestelde experten? Onder welk contract waren zij 

tewerkgesteld, of verliep alles via facturatie? 
 
6. Hoeveel bedroeg de vergoeding die aan elke aangestelde expert werd betaald? 
 
7. Wat zijn de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert in de zin van het boven 

geciteerde artikel in aanmerking te komen en aangesteld te worden bij het kabinet van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 5, Moerman nr. 3, Vandenbroucke 

nr. 17, Van Mechelen nr. 7, Anciaux nr. 8, Bourgeois nr. 3, Keulen nr. 8, Van Brempt nr. 11, 
Vanackere nr. 4, Crevits nr. 20). Aan minister Moerman werd een bijkomende subvraag gesteld. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 4 van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Een gecoördineerd  antwoord zal gegeven worden door de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 5 
van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   MUG-interventies 
 
In het jaarverslag 2006 van de Task Force Vlaamse Rand lees ik dat in de periode van begin oktober 
2006 tot maart 2007 door het PIT (paramedisch interventieteam) van Halle 804 interventies werden 
uitgevoerd. 
 
Uit twee steekproeven die bij de aanvang respectievelijk het einde van die periode werden uitgevoerd, 
bleek dat “respectievelijk 7 % en 11,2 % van de interventies die post factum beoordeeld werden, in 
aanmerking kwamen voor een MUG-interventie met urgentiearts aan boord”. 
 
Moet men uit die zin afleiden dat er uiteindelijk geen MUG-interventies hebben plaatsgevonden dan 
wel dat de MUG (mobiele urgentiegroep) er achteraf door het PIT werd bijgeroepen? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 5 van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De projecten m.b.t. de Paramedische Interventie Teams worden als pilootprojecten georganiseerd door 
de Federale overheidsdienst Volksgezondheid. De Vlaamse gemeenschap is hier bij betrokken op 
niveau van de begeleidingsgroep van het PIT-project verbonden aan het ziekenhuis van Halle. 
 
Uit recente  informatie betreffende de rapportering kunnen we volgende elementen halen:  
 
82 % van de PIT interventies van Halle zijn enkel PIT geweest, zonder MUG interventie. 
In 2,2 % van hun interventies is de MUG gelijktijdig uitgestuurd en door de PIT geannuleerd. 
In 11,2 % van de interventies is de PIT samen met de MUG uitgezonden en was de MUG nuttig (zoals 
geïnterpreteerd door de PIT verpleegkundige). 
In 2,2 % van de ritten is de MUG door de PIT bijgevraagd. 
De overige behoren tot de restcategorie.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 6 
van 5 oktober 2007 
van VERA JANS 
 
 
 
Dementiebeleid   -   Inventarisatie en globaal plan 
 
21 september laatstleden was Werelddag Dementie. Dementie is een hersenaandoening die wordt 
gekenmerkt door een achteruitgang van intellectuele vermogens zoals denken, redeneren en 
onthouden. Dementie is een syndroom, dat wil zeggen: een verzameling van symptomen die zich 
tegelijkertijd voordoen en verschillende oorzaken kunnen hebben. De meest courante vormen van 
dementie zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. 
 
Momenteel leven er zo’n 160.000 Vlamingen met dementie. Hun aantal zal, gelet op de 
vergrijzingsgolf, enkel maar toenemen. Het gros van deze patiënten is ouder dan 65 jaar. Toch komt 
dementie niet alleen voor op oudere leeftijd. Ook mensen die nog relatief jong zijn, krijgen soms te 
maken met dementie. 
 
In 2005 heb ik samen met een aantal collega’s een resolutie ingediend voor een preventief en 
ondersteunend beleid ten aanzien van dementie. Hierin werd onder meer gevraagd het 
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot alle facetten van dementie te stimuleren. 
 
Het wetenschappelijk onderzoek naar dementie werd toevertrouwd aan de Vlaamse Vereniging voor 
Geestelijke Gezondheid, met wie de Vlaamse Regering een convenant afsloot. 
 
In een overzicht van de genomen maatregelen in het kader van de resolutie stelde toenmalig minister 
Vervotte dat er in maart 2006 een kerngroep werd opgestart die werkte aan een inventarisatie van wat 
er in Vlaanderen bestaat en wordt gebruikt inzake dementie, alsook wat er in het buitenland gebeurt en 
ontwikkeld wordt. Deze inventaris zou gerangschikt worden op basis van een aantal parameters 
(zijnde evidentie, gebruiksvriendelijkheid en bereik). In de loop van 2007 zou er vervolgens gestart 
worden met een aanpassing aan de Vlaamse realiteit, de implementatie en de validering van meerdere 
instrumenten in een aantal voorzieningen. Dit alles met het oog op een veralgemeende implementatie 
ervan in 2008. 
 
1. Wat is de stand van zaken inzake de inventarisatie van hetgeen er in Vlaanderen (en het 

buitenland) bestaat en gedaan wordt rond dementie en de aanpassing van de Vlaamse situatie 
hieraan? 

 
2. Minister Vervotte gaf eveneens aan dat zij een globaal beleidsplan dementie wilde uitwerken. 
 

Wat is de stand van zaken? Wat is het standpunt van de minister hieromtrent? 
 

3. Welke nieuwe initiatieven of concrete maatregelen zal de minister nemen in zijn beleid ten 
aanzien van dementerenden in het algemeen en jongdementerenden in het bijzonder? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 6 van 5 oktober 2007 
van VERA JANS 
 
 
 
1. In opdracht van het RIZIV werd in de periode 1999 en 2006 onderzoek gevoerd naar de zorg voor 

dementerenden in België. De studie volgde honderden patiënten in de thuiszorg en in voorzie-
ningen en resulteerde in een inventaris van informatie en concrete aanbevelingen. Die zijn nu naar 
het brede publiek vertaald in het boek “Zorg voor dementerenden in België. Honderd vragen en 
antwoorden op basis van het Qualidem-onderzoek”. De publicatie is een initiatief van Qualidem, 
een onderzoeksteam geleid door professoren Jan De Lepeleire en Frank Buntinx van de afdeling 
Huisartsengeneeskunde van de K.U.Leuven, en door professor Michel Ylieff van de Unité de 
Psychologie Clinique du Vieillissement van de Luikse universiteit. Het boek geeft antwoord op 
vragen zoals: hoeveel dementerenden zijn er in België, hoeveel komen er jaarlijks bij, wie zorgt 
voor hen, hoe verloopt een dementieproces, welke psychologische en gedragsproblemen zijn er, 
hoe is de zorg georganiseerd,…?  
 
De knowhow inzake dementie ligt in Vlaanderen bij de Expertisecentra Dementie Vlaanderen  
(ECD). De Expertisecentra Dementie leggen contacten met de binnen- en buitenlandse expertise 
en vormen zodoende een brug naar de gebruiker. Zij zetten zich in om op de hoogte te zijn van 
nieuwe tendensen en innoverende projecten. In Vlaanderen zijn er negen Expertisecentra 
Dementie door de Vlaamse Overheid erkend en gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 673.000 
euro. 
Deze centra hebben tot doel om vanuit samenwerking en afstemming zonder concurrentie maar 
met respect voor ieders overtuiging te komen tot een kwalitatieve zorg voor de dementerende 
persoon en zijn omgeving. De Expertisecentra Dementie leggen contacten met binnen- en 
buitenlandse expertise en vormen zodoende een brug naar de gebruiker. Zij verwerven kennis over 
de nieuwe tendensen en innoverende projecten zodat anderen zich door deze kennis kunnen laten 
inspireren. Vandaag overleg ik met de Expertisecentra met betrekking tot de verlenging van de 
convenanten. Hierbij wil ik onder meer de netwerkvorming van deze centra met de zorgverlening 
verbeteren. Bovendien zal ik ook extra middelen voorzien voor de uitbouw van een Vlaams 
Expertisecentrum dementie. 
 

2. Mijn voorgangster Inge Vervotte pleit in haar conceptnota “Een nieuw woon-, welzijns- en 
zorgbeleid voor ouderen in Vlaanderen” voor het stimuleren van kleinschalig wonen en vormen 
van groepswonen. Ik onderschrijf deze visie en  ben ervan overtuigd dat zeker voor wat betreft de 
zorg voor mensen met dementie het rusthuis gestimuleerd zal moeten worden om een totaalbeleid 
ten aanzien van deze doelgroep te ontwikkelen. Hierbij moet uit de klassieke structuur van het 
rusthuis gebroken worden en wordt de zorg voor mensen met dementie opengetrokken naar de 
hele woon- en zorgkern. Opvang en zorg voor deze groep kan georganiseerd worden binnen het 
klassieke rusthuis, binnen de assistentiewoningen (ondermeer met behulp van specifieke 
domotica), binnen vormen van kleinschalig genormaliseerd wonen, bij de mensen thuis. Hierbij 
zal de inrichting en de infrastructuur van de rusthuizen moeten aangepast worden aan de noden 
van deze specifieke doelgroepen. Met de nieuwe erkenningsnormen voor de rusthuizen willen we 
niet alleen het wooncomfort en de leefkwaliteit van de bewoners verhogen, we wensen ook de 
realisatie van aangepaste woonvormen in functie van doelgroepen te stimuleren. De nieuwe regel-
geving biedt de initiatiefnemer enige speelruimte en vrijheid om de erkenningsnormen in te vullen. 
De totale minimaal noodzakelijke leefruimte per bewoner wordt vastgelegd. De concrete invulling 
van deze ruimte (kamer van de bewoner, gemeenschappelijke ruimte, …) wordt binnen bepaalde 
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grenzen vrijgelaten aan de voorziening. Voor specifieke doelgroepen kan de initiatiefnemer nog 
afwijken van deze verdeling. Voor het kleinschalig wonen van dementerenden, bijvoorbeeld, 
kunnen de privékamers kleiner worden gebouwd ten voordele van de gemeenschappelijke 
vertrekken. In de palliatieve afdeling kan er dan weer gekozen worden voor grotere kamers waar 
ook de partner kan verblijven. 

 
De onderhandelingen spelen zich verder ook af op het federale niveau. Via de interkabinetten-
werkgroep ouderenbeleid blijft Vlaanderen de vinger aan de pols houden inzake het globaal 
dementiebeleid. 
Voor de omkadering van dementerenden in rusthuizen is het wachten op een eindtekst van de 
federale overheid. De middelen zijn gereserveerd in het derde protocolakkoord inzake het 
ouderenzorgbeleid. Dit protocol loopt verder tot en met 2010. 
 
De noodzakelijke afstemming tussen thuis-, semi-residentiële, residentiële, nacht- en ziekenhuis-
zorg vergt zorgplanning en zorgcoördinatie. Hierbij vervullen de SIT’s een essentiële rol in het 
geïntegreerd aanbod van hulp- en dienstverlening op laagdrempelig niveau. In de toekomst zullen 
deze taken overgenomen worden door de SEL’s als uitvoering van het decreet betreffende de 
eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders. De SIT’s werken nu al 
samen met de Expertisecentra Dementie (ECD).  
 

3. Op 3 juni 2004 sloot de Vlaamse Gemeenschap een convenant met negen expertisecentra ter 
ondersteuning van de acties inzake de zorg voor dementerende personen en hun omgeving. De 
negen centra zijn verspreid over de vijf Vlaamse provincies en krijgen subsidies om hun doel-
stellingen, waaronder het organiseren van vorming, te kunnen realiseren. In 2006 kregen in totaal 
5899 personen vorming. 57,65 % waren professionele hulpverleners, 42,35 % bestond uit een 
breed publiek, waaronder vrijwilligers en mantelzorgers. 

Sinds enkele jaren al geniet de opleiding Referentiepersoon Dementie bijzonder veel succes. Een 
Referentiepersoon Dementie is een professionele hulpverlener in de brede zorgsector, die zich 
voortdurend bijschoolt in de zorg voor en de begeleiding van personen met dementie en hun 
omgeving. Een Referentiepersoon Dementie engageert zich om een uitwisseling van kennis, 
attitudes en vaardigheden in het werkveld te stimuleren. De functie van Referentiepersoon 
Dementie kadert in een beleid van kwaliteitsvolle dienstverlening. De opleiding Referentiepersoon 
Dementie vond in 2006 op zeven locaties plaats: Brugge, Dendermonde, Gent, Hasselt, Mechelen, 
Sint-Pieters-Leeuw en Westerlo. 158 professionele hulpverleners uit diverse sectoren namen eraan 
deel.  

In 2006 verscheen voor de tweede keer een uitgebreide vormingsbrochure, die op 2500 
exemplaren doelgericht naar de sector verzonden werd. De deelnemers aan de specifieke 
vormingsdagen en bijscholingen georganiseerd door de expertisecentra dementie evalueerden de 
programma’s. Zij evalueerden in hoeverre hun verwachtingen werden ingelost, beoordeelden de 
sprekers, het didactische materiaal, de praktische organisatie, … De resultaten waren heel positief.  

Verder subsidieer ik innoverende projecten met de bedoeling dat de resultaten ervan, mits 
positieve evaluatie inzake efficiëntie en effectiviteit, op termijn implementeerbaar worden in het 
beleidsdomein. 
Zo loopt sinds begin 2006 een gediversifieerd onderzoek in hoeverre het gebruik van 
technologische hulpmiddelen een middel kan zijn om personen met, al dan niet beginnende, 
dementie, langer in de thuissituatie te laten verblijven. Op de begroting van 2005 werden zeven 
projecten geselecteerd en gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 370.576 euro. Voor de verdere 
uitdieping, effectmeting op een ruimere schaal en om te zorgen voor de verdere doorstroming van 
de informatie en resultaten naar de betrokken partners in de reguliere zorg werd 397.286 euro 
vastgelegd op de begroting van 2006. 
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Vanuit de vaststelling dat geestelijke of neuro-psychiatrische stoornissen bij ouderen nog veel te 
vaak gezien worden als een “normaal" verschijnsel inherent aan de veroudering, subsidieer ik het 
project “Outreach Centra Geestelijke Gezondheid in de rusthuizen” voor een totaal bedrag van 
175.000 euro. Negen centra zoeken een antwoord op de nood aan overleg en vorming met als 
prioritair thema de psychologische ondersteuning en vorming van het personeel.  
Verder hecht ik veel belang aan het ethische aspect en ga ik ervan uit dat de nadruk (en de 
middelen) niet enkel mag liggen op technische zorg. De vzw “Groepering Van voorzieningen voor 
Ouderenzorg” (GVO) was in 2005 met eigen middelen een project gestart “Ethiek in de ouderen-
zorg: naar een cultuur van zorgzaamheid”. Voor de realisatie van een cruciaal deelproject, 
namelijk het project “Advance Care Planning” verkrijgt de vzw een subsidie van 50.000 euro op 
de begroting van 2006.  
 
In samenspraak met de federale overheid werden zorgvernieuwingsprojecten met als thema 
“genormaliseerd woon- en zorgconcept voor dementerende personen, centra voor kortverblijf en 
dagverzorgingscentra” gesubsidieerd voor een bedrag van 1.280.000 euro. Momenteel zijn en 
worden een aantal rusthuizen gerealiseerd volgens het concept “genormaliseerd kleinschalig 
wonen”. Dergelijke woonvorm biedt onder andere de mogelijkheid dat jonge dementerenden een 
geëigende zorg verkrijgen.  
In het kader van dit protocolakkoord 3 met de federale overheid ontwikkelde dit innovatieproject 
“Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen” zich. In samenwerking met RVT Huis 
Perrekes vzw, Goddelijke Voorzienigheid vzw – WZC Floordam vzw, RVT De Bijster vzw en 
RVT ’t Gulle Heem (OCMW Wevelgem) onderzocht het onderzoekscentrum Lucas de stapstenen 
naar kleinschalig genormaliseerd wonen.  
 
In maart 2007 voltooide het onderzoekscentrum Lucas – K.U.Leuven het eindrapport “Stapstenen 
naar kleinschalig genormaliseerd wonen”. Er zijn in totaal 15 hoofdstukken: Het inventariseren 
van de specifieke zorgaspecten van kleinschalig genormaliseerd wonen; het inventariseren van de 
specifieke zorgkosten; de personeelsomkadering in kleinschalig genormaliseerd wonen; De 
tijdsmeting; de visie van de familie; de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in 
kleinschalig genormaliseerd wonen; het Resident Assesment Instrument; de Katz-schaal; RAI als 
alternatief voor de Katz-schaal; een nieuw zorgforfait; is kleinschalig genormaliseerd wonen goed 
voor iedereen?; goede praktijken die in elk rusthuis en RVT dienstig kunnen zijn; vorming geven; 
vorming krijgen en Intervisie.   
 
Dit eindrapport wordt in de loop van de volgende weken besproken in de begeleidingsgroep van 
de zorgvernieuwingsprojecten, waarin naast het RIZIV ook vertegenwoordigers van de federale 
overheid en de Gemeenschappen en Gewesten zijn opgenomen. 
Mede op basis van de evaluatie die in deze werkgroep wordt gemaakt, zal het toekomstig beleid 
op federaal en Vlaams niveau gevoerd worden, met betrekking tot het kleinschalig genormaliseerd 
wonen voor mensen met dementie. 
 
Tot slot wil ik ook melden dat via de interkabinettenwerkgroep van de federale overheid en de 
Gemeenschappen en gewesten inzake ouderenbeleid Vlaanderen de vinger aan de pols gehouden 
heeft met betrekking tot de problematiek van de financiering van de zorg voor dementerende 
ouderen met weinig fysieke zorgnood. Vandaag wordt de zorg voor deze mensen in het rusthuis 
onvoldoende gefinancierd. Na het overleg in deze werkgroep neemt de federale overheid zich 
alvast voor om een passende tegemoetkoming voor dementerenden in rustoorden te voorzien via 
een specifiek ‘Ad-forfait’. Dit forfait beoogt een verhoging van de personeelsomkadering met 0.8 
VTE per 30 Ad-bewoners. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 7 
van 16 oktober 2007 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
Budgetmeterkaart   -   Oplaadpunten 
 
Steeds meer mensen worden door de commerciële energieleverancier “gedumpt” en zijn verplicht hun 
energie te betrekken via de sociale leverancier Gedis (Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor 
Distributienetbeheer). Deze sociale leverancier stelt als voorwaarde voor de levering van elektriciteit 
het plaatsen van een budgetmeter die via een kaart wordt opgeladen. 
 
Vorig jaar boog een bijzondere commissie inzake energiearmoede zich over de gegarandeerde levering 
van gas en elektriciteit. Naast een aantal maatregelen om afsluiting van gas en/of elektriciteit te 
voorkomen, werden ook een aantal andere knelpunten besproken. Eén van deze punten betrof het vlot 
en zonder extra kosten kunnen opladen op meer oplaadpunten van de energiekaart. Gesuggereerd werd 
dat de OCMW’s ter zake verantwoordelijkheid zouden nemen. Tijdens een hoorzitting verklaarde de 
verantwoordelijke van het OCMW echter dat zij geen geld willen ontvangen en op hun kantoor 
houden om veiligheidsredenen. Er zou wel gezocht worden naar een oplossing voor de cliënten die 
met een oplaadkaart moeten werken. 
 
Vandaag blijkt echter weinig of niets aangepast. Mensen die hun kaart willen opladen, moeten nog 
steeds eerst een overschrijving doen bij een financiële instelling en moeten dan met hun 
betalingsbewijs naar een oplaadpunt. Voor die overschrijving moet de klant 2,5 euro betalen. De 
meeste klanten kunnen geen grote bedragen opladen. Voor een bedrag van 20 of 25 euro betalen zij 
dus 10 % extra. 
 
1. Welke maatregelen werden sinds het rapport van de bijzondere commissie inzake energiearmoede 

genomen om ervoor te zorgen dat Gedis-klanten hun energiekaart op meer plaatsen en kosteloos 
kunnen opladen? 

 
2. Hoeveel oplaadpunten zijn er inmiddels in Vlaanderen? Wat is de spreiding van deze punten? Is er 

een oplaadpunt in elke gemeente? 
 
3. Welke stappen werden reeds gezet om ervoor te zorgen dat de Gedis-klant niet eerst via een 

overschrijving moet betalen om pas dan zijn kaart te kunnen opladen? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 7 van 16 oktober 2007 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mevrouw Hilde Crevits , Vlaams minister 
van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 8 
van 16 oktober 2007 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Vlaamse overheid   -   Personeelsleden met een arbeidshandicap 
 
De Vlaamse overheid legt zichzelf streefcijfers op om ervoor te zorgen dat de diversiteit van de 
Vlaamse samenleving wordt weerspiegeld in haar personeelsbestand. Zo streeft ze ernaar het aandeel 
personen met een arbeidshandicap tegen 2010 tot 4,5 % op te tillen. 
 
De doelstellingen met betrekking tot personen met een arbeidshandicap zijn geformuleerd in 2004, 
met het jaar 2010 voor ogen. Dit betekent dat we meer dan halfweg zijn. Toch zien de resultaten er 
niet rooskleurig uit volgens het actieplan van de dienst Emancipatiezaken: Gelijke Kansen en 
Diversiteit – Actieplan 2008. Dit rapport stelt: “De situatie van personeelsleden met een handicap zit 
niet goed. Hun aantal blijft onder 1 % hangen.” Er is dus nog een lange weg af te leggen. 
 
1. Hoeveel werknemers tellen de entiteiten onder bevoegdheid van de minister op dit moment? 
 

Hoeveel werknemers daarvan hebben een arbeidshandicap? 
 

2. Zijn er onderverdelingen gemaakt naar het type arbeidshandicap? 
 

Zo ja, welke onderverdelingen en hoeveel percent maken ze respectievelijk uit van bovenvermelde 
totalen? 
 
Zo neen, waarom niet? 
 

3. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om het aantal personen met een 
arbeidshandicap in de entiteiten onder zijn/haar bevoegdheid te verhogen? 

 
En welke maatregelen zal de minister verder nog nemen? 

 
N.B. Deze vraag werd ook gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr.8, Van Mechelen nr.13, 

Vandenbroucke nr.29 ,Anciaux nr.11, Bourgeois nr. 5, Keulen nr. 17, Van Brempt nr.20, 
Vanackere nr. 8, Crevits nr. 42 en  Ceysens nr. 4). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 8 van 16 oktober 2007 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister, 
bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 9 
van 16 oktober 2007 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Gehandicapten   -   Flexibilisering van de zorgvormen 
 
In 1998 keurde de toenmalige Vlaamse Regering drie besluiten goed die tot doel hadden de opvang en 
de behandeling van personen met een handicap meer flexibel te organiseren. 
 
Met deze zogenaamde “Flexibiliseringsbesluiten” kregen de gebruikers en de voorzieningen een 
instrumentarium in de hand dat hen toelaat om op een soepele manier een antwoord te vinden, op maat 
van de concrete zorgvragen die mensen stellen. Zo kan sindsdien door gebruikers een beroep worden 
gedaan op nieuwe zorgvormen die voorheen reglementair niet mogelijk waren. 
 
Kan de minister een overzicht geven sinds de inwerkingtreding van de flexibiliseringsbesluiten, van de 
volgende gegevens: 
 
1. per zorgvorm, per jaar, de totale vergunde capaciteit in voltijdse plaatsen; 
 
2. per zorgvorm, per jaar,  de totale erkende capaciteit in voltijdse plaatsen; 
 
3. per zorgvorm, per jaar, het aantal voltijds en het aantal deeltijds opgevangen personen; 
 
4. per zorgvorm, per jaar, het aantal voltijdse en het aantal deeltijdse effectieve aanwezigheidsdagen; 
 
5. per zorgvorm, per jaar, het aantal opgevangen personen, en het aantal effectieve 

aanwezigheidsdagen in de logeerfunctie voor mensen die thuis verblijven; 
 
6. per zorgvorm, per jaar, het aantal personen dat gebruik maakt van het gecombineerd gebruik van 

voorzieningen; 
 
7. per zorgvorm, per jaar, het aantal effectieve aanwezigheidsdagen van het gecombineerd gebruik 

van voorzieningen; 
 
8. per jaar, het aantal personen in het begeleid wonen voor personen met een sensoriële en/of 

motorische handicap; 
 
9. per zorgvorm, per jaar, het aantal personen, en het aantal effectieve aanwezigheidsdagen van het 

gebruik van de begeleide uitgroei uit de voorziening; 
 
10. per jaar, het aantal personen dat gebruik maakt van het wonen onder begeleiding van een 

particulier? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 9 van 16 oktober 2007 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Hierbij vindt u als bijlage de gevraagde cijfergegevens per jaar van 1998 tot en met 2006. 
 
In tabel 1 wordt als antwoord op vraag 1 de vergunde capaciteit weergegeven. Deze is aanvullend ten 
overstaan van de erkende capaciteit opgenomen in tabel 2 . 
 
Tabel 3 geeft een overzicht van de voltijdse en deeltijdse aanwezigheid, logeerfunctie, begeleide 
uitgroei en WOP. Deze cijfergegevens geven een antwoord op de vragen 3, 4, 5, 9 en 10. 
 
Tabel 4 over het gecombineerd gebruik maken van voorzieningen betreft de cijfergegevens als 
antwoord op de vragen 6 en 7. 
 
De gegevens werden gevraagd per zorgvorm, wat voor de betreffende (semi-)residentiële sector 
neerkomt op een weergave per afdelingstype (internaat, semi-internaat, dagcentrum, 
observatiecentrum, tehuis werkenden, tehuis niet-werkenden, tehuis kortverblijf,  pleegzorg).  
Wat de tehuizen niet-werkenden betreft worden de betrokken gegevens voor vragen 1 en 2 onder dit 
algemeen afdelingstype geregistreerd (ongeacht of dit het stelsel bezigheid of het stelsel nursing 
betreft). 
M.b.t. de vragen 3, 4, 5, 6 en 7 worden de gevraagde gegevens voor de tehuizen niet-werkenden  
afzonderlijk geregistreerd volgens het stelsel m.n. bezigheid of nursing.  
 
De gegevens m.b.t. de logeerfunctie, antwoord op vraag 5, worden geregistreerd zonder onderscheid te 
maken of deze personen thuis verblijven of ook gebruik maken van een andere zorgvorm.  
 
Wonen onder begeleiding van een particulier (WOP) wordt via de diensten voor pleegzorg 
geregistreerd, en de gegevens hierover worden, zoals gevraagd in vraag 10, afzonderlijk weergegeven. 
Ook de gegevens m.b.t. vragen 1 en 2 worden apart geregistreerd voor WOP. 
 
Tabel 4 bevat dus de cijfergegevens als antwoord op de vragen 6 en 7, namelijk het aantal personen en 
het aantal aanwezigheidsdagen m.b.t. gecombineerd gebruik. 
 
Sedert de flexibiliseringsbesluiten werden in de (semi-)residentiële sector bijkomend de alternerende 
combinaties toegelaten tussen:  
 
-  internaat en semi-internaat; 
 
-  dagcentrum en tehuis niet-werkenden stelsel bezigheid; 
 
-  dagcentrum en tehuis niet-werkenden stelsel nursing. 
 
Alterneren wil zeggen dat er op dezelfde dag slechts één subsidiabele dag mag worden geregistreerd. 
 
De afdelingstypes werden in deze tabel met hun code weergegeven; onderaan is de verklarende 
legende terug te vinden (101 = internaat, 201 = semi-internaat,…). 
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Bij wijze van voorbeeld leest u op lijn 1 en 2 dat in 1998 alternerend gebruik werd gemaakt van de 
combinatie internaat en semi-internaat met 884 aanwezigheidsdagen in het internaat door 29 personen 
en met 493 aanwezigheidsdagen in het semi-internaat voor 28 personen. 
Verder werd in 1998 alternerend gebruik gemaakt van de combinatie dagcentrum en tehuis niet-
werkenden (hier enkel stelsel bezigheid), met 50 aanwezigheidsdagen in het dagcentrum door 1 
persoon en met 48 aanwezigheidsdagen in het tehuis niet-werkenden (stelsel bezigheid) door deze ene 
persoon. 
 
De cijfers gevraagd in vraag 8 (per jaar het aantal personen in begeleid wonen voor personen met een 
sensoriële en/of motorische handicap)  zijn niet beschikbaar. In het kader van de subsidiëring van de 
diensten begeleid wonen wordt er immers tussen de doelgroepen geen onderscheid gemaakt. De 
diensten geven bijgevolg geen bezettingscijfers per doelgroep op. 
 
 
BIJLAGE 
 
Tabel cijfergegevens 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANACKERE/9/antw.009.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 11 
van 18 oktober 2007 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
GSM-gebruik bij kinderen   -   Sensibiliseringscampagne 
 
Alle specialisten in binnen- en buitenland zijn ervan overtuigd dat preventie een steeds belangrijkere 
rol zal vervullen in de geneeskunde. Meer dan vroeger kent men de oorzaken van bepaalde 
aandoeningen en kan men ze ook op een snellere manier detecteren. Het oude gezegde “voorkomen is 
beter dan genezen” kent dan ook steeds meer opgang binnen de moderne geneeskunde. De rol van de 
Vlaamse oveheid in preventie wint daardoor ook aan gewicht. 
 
De Vlaamse overheid heeft recentelijk 700.000 folders verspreid onder ouders van jonge kinderen om 
te waarschuwen voor de “mogelijke” schadelijke gevolgen van overvloedig gsm-gebruik. Het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid erkent dat er absoluut geen bewijs is dat gsm-gebruik schadelijk is, 
maar wil de ouders toch op een neutrale manier informeren. 
 
Een mediacampagne opzetten om jongeren te sensibiliseren voor de gevaren van roken, slechte 
eetgewoonten, slechte tandhygiëne of onveilig seksueel contact is verdedigbaar, omdat er voor al deze 
zaken een wetenschappelijke basis bestaat. 
 
De recente campagne rond de gevaren van gsm-gebruik, die ongetwijfeld veel geld heeft gekost, heeft 
dit duidelijk niet. Daarenboven kunnen dergelijke campagnes, zoals werd gesteld in De Morgen, de 
ouders onnodig schrik aanjagen. 
 
1. Hoeveel heeft de recente campagne rond het gsm-gebruik bij kinderen gekost? 
 
2. Welke criteria hanteert de overheid om rond een bepaald thema een campagne op te zetten? 
 
3. Worden campagnes na afloop geëvalueerd en eventueel bijgestuurd? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 11 van 18 oktober 2007 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
1. De campagne heeft in totaal 31.357,22 euro gekost, waarvan 8228 euro voor creatie en 

conceptontwikkeling, 14.926,92euro voor productie en 8202,30 euro voor verspreiding met Klasse 
voor Ouders. 

 
2. Het decreet op de openbaarheid van bestuur voorziet dat de overheid de bevolking of de betrokken 

doelgroepen systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en begrijpelijk moet informeren over haar 
beleid, regelgeving en dienstverlening. 
 
Daarnaast stelde een expertencommissie een normenkader voor overheidscommunicatie op dat op 7 
juli 2006 bij decreet werd bekrachtigd (BS 5 september 2006 - decreet houdende de goedkeuring van 
de normen voor Vlaamse overheidscommunicatie en houdende de wijziging van het decreet van 19 
juli 2002 houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid). 
 
Voor deze campagne werd rekening gehouden met de normen. Een campagne is volgens de normen: 
‘een in de tijd beperkte communicatieactie, waarbij geïntegreerde communicatiemedia en –middelen 
worden ingezet als verlengstuk van het beleid (met als doel het beleid toe te lichten en/of te verklaren) 
of als beleidsinstrument (met als doel de beïnvloeding van kennis, houding en/of gedrag)’. 
 
Mijn voorgangster heeft in antwoord op een actuele vraag van 14 maart 2007 deze campagne 
aangekondigd:  
‘Het is juist dat de wetenschappelijke artikels elkaar vandaag nog tegenspreken. Het is ook juist dat er 
vandaag nog geen wetenschappelijk bewijs is geleverd van gezondheidsschade, maar het is niet omdat 
iets niet bewezen is dat hiermee is bewezen dat iets niet waar is. Vandaar dat we het 
voorzichtigheidsprincipe moeten hanteren. Er zijn zeker aanwijzingen dat straling niet ongevaarlijk is 
maar een pertinent bewijs van schadelijkheid is er niet. Het promoten van een verstandig gebruik is 
dan ook noodzakelijk en verantwoord. We kunnen de vraag stellen of de voordelen opwegen tegen de 
risico’s of gevaren, zeker als het over jonge kinderen gaat.’ … ‘Daarom wens ik concrete preventieve 
aanbevelingen te doen rond het reduceren van potentieel schadelijke effecten bij kinderen door 
praktische preventieve tips die te maken kunnen hebben met de frequenties en de duurtijd van het 
gebruik, het gebruik van oortjes, informatie over straling – bvb. dat straling zou verhogen als men al 
lopend of in slecht bereikbare gebieden telefoneert. Het gaat hier om wat voorbeelden, die we 
uiteraard wetenschappelijk zullen staven.’ … Op basis van die preventieve tips wil ik ouders, 
kinderen en andere kwetsbare groepen sensibiliseren en informeren over het gebruik van de gsm, door 
de verspreiding van een informatiebrochure in 2007 via de meest geschikte preventiekanalen en 
partnerorganisaties.’ 
 
De inhoud van de folder werd ontwikkeld door het Agentschap Zorg en Gezondheid, op basis van 
wetenschappelijk advies. Mijn voorgangster gaf de opdracht tot definitieve opmaak van de folder in 
mei 2007. 
 
De folder werd in oktober 2007 gerealiseerd en verspreid met Klasse voor Ouders. Ook de Medisch 
Milieukundigen bij de Logo’s werden geïnformeerd.  
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3. Idealiter worden campagnes geëvalueerd. Bij deze campagne was het doel het verspreiden van juiste 
informatie en het aanzetten van kinderen en jongeren (via henzelf en via hun ouders) tot 
gedragsverandering. Het is evenwel niet mogelijk om deze gedragsverandering effectief te meten 
omdat er geen nulmeting is gebeurd. Desalniettemin kregen we vanuit verschillende bronnen (o.a. 
kinderartsen) positieve feedback. Er is geen nieuwe campagne gepland. De wetenschappelijke 
ontwikkelingen worden permanent opgevolgd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 13 
van 18 oktober 2007 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Personenalarmtoestellen   -   Stand van zaken 
 
De minister trok recentelijk subsidies uit voor 7.560 nieuwe personenalarmtoestellen (PAS), goed voor 
een investering van 3.750.000 euro. Deze toestellen zijn vooral van belang in de thuiszorg voor 
ouderen. 
 
Terwijl erkende dienstencentra voordien voor maximaal 15 toestellen subsidies konden krijgen, is dat 
aantal nu opgetrokken tot zo’n 60 toestellen per centrum. 
 
Het Thuiszorgdecreet bepaalt: 
 
“Art. 7 
De Vlaamse Regering bepaalt welke werkzaamheden een lokaal dienstencentrum dient te verrichten 
om zijn opdracht uit te voeren, met dien verstande dat een lokaal dienstencentrum ten minste volgende 
werkzaamheden dient te verrichten: 
(…) 
5° f) het uitlenen van personenalarmtoestellen 
 g) het organiseren van een personenalarmcentrale 
Art.9 
… van een regionaal dienstencentrum … 
(…) 
7° a) het uitlenen van personenalarmtoestellen 
 b) het organiseren van een personenalarmcentrale” 
 
1. Wat is het huidige aanbod van PAS bij de dienstencentra? Graag een overzicht per 

dienstencentrum. 
 
2. Welke toestellen op de markt worden als PAS erkend? 
 

Wie bepaalt dit? 
 
Welke zijn de producenten? 
 
Wat is de kostprijs van één toestel? 
 
Wat is de gemiddelde gebruikdsduur? 

 
3. Hoeveel VTE bemannen momenteel de personenalarmcentrales? Zal de uitbreiding van het aantal 

PAS hierop invloed hebben? 
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4. Hoeveel regionale en lokale dienstencentra hebben een personenalarmcentrale? Graag een 
overzicht van deze dienstencentra. 

 
5. Ziet de minister een mogelijkheid om ook aan lokale besturen (bijvoorbeeld OCMW’s) PAS toe te 

wijzen? Zo ja, op welke wijze? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 13 van 18 oktober 2007 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. Van het totale contingent van 4.500 toestellen voor de lokale dienstencentra werden er 1.857 

aangekocht (bijlage 1). De regionale dienstencentra hebben op 75 toestellen na, hun gehele 
contingent van 3.000 subsidieerbare toestellen aangekocht. Het overzicht per regionaal 
dienstencentrum gaat als bijlage 2.  
Deze cijfers betreffen uitsluitend de toestellen waarvoor bij de overheid een aankoopsubsidie werd 
gevraagd. Het effectieve aantal door lokale en regionale dienstencentra uitgeleende toestellen is 
niet bekend. 
 

2. De vereisten waaraan een personenalarmtoestel moet voldoen om voor subsidiëring in aanmerking 
te komen, werden vastgelegd in het ministerieel besluit van 14 november 2000 houdende 
vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor het aankopen van 
personenalarmtoestellen, gewijzigd bij ministerieel besluit van 24 september 2007.  Ongeacht de 
producent kan elk toestel dat aan deze voorwaarden voldoet voor subsidiëring in aanmerking 
komen. Het dienstencentrum maakt zelf de keuze voor een bepaalde producent. Dit wordt niet 
aangestuurd, noch geïnventariseerd door het Agentschap. De effectieve kostprijs van een toestel is 
afhankelijk van de producent en de eventuele bijkomende functionaliteiten die het toestel biedt 
(b.v. mogelijkheden tot bewegingsdetectie, valdetectie, CO-detectie, rook- en branddetectie). Het 
subsidiebedrag van 495,78 € per toestel kan beschouwd worden als een realistisch gemiddeld 
aankoopbedrag. 
Er zijn geen exacte gegevens gekend betreffende de gemiddelde gebruiksduur van de toestellen. 
Deze gebruiksduur is ook hier in sterke mate afhankelijk van de complexiteit van het toestel 
(eventuele bijkomende functionaliteiten), maar ook van het aantal verschillende gebruikers van het 
toestel, het al dan niet correct gebruik, en de (door het gebruik van meer gesofisticeerde 
technologie toenemende) kostprijs van eventuele herstelkosten. In de huidige regelgeving kunnen 
er na uitputting van het contingent slechts nieuwe subsidies worden aangevraagd, vier jaar na 
aankoop van eerder gesubsidieerde toestellen. 

 
3. Ik beschik niet over informatie betreffende het aantal werknemers, tewerkgesteld in de 

personenalarmcentrales. 
  
4. In de bijlagen 3 en 4 vindt u een overzicht van de lokale en regionale dienstencentra die, al dan 

niet via een samenwerking, de dienstverlening van een personenalarmcentrale organiseren. 
 
5. In het verleden konden mutualiteiten en OCMW’s, op basis van een rondzendbrief van minister 

Steyaert in 1987, gesubsidieerd worden voor de aankoop van personenalarmtoestellen.  Het 
thuiszorgdecreet en de uitvoeringsbesluiten er van hebben hierin verandering gebracht. Het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 november 2000, houdende de wijziging van het 
uitvoeringsbesluit van 18 december 1999, bepaalt dat voortaan niet langer de OCMW’s en de 
mutualiteiten, maar de lokale en regionale dienstencentra, binnen de perken van de begroting, 
gesubsidieerd kunnen worden voor de aankoop van personenalarmtoestellen.  

 
 
 
 



-204-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

BIJLAGEN: 
 
1.  Overzicht aanbod PAS’en LDC 
2.  Overzicht aanbod PAS’en RDC 
3.  Overzicht aanbod dienstverlening alarmcentrale LDC  
4.  Overzicht aanbod dienstverlening alarmcentrale RDC 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANACKERE/13/antw.013.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANACKERE/13/antw.013.bijl.002.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANACKERE/13/antw.013.bijl.003.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANACKERE/13/antw.013.bijl.004.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 14 
van 18 oktober 2007 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Studie "Ruimtebehoefte voor ouderen"  -   Aanbevelingen 
 
In het kader van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, departement RWO – Woonbeleid, is de brochure “Toekomstige ruimtebehoefte voor 
ouderen in Vlaanderen” verschenen. 
 
Hierin worden een aantal concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd voor de Vlaamse overheid. 
 
Heeft de minister al stappen ondernomen om deze concrete beleidsaanbevelingen waar te maken? Zo 
ja, welke? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 14 van 18 oktober 2007 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
In opdracht van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
Marino Keulen werd de studie “Onderzoek naar de toekomstige ruimtebehoefte voor ouderen in 
Vlaanderen” uitgevoerd. In deze studie wordt de impact van de vergrijzing op het ruimtegebruik en de 
vraag naar aangepaste ouderenwoningen geraamd. 
 
Ouderen nemen een steeds prominentere plaats in op de woonmarkt. Bovendien blijkt ook uit deze 
studie dat Vlaanderen in de komende jaren geconfronteerd zal worden met een sterke vergrijzing. De 
studie stelt onder andere vast dat de toekomstige ouderengeneratie naast de bestaande oplossingen 
voor wonen en zorg meer zorg op maat van de eigen behoeften en wensen, verwacht. Eveneens komt 
uit dit onderzoek de wens van ouderen tot uiting om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning 
en woonomgeving te kunnen blijven wonen. Als Vlaams minister van Welzijn neem ik dan ook mijn 
verantwoordelijkheid op. Deze keuzes wens ik in een vernieuwd woon- en zorgbeleid voor ouderen in 
Vlaanderen mogelijk te maken. Momenteel werk ik aan verschillende voorstellen tot wijziging van de 
ouderen- en thuiszorgregelgeving. Door de uitvoering ervan wil ik de thuis- en mantelzorg voor 
personen met een verminderde zelfredzaamheid maximaal ondersteunen en verder investeren in een 
voldoende gedifferentieerd aanbod van professionele zorg en vrijwilligerszorg, op maat van de 
zorgbehoevende persoon en zijn familie. 
 
Het maximaal ondersteunen van de mensen thuis betekent ook dat zorg en hulp in een aangepaste en 
veilige woonomgeving moet aangeboden worden willen ze werkelijk de autonomie en de zelfzorg van 
ouderen ondersteunen. De woningvoorraad zal dan ook drastisch levensloopbestendiger moeten 
gemaakt worden, wil deze ambitie ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het is dan ook 
noodzakelijk om ouderen te sensibiliseren en te overtuigen om daadwerkelijk te investeren in het 
toegankelijk maken van hun woning.  
 
De bestaande Vlaamse aanpassingspremie voor woningen van ouderen kan hiertoe een bijdrage 
leveren. Het werd eveneens mogelijk gemaakt dat de Vlaamse renovatiepremie in functie van het 
‘levenslang wonen’ kan aangewend worden. Om dezelfde redenen zal ik voorstellen om in het nieuwe 
thuiszorgdecreet meer aandacht te besteden aan woningadviesverlening. 
 
In de studie ‘Toekomstige ruimtebehoefte voor ouderen in Vlaanderen’ komt ook het begrip 
‘woonzorgzone’ aan bod. Om beter en accurater te antwoorden op vragen van ouderen met betrekking 
tot het wonen en de zorg zal ik voorstellen in het nieuwe ouderendecreet hiertoe een nieuwe structuur 
van wonen en zorg te creëren die een functioneel samenwerkingsverband tussen ouderenzorgverleners 
inhoudt. Doel van deze structuur is meer zorg op maat te kunnen bieden, zorgcontinuïteit na te streven 
en extramuralisering van het ouderenzorgaanbod aan te moedigen. 
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DIRK VAN MECHELEN, 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 161 
van 19 september 2007 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Oosterweelverbinding   -   Kostprijs 
 
Tijdens de laatste bijeenkomst in het Vlaams Parlement van de Commissie voor de 
Voortgangsrapportage van de NV BAM en het Masterplan Antwerpen werd door minister Kris Peeters 
namens de Vlaamse Regering gesteld dat er geen onomkeerbare beslissingen zouden genomen worden 
totdat het Rekenhof de door het Vlaams Parlement gevraagde audit over de NV BAM uitgevoerd zou 
hebben. Minister Van Mechelen antwoordde in het Vlaams Parlement dat er strikt zou worden op 
toegezien dat het vastgelegde plafond voor de kostprijs van de Oosterweelverbinding van 1,85 miljard 
euro niet zou worden overschreden. 
 
Intussen werd terechtwijzend bericht nummer 7 (TWB 7) in juli 2007 aan de laatst overgebleven 
bieder bezorgd. 
 
1. Zijn er tussen de laatste voortgangsrapportage en vandaag beslissingen genomen door de NV 

BAM en/of de Vlaamse Regering die de lopende gunningsprocedure onomkeerbaar maken of het 
omkeren ervan juridisch bemoeilijken? 

 
2. Klopt het dat de scope van de uit te voeren werken voor de Oosterweelverbinding werd gewijzigd 

(lees: verminderd) om de kostprijs binnen het vastgelegde plafond te houden, of zijn er andere 
verklaringen voor dan het drukken van de kostprijs? 

 
Bijvoorbeeld: wordt de vooropgestelde bouw van de tunnel versmald en verlaagd? Komt er een 
rijstrook minder dan voorzien op de Lange Wapper? Is de verkeerswisselaar met de E17 uit de 
voorziene werken geschrapt of deels geschrapt? Wordt de oppervlakte van het tolplein verkleind? 
 

3. Bestaat er geen risico dat dit leidt tot bijkomende juridische stappen door niet-geselecteerde 
bouwheren wegens grondige wijziging van de scope van de werken? 

 
4. Is de uitvoeringstermijn voor alle werken of sommige werken via het TWB 7 verlengd? 
 

Zo ja, welke werken en wat is de verklaring daarvoor? 
 

5. Is er een nieuwe tijdslijn bepaald voor het indienen van de BAFO (Best and Final Offer), het 
aanduiden van de “preferred bidder” door de NV BAM en het ondertekenen van het contract? 

 
Zo ja, welke is deze nieuwe tijdslijn? 
 

6. Klopt het dat bepaalde verzekeringsrisico’s (o.a. verzekering tegen terreuraanslagen) verschoven 
zijn van de exploitant naar het Vlaams Gewest? 
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Zo ja, welke risico’s en wat is de verklaring daarvoor? 
 

7. Welke kosten vallen onder het plafond van 1,85 miljard euro, en welke kosten vallen er niet 
onder? 

 
8. Wat is de raming van de kostprijs voor de bouw van de tunnel in het Oosterweelproject en wat is 

de raming van de kostprijs voor de bouw van de Lange Wapper? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 652), Van Mechelen (nr. 161) en 

Van Brempt (nr. 206). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 161 van 19 september 2007 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
1. Tot aan contractvorming zijn er geen onomkeerbare stappen of stappen die dit bemoeilijken. 
 
2. Voor de realisatie van het DBFM concept en de aanbesteding van het project is gekozen voor de 

onderhandelingsprocedure omwille van de enorme complexiteit van dit project. Het is eigen aan 
de onderhandelingsprocedure dat er aanvullingen en wijzigingen aan het bestek kunnen 
aangebracht worden. Dit werd ook uitdrukkelijk opgenomen in de leidraad 
onderhandelingsprocedure. Deze leidraad maakt het mogelijk om het bestek te optimaliseren om 
tot het best mogelijke project te komen, dat aan de strengste veiligheidsnormen voldoet tegen 
een aanvaardbare prijs. Voorwerp van mogelijke wijzigingen of aanvullingen zijn o.a. nieuwe 
normen die moeten toegepast worden, resultaten van studies en inzichten, uitsluiten van 
mogelijke conflicten of onverenigbaarheid van bepaalde eisen, optimalisaties om tot een betere 
prijs/kwaliteitverhouding te komen, …; 
Met de grootste nauwkeurigheid waakt BAM erover dat aan de randvoorwaarden van deze 
onderhandelingsprocedure niet wordt geraakt: 
1. eerdere besluitvorming mag niet in vraag worden gesteld. 
2. de scope van de opdracht mag niet wijzigen. 
3. het gelijkheidsbeginsel mag niet geschaad worden. 

 
De wijzigingen vermeld in TWB 6 en 7 respecteren deze randvoorwaarden. 

 
3. De wijzigingen vermeld in TWB6 en TWB7 respecteren de randvoorwaarden van de 

onderhandelingsprocedure (cf. vraag 2). 
 
4. De aansluiting van de Oosterweelverbinding op de snelwegconfiguratie op Linkeroever houdt 

hoofdzakelijk volgende werken in: 
- herbouw van de noordelijke knoop waarbij de aansluiting van de Charles De Costerlaan 

wordt opgeheven en deze met de Oosterweelverbinding wordt gerealiseerd; 
- herbouw van de zuidelijke knoop om de weefbewegingen van het verkeer dat nu ook van en 

naar de Oosterweelverbinding rijdt vlot en veilig te laten verlopen en om de knoop 
compacter te maken; 

- aanpassingen aan het onderliggende wegennet om de aansluitingen met het snelwegnetwerk 
te optimaliseren en onnodige drukte op het onderliggende wegennet in Zwijndrecht en 
Linkeroever te vermijden. 

 
De uitvoering van al deze onderdelen kan op verschillende manieren gepland worden. De 
initiële bestekbepalingen gingen daarbij uit van een totale uitvoeringstermijn voor alle 
onderdelen van deze configuratie van 4 jaar. Dit hield echter in dat aan alle delen 
parallel/gelijktijdig moest gewerkt worden om de globale termijn te kunnen halen, zoals bleek in 
alle biedingen van 1ste offerte. Vermits dit niet toelaat om het criterium ‘het beperken van de 
hinder voor het autoverkeer’ voldoende te laten gelden, werd een aanpassing van de 
uitvoeringstermijn opgenomen met een lagere hinder van het autoverkeer tot gevolg. 
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Gedurende de uitvoeringsperiode voor de realisatie van de Oosterweelverbinding (4 jaar) 
moeten de werken aan de Zuiderknoop op Linkeroever een jaar later starten, wat de termijn 
terugbrengt tot drie jaar, maar anderzijds, dat de aansluitingswerken van deze Zuiderknoop met 
de Kennedytunnel uitgevoerd kunnen worden in de eerstvolgende verkeersluwe periode na de 
opening van de Oosterweelverbinding. Deze aansluitingswerken zijn zeer hinderlijk voor de 
verkeersdoorstroming, maar gering in omvang zodat deze in de eerstvolgende periode van 
zomermaanden uitgevoerd kunnen worden. 

 
In het kader van minder hinder en financiele optimalisatie voor BAM is in TWB07 opgenomen 
dat na contractsluiting een periode van minimaal drie maanden en maximaal zes maanden, 
ingaat tijdens dewelke BAM zelf de nodige maatregelen vervolledigt om de terreinen 
beschikbaar te krijgen, zoals het verleggen van nutsleidingen. Ook de stelplaats van de Lijn is 
daar een voorbeeld van. Dit werk dient klaar te zijn voor de start van de werken aan de 
Oosterweelverbinding. 

 
5. Er is geen nieuwe tijdslijn bepaald voor de onderhandelingsprocedure gezien daar op dit 

ogenblik geen reden toe is.  
  

De datum voor indiening van de BAFO is 1 oktober 2007. Daarop volgt een periode  van 
grondige evaluatie om na te gaan of de Bieder een volledige en formeel regelmatige BAFO heeft 
ingediend en of deze in overeenstemming is met de Vraagspecificatie. De Kwaliteitskamer zal 
opnieuw in het kader van de beoordeling van het gunningscriterium Architectuur nagaan in 
welke mate het BAFO-ontwerp beantwoordt aan het ambitieniveau zoals omschreven in het 
ontwerphandboek C.7.A “Ontwerphandboek Architectuur en Stedenbouw - Duurzame en 
Integrale Aanpak Oosterweelverbinding”. 

  
Pas wanneer de BAFO volledig en formeel regelmatig bevonden is en in overeenstemming met 
de Vraagspecificatie, kan Noriant aangeduid worden als ‘voorkeursbieder’. Hierop volgen dan 
de finale contractbesprekingen waar zo nodig definitieve optimalisaties en preciseringen worden 
doorgevoerd. Hierop volgt een formele beslissing om de opdracht te gunnen waarna de 
contractsluiting plaatsvindt. Er wordt pas tot contractsluiting overgegaan wanneer enerzijds alle 
basisvergunningen voorliggen en definitief verkregen zijn en anderzijds wanneer eveneens de 
twee andere procedures (financiering en verzekeringen) tot een goed einde zijn gebracht. 

 
6. De risicoallocatie opgenomen in het oorspronkelijke bestek werd bij de uitwerking van het 

TWB07 verder verfijnd en meer uitgewerkt. 
 

Het uitgangspunt is steeds geweest dat de risico’s best worden gealloceerd bij die partij die deze 
het best kan beheersen. In functie hiervan werden de risico’s niet volledig en uitsluitend bij de 
opdrachtnemer gelegd, aangezien deze zelf niet steeds best geplaatst is om bepaalde risico’s te 
dragen en bovendien omdat dit de kostprijs buitensporig en onredelijk zou opdrijven.  Het risico 
op terrorisme is een onverzekerbaar risico. Het is de courante praktijk op de verzekeringsmarkt 
dat onverzekerbare risico’s gedragen worden door de opdrachtgever. 
 
BAM heeft ervoor gekozen de zogenaamde OCIP-filosofie te volgen of het ‘Owner Controlled 
Insurance Programme’. OCIP houdt in dat alle mogelijke risico’s, ongeacht wie de risicodrager 
is, in een gezamenlijk verzekeringspakket worden opgenomen. Als men dat niet zo doet, bestaat 
er een reëel risico op overlappingen of leemten tussen de afzonderlijk afgesloten verzekeringen. 
Het risico zelf blijft uiteraard bij de respectieve risicodrager, m.i.v. de kosten die het verzekerde 
maximumbedrag overstijgen. Ook de vrijstelling blijft bestaan. Het niveau daarvan moet 
voldoende hoog zijn om ervoor te zorgen dat er een penalisatiewaarde van uitgaat. Zo wordt de 
risicodrager gestimuleerd om met een zo beperkt mogelijk risico te werken. 
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7. De totale kostprijs van de DB(f)M overeenkomst valt uiteen in de Realisatieprijs (totale kostprijs 
van de bouwfase) en periodieke Onderhoudsvergoedingen. 80% van de Realisatieprijs wordt 
tijdens de bouwfase door BAM betaald in de vorm van Mijlpaalvergoedingen. De resterende 
20% van de Realisatieprijs wordt door DB(f)M Co gefinancierd en wordt dan door BAM tijdens 
de exploitatiefase periodiek terugbetaald via de Beschikbaarheidsvergoedingen, die dus naast de 
Onderhoudsvergoedingen ook nog een uitgesteld deel van de Realisatieprijs en daaraan 
gerelateerde financieringskosten omvatten. De realisatieprijs zelf omvat naast zuivere 
bouwkosten ook kosten voor onder andere projectbeheersing, ontwerpkosten alsook de 
financieringskosten tijdens de bouwfase (‘interest during construction’, waaronder ook de 
kosten voor de contragarantie). 

 
Het plafond van EUR 1,85 mia slaat op de Realisatieprijs van de Oosterweelverbinding, 
exclusief financieringskosten. Met financieringskosten worden hier bedoeld de kosten van de 
prefinanciering door de opdrachtnemer van de bouwkosten tijdens de bouw van de 
Oosterweelverbinding, tot aan het moment van betaling door BAM via de Mijlpaalvergoedingen 
(“interest during construction”). Zoals uit bovenvermelde prijsopbouw blijkt, omvat de 
Realisatieprijs ook niet de onderhoudskosten noch de langetermijnfinancieringskosten die vervat 
zitten in de Beschikbaarheidsvergoedingen. 

 
Het plafond van EUR 1,85 mia werd bepaald in het kader van scenarioanalyse van het financieel 
evenwicht van BAM en de financierbaarheid van het Masterplan Antwerpen. Deze oefening 
gebeurde op basis van zeer voorzichtige uitgangspunten [o.a. het zogenaamde P90-scenario (wat 
een 90% betrouwbaarheidsinterval impliceert inzake trafiekstromen) en een voldoende 
solvabiliteitsratio] en van bedragen met prijspeil per 1 januari 2006. Bij de evaluatie van deze 
CAP zal uiteraard rekening moeten worden gehouden met de gecumuleerde inflatie op de 
verschillende kostencomponenten. 

 
8. Omwille van de lopende aanbestedingsprocedure kan deze informatie niet vrijgegeven worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 162 
van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Promotie van beleidsthema's  -  Televisieprogramma's 
 
Geregeld worden er door de ministers opdrachten gegeven aan televisiezenders voor het maken van 
programma's, met bijbehorende subsidies. Die subsidiëring heeft tot doel bepaalde thema's dichter bij 
de Vlaamse kijker te brengen.  
 
Eén van deze thema's is bijvoorbeeld de derdewereldproblematiek, waarbij programmamakers 
televisiereportages over de concrete dagelijkse noden van het Zuiden weergeven. Ook verwerken 
scenaristen een verhaallijn over de derdewereldproblematiek in soaps. Deze verhaallijnen gaan dan 
onder meer over vrijwilligerswerk in de Derde Wereld of over een microfinancieringsinstelling in het 
Zuiden. Een ander thema is bijvoorbeeld het gelijkekansenbeleid, dat men ook via de audiovisuele 
media dichter bij de Vlaming wil brengen. 
 
1. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de televisieprogramma’s die hij/zij en/of 

zijn/haar beleidscel, administratie,… financieel hebben ondersteund sinds het begin van de 
legislatuur?  

 
Graag een overzicht per jaar, met vermelding van de betrokken zender en van het budget per 
programma. 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van programma's die op een andere wijze 
werden ondersteund? 

 
2. Kan de minister aangeven, per ondersteund programma, welke doelstellingen er daarbij werden 

nagestreefd, of er nadien werd nagegaan in hoeverre deze doelstellingen werden gerealiseerd en zo 
ja, wat de resultaten van deze evaluatie waren en welke beleidsconclusies eruit werden getrokken? 

 
Als er geen evaluatie was, kan de minister dan aangeven waarom niet? 

 
3. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de zenders en programma's die in het 

komende televisieseizoen (2007-2008) financieel zullen worden ondersteund, met de respectieve 
budgetten per programma? 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van de programma's die in het komende 
seizoen op een andere wijze zullen worden ondersteund? 

 
4. Hoe evalueert de minister het nastreven van beleidsdoelstellingen en/of van een betere 

samenleving via het ondersteunen van televisieprogramma's, en kan hij/zij dit uitvoerig toelichten? 
 

Waar moet er bijsturing zijn? 
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5. Worden er nog andere televisieprojecten gepland en kan de minister deze toelichten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 84, Moerman nr 75, 

Vandenbroucke nr. 222, Van Mechelen nr. 162, Anciaux nr. 106, Bourgeois nr. 116, Keulen nr. 
199, Van Brempt nr. 208, Vanackere nr. 273, Crevits nr. 654). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 162 van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 163 
van 20 september 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Restauratie- en onderhoudspremies   -   Stand van zaken 
 
Eens de bescherming een feit, wil de Vlaamse overheid eigenaars, huurders en andere betrokkenen 
ertoe aanzetten om de beschermde historische panden die zij betrekken zo goed mogelijk in ere te 
houden. 
 
Om burgers en instellingen die inspanningen leveren om verval te voorkomen hierin bij te staan, 
werden twee premiesystemen in het leven geroepen: 
 
- de onderhoudspremie voor beperkte, meer courante werkzaamheden; 
- de restauratiepremie, ter ondersteuning van meer ingrijpende projecten, wanneer gewone 

onderhoudswerkzaamheden niet meer volstaan. 
 
1. Kan de minister een volledig en gedetailleerd overzicht geven van deze premies voor 2005, 2006 

en 2007 (private sector, openbare sector en eredienst) met: 
 

- een overzicht van de ingediende dossiers met omschrijving; 
- een overzicht van de goedgekeurde dossiers met omschrijving en het daaraan verbonden 

bedrag; 
- een overzicht van het aantal ingediende dossiers per provincie; 
- een overzicht van het aantal goedgekeurde dossiers per provincie en de totalen aan uitgekeerde 

premies per provincie? 
 
2. Kan de minister per jaar (vanaf 2005) een percentage plakken op het aantal dossiers dat effectief 

werd goedgekeurd t.o.v. het aantal eigenlijke aanvragen, rekening houdende met de dossiers die 
doorgeschoven werden naar een volgende selectie en dus overgedragen werden naar een volgend 
jaar? 

 
3. Welke bedragen werden er vanaf 2000 initieel voorzien in de begroting voor restauratie- en 

onderhoudspremies en welke totaalbedragen werden er in die jaren effectief uitgekeerd? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 163 van 26 september 2006 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1-2.Navolgende tabellen geven per basisallocatie (restauratiepremie privé, openbaar en eredienst, 

alsook onderhoudspremie privé en openbaar), per jaar (van 2005 tot en met 2007) en opgesplitst 
per provincie een algemeen overzicht van: 

 
• het aantal tot en met het betreffende jaar goedgekeurde (ontvankelijk verklaarde) restauratie- 

en onderhoudsdossiers (met andere woorden: de dossiers die nog in aanmerking kwamen voor 
een premie); 

• het aantal goedgekeurde dossiers waarvoor in het betreffende jaar een premie werd 
geprogrammeerd; 

• het percentage aan dossiers waarvoor in het betreffende jaar een premie werd 
geprogrammeerd. 

 
Deze dossieraantallen worden systematisch geconfronteerd met de daarmee overeenstemmende 
premiebudgetten, omdat de dossieraantallen alleen zo in een juist perspectief kunnen worden 
geplaatst. Voor de juiste interpretatie van de cijfers is het ook belangrijk om te noteren dat de 
gegevens voor 2007 uiteraard een momentopname zijn: er kunnen dit jaar nog nieuwe dossiers 
worden ingediend. Daarnaast is het van belang om te weten dat restauratiepremies in 2 golven 
worden toegekend: een eerste in het voorjaar, een tweede in het vroege najaar. Dossiers die na de 
tweede golf worden ingediend, worden derhalve pas vanaf het volgende jaar gehonoreerd. 
Onderhoudspremies worden daarentegen het hele jaar door toegekend, a rato van de beschikbare 
budgetten. 
 
De gevraagde dossieroverzichten zijn in bijlage opgenomen, in gedetailleerde tabellen, per 
basisallocatie. 

 
RESTAURATIEPREMIE PRIVE       

2005 Aantal goedgekeurde dossiers 117 Totaal aan aangevraagde premies 16.342.925,88

  Antwerpen 32   5.517.544,43

  Vlaams-Brabant 19   3.809.915,36

  Limburg 28   1.824.075,41

  Oost-Vlaanderen 21   3.627.867,38

  West-Vlaanderen 17   1.563.523,29

  Aantal toegekende premies 96 Totaal aan toegekende premies 11.813.350,35

  Antwerpen 29   4.954.288,86

  Vlaams-Brabant 11   1.668.194,15

  Limburg 25   1.498.580,11

  Oost-Vlaanderen 15   2.184.477,77

  West-Vlaanderen 16   1.507.809,45

  Toekenningspercentage 82 Verwerkingspercentage 72

2006 Aantal goedgekeurde dossiers 103 Totaal aan aangevraagde premies 16.380.059,43

  Antwerpen 17   2.464.295,89

  Vlaams-Brabant 21   4.120.923,30

  Limburg 18   3.391.109,87
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  Oost-Vlaanderen 27   4.074.157,55

  West-Vlaanderen 20   2.329.572,82

  Aantal toegekende premies 48 Totaal aan toegekende premies 7.810.319,02

  Antwerpen 6   704.369,82

  Vlaams-Brabant 14   2.612.594,37

  Limburg 9   1.683.298,49

  Oost-Vlaanderen 13   1.646.479,67

  West-Vlaanderen 6   1.163.576,67

  Toekenningspercentage 47 Verwerkingspercentage 48

2007 Aantal goedgekeurde dossiers 72 Totaal aan aangevraagde premies 9.609.310,43

  Antwerpen 13   1.827.014,49

  Vlaams-Brabant 13   1.800.468,40

  Limburg 9   1.707.811,38

  Oost-Vlaanderen 19   2.868.971,06

  West-Vlaanderen 18   1.405.045,10

  Aantal toegekende premies 72 Premiebudget verwerkt 9.609.310,43

  Antwerpen 13   1.827.014,49

  Vlaams-Brabant 13   1.800.468,40

  Limburg 9   1.707.811,38

  Oost-Vlaanderen 19   2.868.971,06

  West-Vlaanderen 18   1.405.045,10

  Toekenningspercentage 100 Verwerkingspercentage 100

RESTAURATIEPREMIE OPENBAAR       

2005 Aantal goedgekeurde dossiers 86 Totaal aan aangevraagde premies 31.117.209,38

  Antwerpen 18   10.690.543,02

  Vlaams-Brabant 5   2.715.822,68

  Limburg 14   3.519.004,55

  Oost-Vlaanderen 27   11.140.854,82

  West-Vlaanderen 22   3.050.984,32

  Aantal toegekende premies 36 Totaal aan toegekende premies 12.132.274,39

  Antwerpen 7   5.087.461,48

  Vlaams-Brabant 4   1.576.359,11

  Limburg 6   1.636.914,67

  Oost-Vlaanderen 6   2.301.000,22

  West-Vlaanderen 13   1.530.538,91

  Toekenningspercentage 41,86 Verwerkingspercentage 38,99

2006 Aantal goedgekeurde dossiers 103 Totaal aan aangevraagde premies 36.614.957,15

  Antwerpen 23   10.331.927,84

  Vlaams-Brabant 7   4.311.122,78

  Limburg 22   5.755.540,02

  Oost-Vlaanderen 29   10.940.192,59

  West-Vlaanderen 23   5.276.173,92

  Aantal toegekende premies 41 Totaal aan aangevraagde premies 14.028.798,74

  Antwerpen 9   4.352.874,06

  Vlaams-Brabant 3   1.879.672,51

  Limburg 9   2.509.486,75

  Oost-Vlaanderen 11   3.522.576,21

  West-Vlaanderen 9   1.764.189,21

  Toekenningspercentage 39,81 Verwerkingspercentage 38,31

2007 Aantal goedgekeurde dossiers 73 Totaal aan aangevraagde premies 25.038.831,76

  Antwerpen 17   6.485.164,17

  Vlaams-Brabant 4   2.431.450,27
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  Limburg 14   3.459.360,91

  Oost-Vlaanderen 22   8.899.398,73

  West-Vlaanderen 17   3.763.457,68

  Aantal toegekende premies 48 Totaal aan aangevraagde premie 17.370.177,11

  Antwerpen 10   5.268.154,29

  Vlaams-Brabant 2   1.396.238,63

  Limburg 11   2.737.234,61

  Oost-Vlaanderen 13   5.234.312,37

  West-Vlaanderen 12   2.734.237,21

  Toekenningspercentage 65,75 Verwerkingspercentage 69,37

RESTAURATIEPREMIE EREDIENST       

2005 Aantal goedgekeurde dossiers 171 Totaal aan aangevraagde premies 53.296.586,32

  Antwerpen 40   16.230.980,43

  Vlaams-Brabant 21   7.271.567,05

  Limburg 41   10.489.043,16

  Oost-Vlaanderen 30   8.544.709,46

  West-Vlaanderen 39   10.760.286,22

  Aantal toegekende premies 59 Totaal aan toegekende premies 17.123.819,72

  Antwerpen 19   4.006.301,53

  Vlaams-Brabant 15   4.581.647,54

  Limburg 12   4.169.042,54

  Oost-Vlaanderen 6   1.813.259,90

  West-Vlaanderen 7   2.553.568,21

  Toekenningspercentage 34,50 Verwerkingspercentage 32,13

2006 Aantal goedgekeurde dossiers 189 Totaal aan aangevraagde premies 61.480.855,31

  Antwerpen 8   15.167.597,59

  Vlaams-Brabant 15   8.049.824,42

  Limburg 19   12.109.012,47

  Oost-Vlaanderen 17   13.709.818,04

  West-Vlaanderen 18   12.444.602,79

  Aantal toegekende premies 42 Totaal aan toegekende premies 14.348.689,93

  Antwerpen 6   2.436.508,52

  Vlaams-Brabant 7   3.329.657,14

  Limburg 8   1.984.999,38

  Oost-Vlaanderen 10   2.746.377,69

  West-Vlaanderen 11   3.851.147,20

  Toekenningspercentage 22,22 Verwerkingspercentage 23,34

2007 Aantal goedgekeurde dossiers 177 Totaal aan aangevraagde premies 55.428.355,85

  Antwerpen 3   13.939.465,64

  Vlaams-Brabant 4   6.188.868,06

  Limburg 6   11.083.674,01

  Oost-Vlaanderen 8   12.501.653,18

  West-Vlaanderen 9   11.714.694,96

  Aantal toegekende premies 94 Totaal aan toegekende premies 29.374.841,73

  Antwerpen 16   9.896.772,78

  Vlaams-Brabant 7   1.090.215,60

  Limburg 27   7.185.475,68

  Oost-Vlaanderen 20   6.091.316,10

  West-Vlaanderen 24   5.111.061,57

  Toekenningspercentage 53,11 Verwerkingspercentage 53,00

ONDERHOUDSPREMIE PRIVE       
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2005 Aantal goedgekeurde dossiers 316 Totaal aan aangevraagde premies 2.711.640,32

  Antwerpen 66   593.932,94

  Vlaams-Brabant 61   583.155,66

  Limburg 28   264.924,27

  Oost-Vlaanderen 65   502.003,26

  West-Vlaanderen 96   767.624,19

  Aantal toegekende premies 316 Totaal aan toegekende premies 2.711.640,32

  Antwerpen 66   593.932,94

  Vlaams-Brabant 61   583.155,66

  Limburg 28   264.924,27

  Oost-Vlaanderen 65   502.003,26

  West-Vlaanderen 96   767.624,19

  Toekenningspercentage 100 Verwerkingspercentage 100

2006 Aantal goedgekeurde dossiers 530 Totaal aan aangevraagde premies 4.898.272,68

  Antwerpen 144   1.342.779,00

  Vlaams-Brabant 42   324.679,24

  Limburg 49   465.943,39

  Oost-Vlaanderen 119   1.198.097,20

  West-Vlaanderen 176   1.566.773,85

  Aantal toegekende premies 438 Totaal aan toegekende premies 4.127.781,66

  Antwerpen 120   1.165.320,82

  Vlaams-Brabant 36   297.846,60

  Limburg 38   384.546,73

  Oost-Vlaanderen 103   1.026.719,34

  West-Vlaanderen 141   1.253.348,17

  Toekenningspercentage 83 Verwerkingspercentage 84

2007 Aantal goedgekeurde dossiers 458 Totaal aan aangevraagde premies 4.271.494,10

  Antwerpen 109   786.656,24

  Vlaams-Brabant 63   571.748,02

  Limburg 34   191.931,10

  Oost-Vlaanderen 89   846.080,06

  West-Vlaanderen 163   1.104.587,66

  Aantal toegekende premies 458 Premiebudget verwerkt 4.271.494,10

  Antwerpen 109   964.114,42

  Vlaams-Brabant 63   598.580,66

  Limburg 34   273.327,76

  Oost-Vlaanderen 89   1.017.457,92

  West-Vlaanderen 163   1.418.013,34

  Toekenningspercentage 100 Verwerkingspercentage 100

ONDERHOUDSPREMIE OPENBAAR       

2005 Aantal goedgekeurde dossiers 135 Totaal aan aangevraagde premies 1.315.601,88

  Antwerpen 24   213.129,66

  Vlaams-Brabant 26   307.730,15

  Limburg 18   160.891,22

  Oost-Vlaanderen 20   172.580,10

  West-Vlaanderen 47   452.692,53

  Aantal toegekende premies 105 Totaal aan toegekende premies 1.026.841,44

  Antwerpen 21   193.696,04

  Vlaams-Brabant 18   233.354,64

  Limburg 16   154.542,11

  Oost-Vlaanderen 17   137.598,32

  West-Vlaanderen 33   307.650,33
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  Toekenningspercentage 77,78 Verwerkingspercentage 78

2006 Aantal goedgekeurde dossiers 263 Totaal aan aangevraagde premies 2.760.697,24

  Antwerpen 55   503.944,45

  Vlaams-Brabant 44   364.121,92

  Limburg 36   385.771,50

  Oost-Vlaanderen 55   593.947,45

  West-Vlaanderen 73   624.151,48

  Aantal toegekende premies 144 Totaal aan toegekende premies 1.470.573,46

  Antwerpen 35   344.176,27

  Vlaams-Brabant 23   223.145,28

  Limburg 13   109.737,94

  Oost-Vlaanderen 33   363.583,38

  West-Vlaanderen 40   429.930,59

  Toekenningspercentage 54,75 Verwerkingspercentage 53

2007 Aantal goedgekeurde dossiers 311 Totaal aan aangevraagde premies 3.120.895,24

  Antwerpen 53   301.499,61

  Vlaams-Brabant 54   325.570,45

  Limburg 42   131.506,82

  Oost-Vlaanderen 69   436.870,75

  West-Vlaanderen 93   635.323,83

  Aantal toegekende premies 311 Premiebudget verwerkt 3.120.895,24

  Antwerpen 53   480.701,41

  Vlaams-Brabant 54   540.922,60

  Limburg 42   413.889,49

  Oost-Vlaanderen 69   710.794,82

  West-Vlaanderen 72   974.586,92

  Toekenningspercentage 100 Verwerkingspercentage 100
 
3. Hierbij een overzicht van de voorziene en toegekende ordonnanceringskredieten van 2000 tot en 

met 2006.  
 

Jaar Voorzien vastleggingskrediet Gebruikt vastleggingskrediet 
RESTAURATIEPREMIE PRIVE 
2000        7.959.539,51 EUR       7.942.830,57 EUR 
2001        7.974.734,69 EUR       6.469.664,18 EUR 
2002        9.699.000,00 EUR       9.670.904,93 EUR 
2003        9.382.000,00 EUR       9.379.240,16 EUR 
2004       10.000.000,00 EUR       8.283.581,90 EUR 
2005       11.890.000,00 EUR       8.309.326,96 EUR 
2006       10.270.000,00 EUR     10.269.909,88 EUR 
RESTAURATIEPREMIE OPENBAAR 
2000      6.668.121,44 EUR       6.664.372,17 EUR 
2001      9.992.528,99 EUR       9.992.528,99 EUR 
2002    10.092.000,00 EUR     10.084.265,81 EUR 
2003    10.157.000,00 EUR     10.156.910,32 EUR 
2004    11.790.000,00 EUR     11.654.308,26 EUR 
2005    14.000.000,00 EUR     10.773.473,33 EUR 
2006    13.640.000,00 EUR     13.617.343,99 EUR 
RESTAURATIEPREMIE EREDIENST 
2000        14.730.947,55 EUR        14.730.947,55 EUR 
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2001        13.258.897,36 EUR        13.258.897,36 EUR 
2002        15.322.000,00 EUR        15.321.066,77 EUR 
2003        14.755.000,00 EUR        14.748.423,24 EUR 
2004        11.012.000,00 EUR        11.010.345,59 EUR 
2005        16.312.000,00 EUR        16.246.646,34 EUR 
2006         20.900.000,00 EUR        20.898.003,63 EUR 
ONDERHOUDSPREMIE PRIVE 
2000 1.122.278,76 EUR 1.040.348,59 EUR 
2001 1.370.851,19 EUR 1.245.483,08 EUR 
2002 1.371.000,00 EUR 1.174.563,07 EUR 
2003 1.397.000,00 EUR 1.395.127,61 EUR 
2004 1.768.000,00 EUR 1.501.047,42 EUR 
2005 2.728.000,00 EUR 2.192.449,45 EUR 
2006 2.330.000,00 EUR 2.130.899,07 EUR 
ONDERHOUDSPREMIE OPENBAAR 
2000 828.696,38 EUR 705.297,16 EUR 
2001 991.574,10 EUR 617.529,52 EUR 
2002 992.000,00 EUR 682.588,69 EUR 
2003 713.000,00 EUR 693.377,24 EUR 
2004 800.000,00 EUR 678.850,80 EUR 
2005 800.000,00 EUR 530.036,91 EUR 
2006 950.000,00 EUR 519.219,81 EUR 

 
 
BIJLAGE 
 
Bijlage 1: detailoverzicht van ontvankelijk verklaarde restauratie- en onderhoudspremiedossiers, met 
desgevallend aanduiding van het jaar waarin desbetreffende premie werd geprogrammeerd. 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/VAN_MECHELEN/163/antw.163.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 1 
van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen   -   Stand van zaken 
 
Na een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan kan een gemeente beginnen met de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
Veel gemeenten denken dat ze op korte termijn werk kunnen maken van een (goedgekeurd) 
uitvoeringsplan. De praktijk leert echter dat dit nog heel wat tijd in beslag neemt. 
 
1. Heeft de minister er zicht op hoelang de gemiddelde uitvoeringstermijn bedraagt van opstart tot 

definitieve goedkeuring van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) in Vlaanderen? 
 
2. Hoeveel GRUP’s (onderverdeeld per provincie) zijn er reeds goedgekeurd? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 1 van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Inzake de gemiddelde uitvoeringstermijn van opstart tot definitieve goedkeuring van een 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan beschikt mijn administratie niet over gegevens. De 
opstart van een RUP is immers een bevoegdheid van het college en dient niet aan mijn 
administratie meegedeeld te worden. Het is pas als het dossier klaar is voor een plenaire 
vergadering dat het dossier voor het eerst voorgelegd dient te worden. Algemeen is het zo dat 
in het decreet vervaltermijnen voorzien zijn vanaf de start van het openbaar onderzoek, zowel 
voor de verdere beslissingen op gemeentelijk niveau als voor de goedkeuring of onthouding 
van goedkeuring door de deputatie. In de meest gunstige situatie, dit is zonder verlenging van 
de termijn die de gemeenteraad normaal heeft en zonder rappel indien de deputatie niet binnen 
termijn beslist,  betekent dit dat een RUP ten laatste 240 dagen na de start van het openbaar 
onderzoek goedgekeurd kan zijn. De termijnverlenging door de gemeenteraad bedraagt 
maximum 60 dagen. Na de rappelbrief heeft de deputatie 35 dagen de tijd om te beslissen 
zoniet wordt het plan geacht te zijn goedgekeurd. 

 
 
2. Voor het aantal goedgekeurde RUP’s verwijs ik naar de navolgende tabel (toestand 

1/10/2007). Ter situering geef ik per provincie ook het aantal goedgekeurde gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen aan. 

 
Provincie # GRS # RUP goedgekeurd 
Antwerpen 53 57 
Limburg 29 28 
Oost-Vlaanderen 42 131 
Vlaams-Brabant 23 30 
West-Vlaanderen 39 70 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 2 
van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen   -  West-Vlaanderen 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vragen nr. 176 van 19 september 2003, nr. 194 van 23 september 
2004 en nr. 25 van 1 december 2006 in verband met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), 
zou ik graag volgende vragen willen stellen. 
 
1. Wat is de stand van zaken in de verschillende West-Vlaamse gemeenten rond de opmaak van het 

GRS? 
 
2. Hoeveel West-Vlaamse gemeenten beschikken over een goedgekeurd structuurplan? 
 
3. Hoeveel gemeenten in West-Vlaanderen voldoen ondertussen aan de vijf voorwaarden om 

zelfstandig vergunningen te mogen afhandelen? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 2 van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Inzake de stand van zaken m.b.t. de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

(GRS) in de verschillende West-Vlaamse gemeenten verwijs ik naar navolgende tabel.  
 
gemeente stand van zaken GRS gemeente stand van zaken GRS 
Alveringem voorontwerp Lendelede Goedgekeurd – 17/02/2005 
Anzegem Goedgekeurd – 31/03/2005 Lichtervelde Goedgekeurd – 27/07/2006 
Ardooie van goedkeuring onthouden Lo-Reninge openbaar onderzoek 
Avelgem Goedgekeurd – 29/07/2004 Menen Goedgekeurd – 02/06/2005 
Beernem Voorontwerp Mesen Voorontwerp  
Blankenberge Goedgekeurd – 04/08/2005 Meulebeke Voorontwerp 
Bredene Goedgekeurd – 05/10/2006 Middelkerke openbaar onderzoek 
Brugge Goedgekeurd – 03/08/2006 Moorslede Goedgekeurd – 26/04/2007 
Damme plenaire vergadering Nieuwpoort Voorontwerp 
De Haan goedgekeurd – 16/08/2007 Oostende Goedgekeurd – 06/07/2006 
De Panne Goedgekeurd – 12/01/2006 Oostkamp Goedgekeurd – 14/09/2006 
Deerlijk definitief vastgesteld Oostrozebeke Goedgekeurd – 23/03/2006 
Dentergem Voorontwerp Oudenburg Voorontwerp 
Diksmuide Goedgekeurd – 24/11/2005 Pittem Voorontwerp 
Gistel Goedgekeurd – 29/01/2004 Poperinge Goedgekeurd – 04/11/2004 
Harelbeke Goedgekeurd – 26/05/2005 Roeselare Voorontwerp 
Heuvelland Goedgekeurd – 19/10/2006 Ruiselede openbaar onderzoek 

Hooglede openbaar onderzoek 
Spiere-
Helkijn Goedgekeurd – 16/03/2006 

Houthulst Voorontwerp Staden Goedgekeurd – 29/01/1999 
Ichtegem Voorontwerp Tielt Goedgekeurd – 01/03/2007 
Ieper Goedgekeurd – 02/10/2000 Torhout definitief vastgesteld 
Ingelmunster Goedgekeurd – 19/04/2007 Veurne Goedgekeurd – 01/12/2005 
Izegem Goedgekeurd – 13/07/2000 Vleteren definitief vastgesteld 
Jabbeke plenaire vergadering Waregem Goedgekeurd – 19/04/2007 
Knokke-Heist Goedgekeurd – 02/12/2004 Wervik Goedgekeurd – 12/10/2006 
Koekelare Goedgekeurd – 06/07/2006 Wevelgem Goedgekeurd – 17/08/2006 
Koksijde Goedgekeurd – 23/08/2001 Wielsbeke Goedgekeurd – 05/12/2002 
Kortemark plenaire vergadering Wingene Voorontwerp 
Kortrijk Goedgekeurd – 26/04/2007 Zedelgem Voorontwerp 
Kuurne Goedgekeurd – 05/07/2007 Zonnebeke Goedgekeurd – 04/11/2004 
Langemark-
Poelkapelle Startnota Zuienkerke Goedgekeurd – 19/01/2006 
Ledegem Goedgekeurd – 24/11/2005 Zwevegem Goedgekeurd – 01/04/2004 

 
 
2. In de provincie West-Vlaanderen beschikken 39 gemeenten over een goedgekeurd 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  
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3. Vijf gemeenten voldoen in West-Vlaanderen aan de vijf ontvoogdingsvoorwaarden. Op 

1/11/2007 zijn er daarvan vier die effectief ontvoogd zijn, de vijfde gemeente moet de 
aanvraag tot ontvoogding nog indienen. 

  

gemeente 
datum 

inwerkingtreding 
ontvoogding 

Avelgem 1/11/2005

Ieper 1/11/2007

Wevelgem 1/02/2007

Zwevegem 1/01/2006

Zonnebeke Nog aan te vragen
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 3 
van 27 september 2007 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Planbatenheffing   -   Uitvoeringsbesluiten 
 
Op 18 mei 1999 heeft de Vlaamse Regering het decreet betreffende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening goedgekeurd. Hoofdstuk VIII van dit decreet handelt over de planschadevergoeding en de 
planbatenheffing. 
 
Verschillende gemeenten beschikken intussen over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. Reeds 
enkele jaren werken zij effectief aan de uitvoering van dat structuurplan. In sommige van de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) worden herbestemmingen voorzien, waardoor sommige 
gronden worden opgewaardeerd (bijvoorbeeld agrarisch gebied naar KMO-zone). Volgens de 
decretale bepalingen (artikel 88 van het betreffende decreet) is de betrokken grondeigenaar in een 
dergelijk geval planbaten verschuldigd aan de overheid.  
 
Tot op heden ontbreken echter de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten voor het toepassen van de 
planbatenheffing. 
 
Doordat de planbatenheffing nog steeds geen uitvoering heeft gekregen, loopt de overheid diverse 
heffingen mis. De eigenaars van de betrokken percelen krijgen, aangezien ze geen heffing moeten 
betalen, gratis een belangrijke meerwaarde van hun onroerend goed. Het valt dus niet uit te sluiten dat 
gemeentebesturen belangrijke financiële schade lijden doordat bij de ruimtelijke ordening wel 
planschade dient te worden vergoed, terwijl er geen planbatenvergoeding wordt voorzien. 
 
1. Welke timing voorziet de minister voor deze uitvoeringsbesluiten? 
 
2. Wat kunnen de gemeentebesturen ondertussen doen om hun rechten te vrijwaren? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 3 van 27 september 2007 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. Het ontbreken van uitvoeringsbesluiten inzake de planbatenheffing wordt verklaard door het feit 

dat de decretale regeling die er de grondslag van vormt, de artikelen 87 tot en met 91 van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wordt herbekeken 
in het kader van een algemene decreetswijziging die wordt voorbereid. Hierbij wordt o.m. beoogd 
het systeem van de bedoelde planbatenheffing eenvoudiger en functioneler te maken. Van zodra 
de decretale basis van de planbatenheffing vastligt, zullen de nodige uitvoeringsbesluiten worden 
uitgewerkt.  

 
2. In de huidige stand van zaken kunnen de gemeentebesturen de eigenaars, bedoeld in artikel 88, §3, 

van het voormelde decreet, wijzen op de regelgeving inzake de planbatenheffing en voorbehoud 
maken betreffende het eventueel verschuldigd zijn ervan ten gevolge van de inwerkingtreding van 
een ruimtelijk uitvoeringsplan (artikel 87 DRO) of een bijzonder plan van aanleg (artikel 189bis 
DRO). Nog steeds in toepassing van de vigerende regelgeving (artikel 90, §1, DRO) geldt het 
genoemde voorbehoud slechts binnen een beperkt tijdelijk kader aangezien de bijzondere kohieren 
binnen de 90 dagen na de inwerkingtreding van het betrokken plan uitvoerbaar verklaard dienen te 
worden door de daartoe door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaar. 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 4 
van 27 september 2007 
van CHOKRI MAHASSINE 
 
 
 
GSM-mast Winterslag   -   Vergunningsaanvraag 
 
In 2005 diende GSM-operator BASE NV bij het stadsbestuur van Genk een vergunningsaanvraag in 
voor het “vervangen van een bestaande verlichtingspyloon” gelegen in de Evence Coppéélaan in 
Winterslag. Zoals wettelijk vereist, diende hiervoor natuurlijk een openbaar onderzoek uitgevoerd te 
worden. 
 
In de brief bij de bekendmaking van het bouwdossier nam het stadsbestuur de titel van het 
aanvraagdossier van BASE gewoon over. Deze luidde echter erg misleidend: “Aanvraag tot het 
vervangen van een bestaande verlichtingspyloon.” Op de voorpagina van het aanvraagdossier staat 
zelfs een foto van een verlichtingsmast. Niets liet dus op het eerste gezicht vermoeden dat het hier 
eigenlijk om een aanvraag ging die ook de plaatsing van een GSM-mast inhield. Dit werd pas 
duidelijk verderop in het dossier. 
 
De buurtbewoners hadden dit natuurlijk niet door, aangezien zij allerminst gealarmeerd waren door de 
titel van het aanvraagdossier. Noch de dienst Vergunningen van het stadsbestuur, noch de bevoegde 
schepen van Ruimtelijke Ordening hebben zich de moeite getroost om de burgers over het volledige 
doel van de vergunningsaanvraag te informeren. Er werden dan ook geen opmerkingen geformuleerd 
en de vergunning werd goedgekeurd. 
 
Vele inwoners van de betrokken wijk voelen zich nu bedrogen, omdat niet duidelijk was wat de 
precieze plannen van BASE waren, en zij dus onvoldoende geïnformeerd waren om met kennis van 
zaken aan het openbaar onderzoek te participeren. 
 
1. Is het toegelaten dat, al dan niet bewust, een kernaspect van de aanvraag, namelijk het bijkomend 

plaatsen van GSM-antennes, niet vermeld wordt in de aanhef van de vergunningsaanvraag? 
 

Is het wettelijk toegelaten dat een vergunningsaanvraag op dergelijke onduidelijke en misleidende 
manier wordt opgesteld? 

 
2. Worden op die manier de betrokken wijkbewoners op een voldoende wijze geïnformeerd opdat zij 

op een gefundeerde wijze kunnen beslissen om al dan niet deel te nemen aan een openbaar 
onderzoek? 

 
3. Is de minister van plan om op te treden tegen de bovenvermelde afgeleverde vergunning? 
 
4. Vindt de minister het belangrijk dat dergelijke misleidende aanvragen zoveel als mogelijk worden 

tegengegaan zodat burgers en administratie op een zo correct mogelijk geïnformeerde wijze 
vergunningsaanvragen kunnen beoordelen? 
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Welke maatregelen stelt hij in het vooruitzicht om de burgers beter te informeren en dergelijke 
praktijken in de toekomst onmogelijk te maken? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 4 van 27 september 2007 
van CHOKRI MAHASSINE 
 
 
 
1. De aanvraag werd door BASE nv. bij mijn administratie duidelijk aangevraagd met de vermelding 

“plaatsen van een zendstation voor de mobiele communicatie langs de Evence Coppéelaan te 3600 
Genk”. De begeleidende brief van BASE nv dateert van 24 november 2005. De aanstiplijst spreekt 
over het vervangen van een verlichtingspyloon door een nieuwe verlichtingspyloon waarop 6 
antennes geplaatst worden. De verklarende nota stelt bij het voorwerp van de aanvraag “ het 
bouwen van een zendstation voor mobiele communicatie die deel uit moet maken van het 
bestaande cellulaire netwerk”. De plannen, verklarende nota en aanstiplijst werden door de 
aanvrager gebundeld in een pakketje, op de voorzijde van deze bundel prijkt inderdaad een foto 
van de te vervangen verlichtingspyloon. Hoewel de aard van de aanvraag niet op dit voorblad 
werd genoteerd, laat de inhoud van het dossier weinig ruimte voor twijfel. BASE nv. heeft 
allerminst getracht de werkelijke aard van de aanvraag te verdoezelen. Ook bij mijn administratie 
is de aanvraag met zijn correcte omschrijving gekend.  

 
Op 6 december 2005 werd door mijn administratie het ontvangstbewijs afgeleverd aan BASE nv. 
voor een vergunningsaanvraag tot “plaatsen van een zendstation langs de Evence Coppéelaan. Op 
die datum heeft mijn administratie het dossier voor advies doorgestuurd naar de stad Genk, met de 
vraag het openbaar onderzoek te organiseren. In het onderwerp van de zendbrief stond duidelijk 
vermeld: “plaatsen van een zendstation”.  

 
Op de ontvangstmelding die door de stad werd opgemaakt, alsook op de gele 
bekendmakingaffiche en op de aangetekende zendingen naar de omwonenden staat echter bij de 
aard van de aanvraag: “het vervangen van een bestaande verlichtingspaal”.  

 
2. Na onderzoek van het dossier blijkt dus duidelijk dat de stad het onderwerp foutief heeft vermeld. 

Het is mij onduidelijk of dit doelbewust was of niet. In ieder geval heeft u volledig gelijk als u 
stelt dat op deze manier het risico bestaat dat de betrokken wijkbewoners onvoldoende 
geïnformeerd worden. Tijdens het openbaar onderzoek werd er één bezwaarschrift ingediend, dat 
handelt over de mogelijke gezondheidseffecten door de straling.  
 

3. De administratieve verwerking door het stadsbestuur kan misschien vragen oproepen, en ik zal de 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het Agentschap R-O Limburg dan ook opdragen dit 
ten berde te brengen bij de stadsdiensten van Genk. De lokale overheid staat het dichtste bij de 
bevolking en heeft een grote verantwoordelijkheid. 

 
Desalniettemin lijkt de procedure op zich correct te zijn verlopen. De gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar besloot op 3 augustus 2006 tot het verlenen van de 
stedenbouwkundige vergunning, gebaseerd op de volledige aanvraag met de correcte omschrijving 
en inhoud. In het vergunningsbesluit werd er uitgebreid ingegaan op de ruimtelijke aspecten, 
alsook ter weerlegging van het ingediende bezwaar over de gezondheidsaspecten.  

 
4.  Uiteraard vind ik het belangrijk dat aanvragen op de meest correcte manier worden beoordeeld. Ik 

doe dan ook beroep op de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, de operatoren, de gemeentes 
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en de eigen ambtenaren van de Vlaamse administratie om dergelijke onduidelijkheden in de 
toekomst uit te sluiten. 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 5 
van 27 september 2007 
van SVEN GATZ 
 
 
 
Onroerend goed Koninklijke Schenking   -   Heffingen 
 
De Koninklijke Schenking is op het grondgebied van het Vlaams Gewest titularis van zakelijke 
rechten met betrekking tot verscheidene onroerende goederen. 
 
1. Over welke onroerende goederen gaat het precies? Is het mogelijk per onroerend goed de precieze 

oppervlakte en/of deeloppervlakte aan te duiden, telkens aan de hand van de kadastrale nummers 
hetzij aan de hand van GIS-gegevens? 

 
2. Heeft het Vlaams Gewest ooit onroerende voorheffing ingekohierd voor één of meer van deze 

onroerende goederen? 
 
3. Heeft het Vlaams Gewest ooit deze heffing geïnd of laten innen, zo niet: welke is de reden van 

niet-inning? 
 
4. Is er ooit een vrijstelling ingeroepen of toegekend? Op welke grond? Is dienaangaande ooit een 

betwisting voorgelegd aan enige bestuurlijke overheid of aan de rechterlijke macht? 
 
5. Is er ooit gevraagd het eventuele K.I. te herzien? Is dienaangaande ooit een betwisting voorgelegd 

aan enige bestuurlijke overheid of aan de rechterlijke macht? 
 
6. Is één of meer der betrokken onroerende goederen ooit geïnventariseerd wegens leegstand en/of 

verwaarlozing? Zijn daaruit ooit heffingen voortgekomen? Is dienaangaande ooit een betwisting 
voorgelegd aan enige bestuurlijke overheid of aan de rechterlijke macht? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 5 van 27 september 2007 
van SVEN GATZ 
 
 
 
1. Een volledig en gedetailleerd overzicht van de onroerende goederen die in eigendom 

toebehoren aan de Koninklijke Schenking, met opgave van de kadastrale gegevens en 
kenmerken, kan enkel verstrekt worden door de Federale Overheidsdienst Financiën, en meer 
in het bijzonder door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ( AAPD ).  

 
   Ik merk daarenboven op dat de ambtenaren van de Vlaamse belastingdienst gehouden zijn 

door artikel 337 van het wetboek der inkomstenbelastingen 1992, waardoor het niet mogelijk 
is belastinggegevens met betrekking tot individueel identificeerbare belastingplichtigen te 
verstrekken.   

 
2 - 3.  De onroerende voorheffing wordt door de Vlaamse Belastingdienst voor alle belastbare 

goederen ingekohierd. Aanslagen die ingekohierd en verstuurd zijn, worden ook 
daadwerkelijk geïnd, tenzij er sprake is van ingewilligde bezwaren of ambtshalve 
ontheffingen.  

 
4. Een aantal onroerende goederen toebehorende aan de Koninklijke Schenking zijn vrijgesteld 

van onroerende voorheffing op basis van artikel 253, 3° van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen 1992 (WIB92). Dit betekent dat het gaat om goederen die de aard 
hebben van “nationale domeingoederen”, die op zichzelf niets opbrengen, en die voor een 
openbare dienst of voor het algemeen nut gebruikt worden.  

 
Voor andere goederen, zoals het goed dat wordt aangewend als privé-woning, werd de 
vrijstelling niet toegekend, omdat niet voldaan is aan de voorwaarden van het vermelde artikel 
253,3° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.  

 
5. Er zijn geen dossiers bij de Vlaamse Overheid bekend waarbij de Koninklijke Schenking     

een vermindering van het kadastrale inkomen aanvraagt. Het kadastraal inkomen wordt 
trouwens niet door de Vlaamse Belastingdienst bepaald, maar wel door de reeds vermelde 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. 

 
6. De Vlaamse Belastingdienst heeft geen weet van panden van de Koninklijke Schenking 

waarvoor een of andere leegstandsheffing verschuldigd is.  
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 6 
van 4 oktober 2007 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
Heffing leegstand   -   Provinciehoofdplaatsen 
 
Sinds 1995 voorziet de Vlaamse overheid een heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van 
woningen en gebouwen. Met deze heffing wil de Vlaamse overheid iets doen aan de leegstand en 
verkrotting van gebouwen en de verloedering van buurten en steden. 
 
Gemeenten die niet over een eigen heffingsreglement beschikken, mogen opcentiemen heffen op de 
door het Vlaams Gewest geheven heffing. Wanneer een gemeente wel over een eigen reglement 
beschikt, mogen er geen opcentiemen worden geheven. 
 
Er zijn gemeenten waar er niets wordt doorgegeven betreffende leegstand. Het Vlaams Gewest kan 
dan zelf stappen zetten en een inventaris laten opmaken. 
 
1. Welke provinciehoofdplaatsen hebben een eigen heffingsreglement? 
 

Welke provinciehoofdplaatsen heffen opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven 
heffing en hoeveel bedroegen die opcentiemen? 

 
2. Zijn er provinciehoofdplaatsen waar noch door de Vlaamse overheid, noch door het 

gemeentebestuur belasting op leegstand wordt gevorderd? Zo ja, welke zijn dat? 
 
3. Hoeveel heeft die belasting per provinciehoofdplaats opgebracht in 2005 en 2006? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 6 van 4 oktober 2007 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1. Onder “heffing leegstand” wordt verstaan: de heffing op leegstaande, ongeschikt/onbewoonbare 

en verwaarloosde gebouwen en/of woningen. Elke gemeente heeft m.b.t. leegstand de keuze uit 
volgende heffingen : 

a. enkel de Vlaamse heffing zonder opcentiemen 
b. de Vlaamse heffing met opcentiemen 
c. de Vlaamse heffing in combinatie met een eigen gemeentelijke belasting.  
De provinciehoofdplaatsen Antwerpen, Leuven en Hasselt hebben een eigen heffingsreglement 
in combinatie met de Vlaamse heffing. De overige provinciehoofdplaatsen met name Brugge en 
Gent heffen opcentiemen op de Vlaamse gewestelijke heffing.  
De opcentiemen voor 2007 bedragen voor Gent 200% en voor Brugge 50%. 

    
Overeenkomstig artikel 25, tweede lid van het decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 bestaat ook de mogelijkheid dat de gewestelijke 
heffing niet zal toegepast worden in die gemeenten die een eigen heffing invoeren, en die aan 
welbepaalde criteria voldoen. Tot op heden werd deze mogelijkheid nog niet gebruikt.  
 

2. Neen, zoals blijkt uit antwoord 1, zijn er geen provinciehoofdplaatsen waar noch door de Vlaamse 
overheid, noch door het gemeentebestuur belasting op leegstand wordt gevorderd.  

 
3. De Vlaamse heffing heeft per provinciehoofdplaats voor de heffingsjaren 2005 en 2006 de hierna 

volgende effectieve ontvangsten gegenereerd: (stand op 9 oktober 2007, bedragen in euro). In de 
tabel werden enkel de definitief geïnde bedragen opgenomen, heffingen die betaald zijn, maar 
waartegen een bezwaarschrift werd ingediend dat nog niet is afgehandeld, werden niet 
opgenomen.  
 

LEUVEN    
Heffingsjaar geïnd Vlaams Gewest geïnde vergoeding geïnde opcentiemen 

2005 0 0 0 
2006 57.755 3.625 0 

    
ANTWERPEN   
Heffingsjaar geïnd Vlaams Gewest geïnde vergoeding geïnde opcentiemen 

2005 geen inventarisaties 
2006 49.025 1.500 0 

    
HASSELT    
Heffingsjaar geïnd Vlaams Gewest geïnde vergoeding geïnde opcentiemen 

2005 0 0 0 
2006 1.980 0 0 
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BRUGGE    
Heffingsjaar geïnd Vlaams Gewest geïnde vergoeding geïnde opcentiemen 

2005 1.855 250 990 
2006 5.940 0 2.970 

    
GENT    
Heffingsjaar geïnd Vlaams Gewest geïnde vergoeding geïnde opcentiemen 

2005 7.320 600 15.840 
2006 40.917 3.011 87.856 
 
Ter informatie kan worden vermeld dat met betrekking tot vergoedingen artikel 19 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en 
verkrotting van gebouwen en/of woningen het volgende bepaalt:  

 
“De gemeenten ontvangen voor de administratiekosten die ze ter uitvoering van het decreet 
maken: 
1° een éénmalige vergoeding van 15 % van de opbrengst van de eerste heffing met betrekking tot 
de onroerende goederen die op het grondgebied van de gemeente zijn gelegen, met een maximum 
van [125 euro (verv. B.V.R. 13 december 2002, art. 4, I: 1 januari 2002)] per belaste woning en/of 
gebouw, [voor elk gebouw en/of woning waarvan de gemeente de correcte gegevens en indicaties, 
bedoeld in artikel 4 van dit besluit, heeft meegedeeld aan de in artikel 2, § 1 bedoelde afdeling van 
de provincie waarin de gemeente gelegen is; (verv. B.V.R. 15 juli 1997, art. 6, I: 1 mei 1996)] 
2° vanaf de eerste heffing, 6 % van de jaarlijkse opbrengst van de heffing met betrekking tot de 
onroerende goederen die op het grondgebied van de gemeente zijn gelegen voor het beheer van de 
inventaris, inclusief de opsporings- en vaststellingskosten op voorwaarde dat de gebouwen en/of 
woningen werden gesignaleerd overeenkomstig artikel 4 van dit besluit.  

 
[De vergoedingen, bedoeld in 1° en 2° van het vorige lid, worden toegekend ongeacht het tijdstip 
waarop de gegevens werden meegedeeld, op voorwaarde dat de heffing voor het jaar waarop de 
gegevens betrekking hebben tijdig kon worden opgenomen in het kohier. (ing. B.V.R. 15 juli 1997, 
art. 6, I: 1 mei 1996)] 

 
De gemeentelijke opcentiemen, de nalatigheidsinteresten en de administratieve geldboeten worden 
niet in aanmerking genomen voor de berekening van de opbrengst van de heffing.  

  
De onkostenvergoeding wordt verrekend op de geïnde en ingevorderde heffingen. Bij gehele of 
gedeeltelijke ontheffingen wordt het te veel uitbetaalde bedrag aan onkostenvergoedingen 
verrekend op de eerstvolgende uit te keren onkostenvergoeding.“ 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 7 
van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Aangestelde  experten 
 
Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering luidt als volgt: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…), voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). (…)” 
 
1. Voor welke opdrachten in de periode 22 juli 2004 – 28 september 2007 werd een beroep gedaan 

op experten in de zin van het boven geciteerde artikel, die aangesteld werden? 
 
2. Wat was de inhoud van deze opdrachten? 
 
3. Welke experten, in de zin van het boven geciteerde artikel, werden door de minister aangesteld om 

deze opdrachten te vervullen? 
 
4. Hoelang werden deze aangestelde experten tewerkgesteld? 
 
5. Wat waren de arbeidsvoorwaarden van deze aangestelde experten? Onder welk contract waren zij 

tewerkgesteld, of verliep alles via facturatie? 
 
6. Hoeveel bedroeg de vergoeding die aan elke aangestelde expert werd betaald? 
 
7. Wat zijn de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert in de zin van het boven 

geciteerde artikel in aanmerking te komen en aangesteld te worden bij het kabinet van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 5, Moerman nr. 3, Vandenbroucke 

nr. 17, Van Mechelen nr. 7, Anciaux nr. 8, Bourgeois nr. 3, Keulen nr. 8, Van Brempt nr. 11, 
Vanackere nr. 4, Crevits nr. 20). Aan minister Moerman werd een bijkomende subvraag gesteld. 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 7 van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zee-
visserij en Plattelandsbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 8 
van 5 oktober 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Rubiconfonds   -   Subsidieaanvragen 
 
Half augustus werd er een oproep gelanceerd aan alle gemeenten in verband met subsidies voor 
werken tegen wateroverlast. Het gaat om een dotatie van 2,5 miljoen euro aan het Rubiconfonds die de 
minister dit jaar nog wil toekennen. 
 
De oproep gebeurt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het subsidiebesluit. Het besluit 
dat op 20 juli door de Vlaamse Regering principieel werd goedgekeurd, moet nog naar de Raad van 
State voor advies. 
 
1. Hoeveel aanvragen zijn er al ingediend? 
 
2. Wat zijn de criteria voor de selectie van de projecten? 
 
3. Wanneer wordt het advies van de Raad van State verwacht? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 8 van 5 oktober 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
De Vlaamse Regering heeft inderdaad op mijn voorstel op 17 juli 2007 het ontwerp besluit van de 
Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiëring van 
projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2007 principieel vastgesteld met het 
oog op de adviesvraag aan de Raad van State. In de beslissing werd, vanwege de korte termijn die 
beschikbaar was, voorzien dat ik vóór 15 augustus een oproep richtte naar de overheden die voor 
subsidie in aanmerking komen voor het indienen van subsidieaanvragen, onder voorbehoud van de 
definitieve vaststelling van het besluit. De oproep heb ik op 6 augustus 2007 per brief verstuurd naar 
de 308 gemeenten, 5 provincies, 104 polders en wateringen en de Vlaamse Landmaatschappij. In de 
brief voor de 308 gemeenten werd hen gevraagd dit eveneens kenbaar te maken aan de betrokken 
gemeentelijke bedrijven, intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor zover 
die taken van het integraal waterbeheer hebben toegewezen gekregen door de gemeente. In de oproep 
werd verwezen naar de websites www.ruimtelijkeordening.be en www.ciwvlaanderen.be waar de tekst 
van het principieel vastgestelde ontwerp besluit, de bijhorende nota aan de leden van de Vlaamse 
Regering en meer achtergrondinformatie integraal ter beschikking werd gesteld. 
 
In antwoord op uw vragen kan ik het volgende meedelen: 
 
1. De aanvragers konden hun aanvragen indienen tot uiterlijk 22 oktober 2007. De CIW diende 

uiterlijk tegen 21 september 2007 de selectiecriteria vast te stellen en ter goedkeuring aan de 
Vlaamse Regering voor te leggen. De CIW heeft de selectiecriteria op 19 september 2007 
vastgesteld. De Vlaamse Regering heeft op 5 oktober 2007 het ontwerp-besluit van de Vlaamse 
Regering houdende vaststelling van de selectiecriteria zoals bedoeld in artikel 4 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiëring 
van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2007 principieel vastgesteld 
en net zoals bij het subsidiebesluit mij gemachtigd om dit aan de lokale besturen, onder 
voorbehoud van definitieve vaststelling, kenbaar te maken. Dat is dezelfde dag (5 oktober 2007) 
gebeurd via de website www.ruimtelijkeordening.be en vanaf maandag 8 oktober ook via de 
website www.ciwvlaanderen.be. Er werd een spoedadvies (binnen de 5 dagen) aan de Raad van 
State gevraagd zodat de Vlaamse Regering dit besluit definitief kon vaststellen op 26 oktober 
2007. De meeste aanvragen zijn vermoedelijk daarom pas op het einde van de indienperiode, na 
het bekend worden van de ontwerp selectiecriteria, ingediend. In totaal zijn er 22 aanvragen 
ingediend. Daarvan zijn er 9 van gemeenten, 5 van intercommunales en 8 van provincies. Er 
werden geen aanvragen ingediend door gemeentelijke bedrijven, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, polders of wateringen. De CIW moet nu uiterlijk tegen 10 december 
2007 een advies geven waarin een gemotiveerde bespreking van de aanvragen, een geclusterd en 
gerangschikt voorstel van de te selecteren projecten en een voorstel van de te verdelen subsidies 
over de geselecteerde projecten bevatten en waarin de aanvragen getoetst worden aan de selectie-
criteria. Daarna kan ik op basis van dit advies de subsidies toekennen. 

 
2. De criteria voor de selectie van de projecten zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse 

Regering houdende vaststelling van de selectiecriteria zoals bedoeld in artikel 4 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiëring 
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van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2007 dat op 26 oktober 
2007 definitief werd vastgesteld. De tekst van dit besluit vindt u in bijlage. 

 
3. De Afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft op 16 augustus 2007 advies uitgebracht 

(advies 43.443/1/V) over het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de 
nadere regels betreffende de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het 
begrotingsjaar 2007 dat definitief werd vastgesteld door de Vlaamse Regering op 7 september 
2007. De Afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft op 16 oktober 2007 ook advies 
uitgebracht (advies 43.676/1) over het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van 
de selectiecriteria zoals bedoeld in artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende 
vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiëring van projecten in het kader van het 
Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2007 dat definitief werd vastgesteld door de Vlaamse 
Regering op 26 oktober 2007. 

 
BIJLAGE 
 
Besluit Rubiconfonds 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VAN_MECHELEN/8/antw.008.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 9 
van 5 oktober 2007 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Militaire begraafplaatsen West-Vlaanderen   -   Bescherming 
 
De bestendige deputatie van West-Vlaanderen heeft positief advies verleend om negen Belgische 
begraafplaatsen te beschermen als monument. Deze begraafplaatsen zijn opgenomen in de inventaris 
van oorlogsrelicten van WOI, die werd samengesteld in de periode 2002-2006 door de provincie 
West-Vlaanderen in het kader van het project “Oorlog en Vrede in de Westhoek” in samenwerking 
met de Vlaamse overheid. 
 
De bestendige deputatie hoopt dat dit positief advies een volgende stap is in de erkenning van de 
oorlogsrelicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek als Werelderfgoed. Men dringt er bij de 
minister dan ook op aan om verder werk te maken van deze erkenning. Het provinciaal advies ligt 
bovendien trouwens volledig in de lijn van het provinciaal beleid inzake omgang met oorlogserfgoed. 
 
1. Zijn er plannen om deze begraafplaatsen te beschermen als monument? 
 

Zo ja, wanneer mogen we deze erkenning verwachten? 
 

2. Werden in de Westhoek al militaire begraafplaatsen erkend als monument? Zo ja, welke? 
 
3. Hoe zit het met de erkenning van begraafplaatsen van andere landen? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 9 van 5 oktober 2007 
van STEFAAN SINTOBIN  
 
 
 
1. Op 31 juli van dit jaar nam ik de beslissing om de beschermingsprocedure voor 15 Belgische 

militaire begraafplaatsen in Vlaanderen op te starten. In functie van de procedure (decreet 3 maart 
1976 tot bescherming van Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten) dien ik binnen de 12 maanden 
te beslissen over de definitieve bescherming. De procedure voorziet binnen deze periode van 12 
maanden onder andere in een aantal adviezen, waaronder dat van de provincie. Het positief advies 
van de provincie West-Vlaanderen waarnaar u in uw vraag verwijst, heeft dan ook betrekking op 
de 9 militaire begraafplaatsen die op haar grondgebied liggen. 

 
2. Naast de 9 Belgische militaire begraafplaatsen, waar de  beschermingsprocedure in juli ll. werd 

voor opgestart, zijn op dit ogenblik 4 militaire begraafplaatsen in West-Vlaanderen definitief 
beschermd:  
- de Duitse militaire begraafplaatsen van Vladslo (sinds 18 maart 1997) en Langemark (sinds 6 

september 2002) 
- de Britse militaire begraafplaatsen Tyne Cot New British Cemetry in Zonnebeke (sinds 6 

september 2002) en Bedford House Cemetry in Zillebeke-Ieper (sinds 6 september 2002). 
 
3. Binnen mijn typologisch-thematisch beschermingsbeleid vormen de Eerste en Tweede Wereld-

oorlog een speerpunt en worden verschillende beschermingsdossiers voorbereid. Ook de militaire 
begraafplaatsen van andere landen zullen daarbij aan bod komen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 10 
van 5 oktober 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Plandossiers zonevreemde bedrijven   -   Stand van zaken 
 
Via de opmaak van BPA’s (bijzondere plannen van aanleg) of RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) 
tracht men een antwoord te bieden op de problematiek van zonevreemde bedrijven. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal BPA’s en het aantal RUP’s dat op initiatief 

van de gemeenten enerzijds, en op initiatief van het Vlaams Gewest anderzijds werd ontwikkeld in 
verband met regularisatie van zonevreemde bedrijven in Vlaanderen per jaar sinds 2000? 

 
2. Kan de minister eveneens een overzicht geven van het aantal BPA’s en RUP’s hiervan dat werd 

goedgekeurd en het aantal dat geheel, dan wel gedeeltelijk negatief werd beoordeeld? 
 

Wat was hierbij telkens de argumentatie en motivatie tot gehele- of gedeeltelijke negatieve 
beoordeling van de BPA’s en RUP’s in kwestie? 



-254-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 10 van 5 oktober 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1 en 2. 
 
Hieronder vindt u het overzicht van de goedgekeurde gemeentelijke dossiers met betrekking tot zone-
vreemde bedrijven (in BPA’s en RUPs), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het aantal dossiers 
die werden voorgelegd, hoeveel bedrijven er in totaal per jaar bij deze planningsinitiatieven betrokken 
waren, en hoe deze werden beoordeeld bij de goedkeuring. 
 

jaar 
aantal 

dossiers 

aantal 
bedrijven in 

dossiers 

aantal 
bedrijven 

waarvan plan 
goedgekeurd 

aantal bedrijven 
waarvan plan 
gedeeltelijk 

goedgekeurd 

aantal bedrijven 
waarvan plan 

onthouden van 
goedkeuring 

         
2000 16 141 102 12 27 
2001 12 138 100 14 24 
2002 29 257 201 21 35 
2003 34 218 179 20 24 
2004 39 365 283 27 55 
2005 26 164 119 23 22 
2006 32 184 131 16 37 

Totaal 188 1467 1115 133 224 
 
Door het Vlaams gewest werden in dezelfde periode 17 gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
goedgekeurd voor historisch gegroeide bedrijven of voor bestaande regionale bedrijven. 
 
Gelet op het grote aantal plannen beperk ik mij tot de belangrijkste redenen voor (gedeeltelijke) 
onthouding van goedkeuring in globo. 
- de huidige bedrijfsactiviteit is niet of slechts zeer beperkt stedenbouwkundig vergund of vergund 

geacht; 
- de hoofdactiviteit van het bedrijf past niet binnen de randvoorwaarden opgelegd door omzendbrief 

RO/2000/01 over het planologisch attest, het bedrijfs-BPA en het sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven (voor de betreffende dossiers); 

- de omvang en de schaal van de gevraagde uitbreiding is in strijd met de opties uit het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan, het provinciaal ruimtelijk structuurplan of het ruimtelijk  structuurplan 
Vlaanderen; 

- het voorgestelde plan voldoet niet aan de minimale kwaliteitseisen van goede ruimtelijke ordening 
en goede plaatselijke aanleg; 

- er is onvoldoende aandacht voor de landschappelijke inpassing. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 11 
van 9 oktober 2007 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Interregionale transfers   -   Herberekening 
 
Tijdens de hoorzitting over het verslag van de Commissie voor de studie van de methodologie 
gebruikt bij de analyse van interregionale transfers, werd gemeld dat de administratie een 
herberekening van de transferten op basis van de voorgestelde methodologie ging maken. 
 
Wat is de stand van zaken? 
 
Worden de resultaten aan het Vlaams Parlement meegedeeld? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 11 van 9 oktober 2007 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Om verdere verwarring te vermijden, wil ik u er eerst op wijzen dat de desbetreffende actualisatie van 
de transfertenstudie niet door mijn administratie an sich wordt doorgevoerd. De herberekening van de 
transferten is daarentegen in handen gegeven van het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting, dat evenwel 
aangestuurd wordt door een stuurgroep waarvan de secretaris-generaal van het departement Financiën 
en Begroting de voorzitter is. 
 
Wat de stand van zaken betreft kan ik op dit moment stellen dat de werkzaamheden nog niet helemaal 
zijn afgerond, maar dat de resultaten ervan toch tegen het jaareinde mogen verwacht worden. De 
actualisatie van de transfertenstudie heeft tot doel de bestaande tijdsreeksen te updaten, evenals de 
kennelijke onvolmaaktheden te verbeteren. Onder deze laatste categorie valt bijvoorbeeld de 
lokalisatie van de accijnzen. Hier is een verdeling op basis van de plaats van consumptie eerder 
aangewezen dan een verdeling op basis van de plaats van betaling. 
 
De resultaten zullen alleszins aan het Vlaams Parlement worden meegedeeld. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 12 
van 16 oktober 2007 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Afbakening agrarische structuur   -   Stand van zaken 
 
In het regeerakkoord wordt de nood aan een langetermijnvisie voor de ruimtelijke ordening 
onderschreven. “We zorgen voor de effectieve uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen: 
de uitvoering van de bindende bepalingen en de ruimteboekhouding, m.n. o.m. een snelle, correcte 
afbakening van het stedelijk gebied, het woongebied en de 7.000 ha. extra bedrijventerreinen, evenals 
de gelijktijdige afbakening van 750.000 ha. agrarisch gebied (met de aanduiding van de ruimte voor de 
para-agrarische bedrijven), extra 38.000 ha natuurgebied en 10.000 ha bosgebied. We evalueren het 
bestaande RSV en bereiden de tijdige herziening ervan voor.” 
 
De afbakening van de agrarische gebieden is van cruciaal belang voor de bedrijfszekerheid en de 
toekomst van land- en tuinbouwbedrijven. 
 
Bij herhaling heb ik hierover de minister ondervraagd met het oog op snelle afbakening van de 
750.000 ha agrarisch gebied. 
 
In een persmededeling van de Vlaamse Regering van 20 juli 2007 vernemen we dat er 229.151 van de 
750.000 hectare agrarische structuur is afgebakend. De minister stelt dat de afbakening voortaan 
gebeurt via een meer gebiedsgerichte en geïntegreerde benadering: de nieuwe “methode-Van 
Mechelen”. Via een stapsgewijs proces wordt uitvoering gegeven aan het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen. 
 
1. Wat is de stand van zaken voor de buitenregio’s waar het afbakeningsproces nog gaande is? 
 
2. Wat mogen we dit parlementair jaar verwachten? 
 
3. Welke initiatieven neemt de minister om de afbakening van het agrarisch gebied deze legislatuur 

te verzekeren? 
 

Tegen wanneer is de uiteindelijke afbakening van de agrarische structuur gepland? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 12 van 16 oktober 2007 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
De afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur wordt sinds 2004 
systematisch aangepakt via gebiedsgerichte planningsprocessen in 13 buitengebiedregio's. De inhaal-
beweging die we in 2004 hebben ingezet ten aanzien van de afbakening van de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur werpt intussen zijn vruchten af. In uitvoering van de met reden 
omklede motie van het Vlaams Parlement van 17 mei 2006 over deze planningsprocessen werden een 
aantal bijsturingen aan het proces doorgevoerd die het overleg met de actoren in de lopende regio's 
vlotter moeten laten lopen. Dit afbakeningsproces loopt in de hoogst mogelijke versnelling. 
 
Via tussentijdse beleidsmatige herbevestigingen van de bestaande plannen van aanleg voor agrarische 
gebieden wordt sinds 2005 systematisch invulling gegeven aan de aanduiding van die delen van de 
750.000 ha agrarisch gebied waarvoor het bestaande gewestplan een voldoende planologisch-
juridische vertaling is van de gewenste agrarische structuur. Midden 2007 is op deze wijze ca. 230.000 
ha agrarisch gebied herbevestigd in vier buitengebiedregio's: Haspengouw-Voeren, Kust-Polders-
Westhoek, Veldgebied Brugge-Meetjesland en Hageland. Voor de regio Neteland ligt thans een 
voorstel van herbevestiging voor aan de Vlaamse Regering en moet nog een beslissing genomen 
worden. Onmiddellijk na de beslissing van de Vlaamse Regering over het operationeel uitvoerings-
programma, wordt gestart met de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen volgens de prioriteiten 
vastgelegd in deze regeringsbeslissing. 
 
De stand van zaken in de 13 regio’s is de volgende: 
 
- In vijf regio's (Regio Haspengouw-Voeren, Regio Kust-Polders-Westhoek, Regio Veldgebied 

Brugge-Meetjesland, Regio Hageland en Regio Neteland) is het eindvoorstel van ruimtelijke visie 
afgewerkt en worden sinds 2007 systematisch gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de 
verdere realisatie van de kwantitatieve opties inzake landbouw, natuur en bos voorbereid en in 
procedure gebracht. Dit gebeurt op basis van de prioriteiten en fasering vastgelegd in een 
operationeel uitvoeringsprogramma. 

 
- Voor vier regio’s (Regio Limburgse Kempen en Maasland, Regio Noorderkempen, Regio 

Schelde-Dender, Regio Leiestreek) werd het proces in 2006 opgestart. Begin 2007 werd een eerste 
voorstel van ruimtelijke visie onder de vorm van een verkenningsnota voor advies voorgelegd aan 
de betrokken gemeenten, provincies en belangengropen. Op basis van deze adviezen is een 
programma voor overleg opgesteld en een eerste voorstel van mogelijk te herbevestigen agrarische 
gebieden opgesteld dat het voorwerp vormt van het bi- en multilateraal overleg met de actoren in 
oktober, november en december van 2007. Dit moet resulteren in een eindvoorstel van ruimtelijke 
visie en voorstel voor te herbevestigen agrarische gebieden in 2008. 

 
- In de laatste vier regio’s (Regio Zenne-Dijle-Pajottenland, Regio Antwerpse Gordel-Klein-

Brabant, Regio Waasland, Regio Vlaamse Ardennen) werden de planningsprocessen in 2007 
opgestart. Een eerste voorstel van gewenste ruimtelijke structuur werd onder de vorm van een 
verkenningsnota eind oktober 2007 voor advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten, 
provincie en belangengroepen. In april-mei-juni 2008 zal daar het bi- en multilateraal overleg met 
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de actoren gevoerd worden. In het najaar van 2008 zal dit ook in deze regio’s resulteren in een 
eindvoorstel van ruimtelijke visie en voorstel voor te herbevestigen agrarische gebieden. 

 
Streefdoel is deze processen tijdens de legislatuur af te kunnen ronden met een beslissing over de 
operationele uitvoeringsprogramma’s en de te herbevestigen agrarische gebieden in elk van deze regio. 
 
Er is vooropgesteld om via de methodiek van herbevestiging van bestaande gewestplannen deze 
legislatuur ca. 500.000 ha agrarische gebieden vast te leggen. Het resterende deel zal vastgelegd 
worden in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur en bos conform de 
prioriteiten en fasering vastgelegd in de operationele uitvoeringsprogramma’s. 
 
Een stand van zaken van de planningsprocessen voor de afbakening van de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur kan ook teruggevonden worden in mijn beleidsbrief. In tweede 
instantie kan verwezen worden naar de website van mijn administratie 
www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening waar in de rubriek planningsprocessen > buitengebied steeds 
de meest actuele stand van zaken weergeven wordt alsook de relevante tussentijdse documenten 
teruggevonden kunnen worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 13 
van 16 oktober 2007 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Vlaamse overheid   -   Personeelsleden met een arbeidshandicap 
 
De Vlaamse overheid legt zichzelf streefcijfers op om ervoor te zorgen dat de diversiteit van de 
Vlaamse samenleving wordt weerspiegeld in haar personeelsbestand. Zo streeft ze ernaar het aandeel 
personen met een arbeidshandicap tegen 2010 tot 4,5 % op te tillen. 
 
De doelstellingen met betrekking tot personen met een arbeidshandicap zijn geformuleerd in 2004, 
met het jaar 2010 voor ogen. Dit betekent dat we meer dan halfweg zijn. Toch zien de resultaten er 
niet rooskleurig uit volgens het actieplan van de dienst Emancipatiezaken: Gelijke Kansen en 
Diversiteit – Actieplan 2008. Dit rapport stelt: “De situatie van personeelsleden met een handicap zit 
niet goed. Hun aantal blijft onder 1 % hangen.” Er is dus nog een lange weg af te leggen. 
 
1. Hoeveel werknemers tellen de entiteiten onder bevoegdheid van de minister op dit moment? 
 

Hoeveel werknemers daarvan hebben een arbeidshandicap? 
 

2. Zijn er onderverdelingen gemaakt naar het type arbeidshandicap? 
 

Zo ja, welke onderverdelingen en hoeveel percent maken ze respectievelijk uit van bovenvermelde 
totalen? 
 
Zo neen, waarom niet? 
 

3. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om het aantal personen met een 
arbeidshandicap in de entiteiten onder zijn/haar bevoegdheid te verhogen? 

 
En welke maatregelen zal de minister verder nog nemen? 

 
N.B. Deze vraag werd ook gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 8, Van Mechelen nr. 13, 

Vandenbroucke nr. 29, Anciaux nr. 11, Bourgeois nr. 5, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 20, 
Vanackere nr. 8, Crevits nr. 42 en Ceysens nr. 4). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 13 van 16 oktober 2007 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 15 
van 17 oktober 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Opcentiemen heffing leegstand   -   Compensatieregeling 
 
Bij arrest van het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof) van 7 december 2005 werd artikel 19 
van het Vlaams decreet van 7 mei 2004 vernietigd. 
 
De door het Hof vernietigde bepalingen hadden tot gevolg dat de gemeenten en steden de opcentiemen 
niet ontvangen hebben die zij in 2002, 2003 en 2004 hadden geheven op de gewestelijke 
leegstandsheffing. De steden en gemeenten konden ook voor deze periode niet de vergoedingen 
ontvangen die aan hen zouden worden doorgestort om de administratiekosten te dekken die ze voor 
die jaren hebben moeten maken. 
 
Er werd een voorstel tot compensatie uitgewerkt, dat door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd. 
 
1. Hoeveel compensatie (totaalbedrag) zal worden uitbetaald aan alle Vlaamse gemeenten samen? 
 
2. Hoeveel compensatie zal worden uitbetaald opgesplitst: 
 

a) per provincie; 
 
b) en indien mogelijk ook per gemeente? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 15 van 17 oktober 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Bij arrest van het Arbitragehof (nu het Grondwettelijk Hof) van 7 december 2005 (nummer 180/2005) 
werd het artikel 19 van het Vlaams decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet van 22 
december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en het decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand en verkrotting en 
onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen, vernietigd. Bij arrest 41/2006 werd artikel 53 van 
het Vlaams decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
2005, vernietigd. 
 
De door het Arbitragehof vernietigde bepalingen voerden een “stand-still“ van de gewestelijke 
leegstandsheffing in voor de heffingsjaren 2002 en 2003 en een deel van 2004. Door deze stand-still 
konden steden en gemeenten niet de opcentiemen ontvangen die zij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 
hadden voorzien. Tevens konden de steden en gemeenten voor deze periode niet de vergoedingen 
ontvangen die normaliter aan hen zouden worden doorgestort om de administratiekosten te dekken die 
ze voor die jaren hebben moeten maken.  
 
Het Arbitragehof stelde dat deze stand-still weliswaar gerechtvaardigd was, maar stelde ook dat de 
decreetgever in een compensatiemechanisme had moeten voorzien voor de financiële inkomsten en de 
onkostenvergoeding die de betrokken steden en gemeenten door de bestreden bepalingen ontberen.  
 
Om een voor alle partijen aanvaardbaar voorstel uit te werken werd een werkgroep samengesteld 

bestaande uit vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en Vlaamse administratie enerzijds, en 

vertegenwoordigers de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als representatieve 

vertegenwoordiger van de lokale besturen anderzijds. 

 

Bij het uitwerken van een compensatiemechanisme, werd gestreefd naar criteria die voor alle 

gemeenten op dezelfde en eenduidige manier zouden worden gehanteerd bij de beoordeling van een 

eventuele aanspraak op schadevergoeding en bij de bepaling van de grootte van deze schade-

vergoeding.  

 
De gevoerde besprekingen hebben geleid tot een door de Vlaamse Regering goedgekeurd finaal 
voorstel tot compensatie. Het concrete resultaat hiervan werd door de VVSG aan de betrokken steden 
en gemeenten meegedeeld. 
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De uitkering van het voorziene bedrag impliceert het afsluiten van een dading tussen de gemeente en 
de Vlaamse overheid. Door het afsluiten van deze dading wordt voorkomen dat steden en gemeenten 
gerechtelijke procedures zouden moeten opstarten om een passende vergoeding voor de gederfde 
opcentiemen en vergoedingen te bekomen. Het aanvaarden van dit minnelijk voorstel impliceert 
meteen ook dat de gemeente er zich toe verbindt geen gerechtelijke procedure op te starten ten einde 
een bijkomende compensatie te bekomen, en eventuele reeds opgestarte procedures tot het bekomen 
van schadevergoeding te beëindigen.  
 
1. In totaal heeft de Vlaamse Regering een bedrag van 9.154.880,67 euro voorzien.  
 
2. De Vlaamse Regering heeft met de VVSG afgesproken dat de communicatie en toelichting over 

het voorstel van dading door de VVSG aan de individuele steden en gemeenten zou verstrekt 
worden. 

 
 De Vlaamse Belastingdienst heeft de steden en gemeenten verzocht om bij voorkeur voor 

1 november 2007 de gemeenteraadsbeslissing mede te delen waarbij het voorstel van dading 
formeel wordt aanvaard. Op datum van 22 oktober hadden reeds 17 gemeenten aan dit verzoek 
gevolg gegeven, veel gemeenten hebben reeds informeel meegedeeld dat het voorstel in de loop 
van de maand november formeel door de gemeenteraad zou worden goedgekeurd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 21 
van 19 oktober 2007 
van LUDO SANNEN 
 
 
 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening   -   Dividenduitkering 
 
Door het decreet van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie zijn 
wijzigingen aangebracht in het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), waardoor de VMW onder andere dividenden 
kan uitkeren. 
 
In de statuten van de VMW moet, conform artikel 7 van het gewijzigde decreet, een regeling worden 
voorzien met betrekking tot de dividendgerechtigheid van de aandelen die zijn verbonden aan de 
verschillende waterdiensten. 
 
Het Vlaams Gewest heeft 25,89 % van de aandelen van de VMW in bezit. Het totaal volstort kapitaal 
bedraagt 650.554.411 euro; het door het Vlaams Gewest volstort kapitaal bedraagt 226.373.000 euro. 
 
Wat bepalen de statuten van de VMW in verband met een dividenduitkering? 
 
Keert de VMW een dividend aan het Vlaams Gewest uit, zoals ze dit mogelijk ook aan de gemeenten 
doet? 
 
Voorziet de Vlaamse Regering ook de ontvangst van een dividendbedrag? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 21) en Crevits (nr. 71). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 21 van 19 oktober 2007 
van LUDO SANNEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van 
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 
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BERT ANCIAUX, 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, 

 JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 1 
van 27 september 2007 
van KATLEEN MARTENS 
 
 
 
Zwembadencomplex Hasselt   -   Subsidiëring 
 
De planning voor het bouwen van een nieuw Hasselts zwembadencomplex loopt steeds meer 
vertraging op. Reden hiervoor zou zijn dat er drie veel te dure projecten op tafel zouden liggen. 
 
Pas in maart 2008 zou de minister bekendmaken of het project over de nodige Vlaamse subsidies kan 
beschikken. 
 
1. Zijn er inderdaad elementen in het dossier die voor vertraging zorgen? Welke elementen zijn dat? 
 

Is de enorme kostprijs voor de minister ook een reden tot twijfel? 
 
2. Op basis van welke criteria zal de minister in maart 2008 beslissen of dit project al dan niet kan 

rekenen op Vlaamse subsidies? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 1 van 27 september 2007 
van KATLEEN MARTENS 
 
 
 
1. Vanaf het begin van deze legislatuur heb ik nadruk gelegd op het voeren van een planmatig 

sportinfrastructuurbeleid. Vlaanderen kampt immers met een tekort aan sportinfrastructuur. 
Ondanks de inspanningen die de jongste jaren geleverd werden door zowel de Vlaamse, 
provinciale als gemeentelijke overheden, blijkt er op lokaal vlak zowel een structureel ( in 40% 
van de gemeenten) als periodiek (in 30% van de gemeenten) tekort aan overdekte en openlucht 
sportinfrastructuur te bestaan.  

 
De hierboven opgesomde tekorten geven echter duidelijk aan dat lokale besturen vaak andere 
prioriteiten leggen met de middelen die zij ter beschikking krijgen via het Gemeentefonds. De 
bouw van nieuwe en noodzakelijke sportinfrastructuur wordt vaak uitgesteld of afgevoerd bij 
gebrek aan de nodige budgettaire middelen. Grote dupe zijn de sportbeoefenaars die in hun 
woonomgeving over onvoldoende (of onvoldoende kwalitatieve) infrastructuur beschikken om – 
al dan niet in clubverband – hun favoriete sport(en) te beoefenen.  

 
In het decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen beleid wordt bepaald dat 
lokale besturen een sportbeleidsplan moeten opstellen, in ruil voor subsidiëring. Het vierde 
hoofdstuk van dit sportbeleidsplan moet gewijd worden aan de beschrijving van een globaal 
meerjarenplan met betrekking tot de sportinfrastructuur op het gemeentelijke grondgebied. Dit 
decreet is dus al een eerste stap om lokale besturen te verplichten na te denken over hun lange 
termijn beleid inzake sportinfrastructuur. Om hen een nog grotere (financiële) duw in de rug te 
geven heb ik nagedacht over de mogelijkheden van een “inhaalbeweging in sportinfrastructuur”. 

 
Om dergelijke inhaalbeweging te kunnen realiseren, werkte ik het ambitieuze Vlaams 
Sportinfrastructuurplan uit, dat door middel van alternatieve financiering sportinfrastructuur zal 
realiseren voor een totale investeringswaarde van 225 miljoen euro, meteen de grootste 
investering ooit inzake sportinfrastructuur in Vlaanderen.  
Volgende prioriteiten werden vooropgesteld:  
60 kunstgrasvelden  
50 eenvoudige sporthallen  
4 tot 8 multifunctionele sportcentra 
5 zwembaden 

 
De alternatieve financiering bestaat in een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking), 
waarbij verschillende projecten per deeldomein (eenvoudige sporthallen, eenvoudige 
zwembaden, kunstgrasvelden en multifunctionele sportcentra) geclusterd worden. Deze 4 
clusters worden afzonderlijk in de markt geplaatst. Na selectie van de private partners wordt er 
per deeldomein een SPV (Special Purpose Vehikel) opgericht. Wanneer de 
sportinfrastructuurprojecten gekozen zijn wordt er een DBFM(O)-contract (Design, Build, 
Finance, Maintenance,(Operate)) aangegaan tussen het SPV en het lokale bestuur die het 
geselecteerde project ingediend heeft. Het SPV staat in voor ontwerp, bouw, financiering, 
onderhoud en in bepaalde gevallen ook exploitatie van de sportinfrastructuur. In ruil voor de 
terbeschikkingstelling betaalt het lokale bestuur aan de SPV een beschikbaarheidsvergoeding. 
De Vlaamse Regering subsidieert 30% van deze jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.  
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Na de goedkeuring van de eerste principenota op 30 juni 2006, waarbij ik de nodige middelen 
voor de werking van Sportfacilitator en voor de tegemoetkoming in de jaarlijkse 
beschikbaarheidsvergoeding heb verkregen, werd een werkgroep opgericht voor de verdere 
verfijning en uitwerking van dit Vlaamse Sportinfrastructuurplan. De samenwerking tussen 
verschillende partijen met elk hun expertise, resulteerde in een tweede principenota: “Verdere 
implementatie van het Vlaamse Sportinfrastructuurplan”. De Vlaamse Regering hechtte op 13 
juli 2007 haar goedkeuring aan deze nota en de daarin beschreven aanpak. Ten laatste op 21 
december 2007 verwacht ik alle sportbeleidsplannen, met daarin gesloten eventueel een 
aanvraag om in te stappen in het Vlaamse Sportinfrastructuurplan. In de vooropgestelde 
planning wordt de selectie van de ingediende projecten voorzien rond mei 2008. 

 
De stad Hasselt heeft op informele wijze reeds te kennen gegeven interesse te hebben in te 
stappen in dit Sportinfrastructuurplan. Tot op heden is er echter nog geen officiële aanvraag 
ingediend. Als de stad Hasselt binnen de daarvoor bepaalde termijn een volledig projectdossier 
heeft ingediend, zal op basis van de verder genoemde criteria vervolgens worden nagegaan of 
het ingediende project in aanmerking komt. 

 
Ik benadruk dat de financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid, zijnde 30% van de 
jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding, voor een zwembadproject enkel geldt voor de 
functionele sportinfrastructuur van een eenvoudig zwembad. Eventuele extra opties die door de 
stad of gemeente worden toegevoegd aan het project, komen hiervoor niet in aanmerking. Meer 
uitleg hieromtrent kan u vinden op de website van het Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid: www.isbvzw.be. 

 
Voor een antwoord op uw concrete vraag over de projecten die momenteel ter tafel liggen, 
alsook  hun kostprijs, moet ik u verwijzen naar de bevoegde diensten van de stad Hasselt. 

 
2. Volgende criteria worden in acht genomen bij de beslissing of een project al dan niet voldoet om 

in te stappen in het Vlaams Sportinfrastructuurplan: 
 
 Ontvankelijkheidsvoorwaarden: 
 

Enkel besturen die instappen in het decreet lokaal sportbeleid (decreet van 9 maart 2007 
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de VGC voor het voeren van 
een Sport voor Allen-beleid) en waarvan het sportbeleidsplan aanvaard werd door de bevoegde 
minister, komen in aanmerking voor de Vlaams Sportinfrastructuurplan. 
Het aanvraagformulier werd tijdig en volledig ingediend. 

 
Selectiecriteria: 

 
-  De sportinfrastructuur moet duidelijk tegemoet komen aan een reële lokale behoefte; 
-  De sportinfrastructuur moet onder meer worden gebruikt door meerdere sportclubs, scholen,  
   organisaties, individuele sportbeoefenaars en mag niet exclusief worden aangewend voor  

topsport. 
-  De sportinfrastructuur moet voor iedereen toegankelijk zijn; 
-  De sportinfrastructuur moet realiseerbaar zijn voor eind 2011; 
-  De sportinfrastructuur moet optimaal geografisch verspreid liggen over de verschillende 

regio’s. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 2 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Beleidsdomein Brussel-Hoofdstad 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 61 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat er voor het beleid Brussel-Hoofdstad sinds 2005 
diverse campagnes werden uitgewerkt in samenwerking met externe communicatiebureaus. 
 
1. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (opmaak advertentie, productie spot, 
aankoop mediaruimte e.d.)? 

 
Wat is telkens de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 

 
2. Zijn de opgegeven bedragen inclusief BTW? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 2 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Hierbij gaat de uitsplitsing tussen de kostprijs voor het communicatiebureau en eventuele 

kosten bij derden (mediaruimte, drukwerk,…):  
 

Budgettair jaar 2005  
 

Campagne: In Brussel kan je wonderen doen  
Communicatiebureau : Big Bazart  
Prijs : 75.551,15 euro  
• 73.644,94 euro (communicatiebureau) 
• 235 euro (Laureola – bloemen) 
• 451,21 euro (Magnus – drank) 
• 562,50 euro (De Standaard Boekhandel – boekenbonnen)                 
• 657,50 euro (Erasmushogeschool – catering) 

 
Campagne: Brussel, jouw hoofdstad 
Communicatiebureau: Jansen en Janssen 
Prijs: 51.276,68 euro (mediaruimte) 

 
Campagne: brusselnieuws.be/opbrussel.be  
Communicatiebureau: Emakina 
• Prijs: 183.100,01 euro55.150 euro (communicatiebureau) 
• 127.950,01  (mediaruimte) 

 
Campagne: Trop is teveel (taalwetwijzer) 
Communicatiebureau: Jansen en Janssen  
Prijs: 28.159,02 euro (mediaruimte)  

 
Campagne: Brussel met ondertitels 
Communicatiebureau: Big Bazart 
Prijs: 108.133,43 euro  
• 29.879,26 euro (communicatiebureau) 
• 78.254,17 euro (mediaruimte) 

 
 Budgettair jaar 2006 
 
 Campagne: Plug-in Brussel 
 Communicatiebureau: Big Bazart 
 Prijs: 68.728,49 euro (communicatiebureau) 
 

Campagne: Steunpunt Taalwetwijzer. Welke taal wanneer?  
Communicatiebureau: Jansen en Janssen 
Prijs: 144.843,45 euro  
• 18.500 euro (communicatiebureau) 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -277- 
 
 

 

• 4.817,99 euro (communicatiebureau - drukwerk) 
• 121.525,46  (mediaruimte) 

 
 Campagne: Brussel Beter bekijken 
 Communicatiebureau: Jansen en Janssen 
 Prijs: 100.435,34 euro  

• 27.731,46 euro (communicatiebureau) 
• 72.703,88 euro (mediaruimte) 

 
 Campagne: Vlamingen, partners in Brussel  
 Communicatiebureau: Jansen en Janssen  

Prijs: 96.624,66 euro  
• 10.632,12 euro (communicatiebureau) 
• 78.650 euro (Outdoor Centers Association – 20m² affiches) 
• 911.60 euro (Boone-Roosens  - drukken affiches 60/80 cm)  
• 6.430,94 euro (Litho P. Jacquet – drukwerk 20m²  

 
Voor al deze campagnes is er steeds een marktraadpleging geweest. 

 
2. Al de opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 3 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 61 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat er binnen het departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media met externe communicatiebureaus werd samengewerkt tijdens de periode 2005-2007. 
 
1. Kan de minister per jaar (vanaf 2005 tot medio 2007) een overzicht geven van het aantal 

specifieke opdrachten en de aangerekende kostprijzen van de communicatiebureaus? 
 
2. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (opmaak advertentie, productie spot, 
aankoop mediaruimte e.d.)? 

 
Wat is telkens de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 

 
3. Indien er een samenwerking was met een ander departement, wat werd effectief door het 

departement van de minister betaald? 
 
4. Zijn de opgegeven bedragen inclusief BTW? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 3 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Overzicht van het aantal specifieke opdrachten en aangerekende kostprijzen van de 

communicatiebureaus. 
 

In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de communicatiebureaus die werden 
ingeschakeld door de administratie Cultuur in 2005.  

 
Communicatiebureau ACS&MP 
Opdracht Videobeelden maken van Vlaamse topsportmanifestaties voor regionale 

TV-zenders in Vlaanderen 
Periode 2005 – 2007  
Totale kostprijs  
(incl BTW) 

30.719,12 euro 
 

Kostprijs per jaar 
(incl BTW) 

2005: 10.587,75 – 2006: 12.100 – 2007: 8.031,37 
 

Kostprijs bureau 30.719,12 euro 
Kostprijs derden 
(opmaak, productie..) 

 

Samenwerking met 
een ander 
departement 

 

 
Communicatiebureau Straid 
Opdracht Vormgeving Kroniek 2004 afdeling Jeugd en Sport 
Periode 2005 
Totale kostprijs  
(incl BTW) 

2.492 euro 

Kostprijs per jaar 
(incl BTW) 

2.492 euro 

Kostprijs bureau 2.492 euro 
Kostprijs derden 
(opmaak, productie..) 

 

Samenwerking met 
een ander 
departement 

 

 
Er werd van 2005 tot april 2006 door het team Medisch Verantwoord Sporten geen beroep 
gedaan op communicatiebureaus.  

 
Situatie na de inwerkingtreding van Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vanaf 
1/4/2006) 
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2.-3. In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de communicatiebureaus die werden 
ingeschakeld voor overkoepelende campagnes. Verder vindt u er ook de antwoorden op vragen 
2 en 3 in terug. 

 
Communicatiebureau Interconnected Generation 
Opdracht Beleidswebsite minister Anciaux 
Periode Najaar 2006 
Totale kostprijs (incl 
BTW) 

19.795,60 euro 
Verdeeld over het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de 
agentschappen Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en 
Kunsten en Erfgoed 

Kostprijs per jaar 
(incl BTW) 

19.795,60 euro 
 

Kostprijs bureau 19.795,60 euro 
Kostprijs derden 
(opmaak, 
productie…) 

 

Samenwerking met 
een ander 
departement 

 

 
Communicatiebureau Kunstmaan 
Opdracht Campagne Samen Vereenvoudigen 
Periode Sept 2006 – maart 2007 
Totale kostprijs (incl 
BTW) 

32.500 euro 
waarvan 22.500 euro (7.500 euro per entiteit) van het Vlaams Ministerie 
van Cultuur, Jeugd, Sport en Media – co-financiering met Kenniscel 
Wetsmatiging en Vlaamse ombudsdienst 

Kostprijs per jaar 
(incl BTW) 

32.500 euro 
 

Kostprijs bureau 19.946,85 euro 
Kostprijs derden 
(opmaak, productie) 

12.553,15 euro 

Samenwerking met 
een ander 
departement 

Cel Wetsmatiging, Departement Bestuurszaken – Agentschap Kunsten en 
Erfgoed – Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 
– Vlaamse ombudsdienst 

 
In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de communicatiebureaus die werden 
ingeschakeld door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.  

 
Communicatiebureau Keppens Design 
Opdracht Huisstijl en corporate identity Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
Periode December 2006 – eind 2007 
Totale kostprijs (incl 
BTW) 

25.000 euro 

Kostprijs per jaar 
(incl BTW) 

25.000 euro 

Kostprijs bureau 25.000 euro 
Kostprijs derden  



-282-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

(opmaak, productie..) 
Samenwerking met 
een ander 
departement 

 

 
 
Communicatiebureau M.A.D. 
Opdracht Concipiëren van een communicatiestrategie rond Medisch Verantwoord 

Sporten en uitvoeren van een campagne 
Periode Tot 31 maart 2008 
Totale kostprijs  
(incl BTW) 

35.000 euro 

Kostprijs per jaar 
(incl BTW) 

35.000 euro 

Kostprijs bureau 35.000 euro 
Kostprijs derden 
(opmaak, productie..) 

 

Samenwerking met 
een ander 
departement 

 

 
4. Al de opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 4 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Topsport Vlaanderen 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 61 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat er een extern communicatiebureau instaat voor de 
opmaak van videobeelden van Vlaamse topsportmanifestaties, die vervolgens ter beschikking worden 
gesteld aan de regionale zenders. 
 
1. Kan de minister per jaar (vanaf 2005 tot medio 2007) een overzicht geven van het aantal 

specifieke opdrachten en de aangerekende kostprijs van het communicatiebureau? 
 
2. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (opname videobeelden e.d.)? 
 

Wat is telkens de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 4 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Binnen de sportsector wordt sinds 2005 het bureau ACS&MP ingeschakeld om beelden te maken 

van Topsport Vlaanderen-manifestaties voor de regionale TV-zenders in Vlaanderen. ACS&MP 
werd gekozen omdat:  
- de offerte een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding bood  
- ze zeer goede contacten hebben met de lokale zenders waardoor de beelden ruim verspreid   
      worden 

 
Jaar Omschrijving opdracht  Bedrag 
2005 Roeikampioenschappen Gent 756,25 
 WK fitness & Aerobics 756,25 
 Westhoek Rally Ieper 756,25 
 Vlaamse Zeilweek Nieuwpoort 756,25 
 Nacht van Atletiek 756,25 
 Tumbling Oostende 756,25 
 Tafeltennis + skating Oostende 1.512,50 
 Kanoregatta Zwevegem 756,25 
 Dressuur Moorsele 756,25 
 Flanders Synchro Open 756,25 
 Flanders Volley Gala 756,25 
 Kerstjumping Mechelen ( 2 x) 1.512,50 
2006 Zesdaagse Hasselt /  Stage wielerploeg Calpe 1.512,50 
 Ronde van Vlaanderen 756,25 
 Paralympics / CDI Hansbeke 1.512,50 
 Nieuwpoortweek 756,25 
 Wereldbeker Trial Bike 756,25 
 Nacht van Atletiek 756,25 
 WK juniores 756,25 
 Inline Skating  756,25 
 Tafeltennis Oostende 756,25 
 Dressuur gehandicapten Moorsele 756,25 
 Zesdaagse Gent / Flanders Syncro Open 1.512,50 
 Kerstjumping Mechelen (2 x) 1.512,50 
2007 Ronde van Vlaanderen  877,25 
 Open Belgian Paralympic Championships 1.633,50 
 Vlaamse Zeilweek / Eventingteam Vlaanderen 1.633,50 
 Vlaamse Zeilweek / Eventingteam Vlaanderen 242,00 
 Nacht van Atletiek 877,25 
 Tafeltennis Oostende / Inline Skating Oostende 1.512,50 
 Tafeltennis Oostende / Inline Skating Oostende 121,00 
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 Eventingteam Vlaanderen - Waregem 1134,37 
 
2. De prijs per afzonderlijke opdracht bedraagt 625 euro, BTW inclusief. Er werd geopteerd om de 

geleverde prestaties te betalen per afzonderlijke opdracht, omdat vooraf niet kon worden geschat 
hoeveel manifestaties precies zullen worden gecoverd. Dit hangt immers af van de al dan niet 
deelname van Vlaamse sporters en de deelname van internationale atleten (die in vele gevallen pas 
laattijdig bekend is). 

 
 De prijs van 625 euro, BTW exclusief omvat: 
 
 - levering van professionele filmploeg 
 - levering van cassettes en kopieën inclusief 
 - verplaatsing en catering inclusief 
 
 Er zijn dus geen kosten voor derden. 
 
 Sinds 2007 worden de beelden ook gebruikt om items voor te bereiden voor de website Topsport 

Vlaanderen. Hiervoor wordt een bedrag van 100 euro, BTW exclusief aangerekend (sonorisatie 
met muziek en stem inclusief).  

 
3. De opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 5 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   BLOSO 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 61 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat er een extern communicatiebureau instaat voor de 
aankondiging en promotie van specifieke evenementen en acties van BLOSO. 
 
1. Kan de minister per jaar (vanaf 2005 tot medio 2007) een overzicht geven van het aantal 

specifieke opdrachten en de aangerekende kostprijs van het communicatiebureau? 
 
2. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en de prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (opmaak advertentie/spot, aankoop 
mediaruimte e.d.)? 

 
Wat is telkens de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 

 
3. Zijn de opgegeven bedragen inclusief BTW? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 5 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Voor de creatieve uitwerking van de sensibiliseringscampagne “Bij een sportclub zit je goed” 

werd in 2002 het reclameadviesbureau Markad, via een prijsofferte-wedstrijd en een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aangesteld.  

 In 2003 werd beslist om in de 2de fase van de campagne (die ook in 2004 verder liep) de 
 mediacampagne te dynamiseren door de aanmaak van een nieuwe campagneposter en een radio- 
 en TV-spot. Voor de creatieve uitwerking van deze mediacampagne werd een algemene 
 offerteaanvraag voor de toekenning van een dienstenopdracht uitgeschreven en door een jury 
 werd eensgezind besloten om de opdracht opnieuw toe te wijzen aan het reclameadviesbureau 
 Markad omdat hun campagne-ontwerp de beste garantie bood om de campagne “Bij een sportclub 
 zit je goed” verder uit te bouwen.  
 

Uit deze campagne, die eind 2004 werd stopgezet, ontstonden enkele specifieke 
evenementen/acties zoals “Het Sportlint “( 2005, 2006 en 2007) en de “Sterrenactie voor 
Sportclubs” (2005).  

 Omdat deze evenementen/acties een verlengstuk waren van de sensibiliseringscampagne “Bij 
 een sportclub zit je goed” en Markad instond voor de creatieve uitwerking van deze 
 sensibiliseringscampagne en de hieraan gekoppelde acties en evenementen, werd aan Markad 
 gevraagd om te zorgen voor de creatie en de productie van een Tv-spot en de creatie en productie 
 van “below the line” drukwerken.  
 
 Hiervoor werden door Markad volgende bedragen gefactureerd: 

♦ 2005 
30.902,72 euro voor de creatie en productie van een Tv-spot, drukwerken (programmafolder, 
poster en flyer) en promotiemateriaal voor “Het Sportlint” en de aanmaak en productie van 
sportspecifieke posters voor de “Sterrenactie voor Sportclubs”. 

♦ 2006 
31.104,41 euro voor de creatie en productie van een Tv-spot drukwerken (programmafolder, 
poster en flyer) en promotiemateriaal voor “Het Sportlint”. 

♦ 2007 
37.925,79 euro voor de creatie en productie van een Tv-spot drukwerken (programmafolder, 
poster en flyer) en promotiemateriaal voor “Het Sportlint”. 

 
2. Deze facturen (incl. BTW) voor de creatie en productie van Tv-spots en de creatie en productie 

van drukwerken en promotiemateriaal omvatten eveneens de fee die aan het  reclameadviesbureau 
wordt betaald voor de geleverde prestaties. Deze fee bedraagt 10 à 15% voor creatie, begeleiding 
en prepress. Het reclameadviesbureau werd, als er werken uitbesteed werden aan derden, verplicht 
telkens 3 prijsaanvragen te doen. 

 
3. De opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 6 
van 1 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Uitbreiding zorgnet 
 
1. In de nota aangaande 2,5 jaar beleid voor de Vlaamse Rand, lees ik dat een uitbreiding van 

Zorgnet naar de Vlaamse Rand nodig is, omdat artsen in de Rand patiënten moeten doorverwijzen 
naar Brusselse ziekenhuizen. Daartoe werd 70.000 euro uitgetrokken. 

 
Kan de minister bevestigen dat die uitbreiding van Zorgnet al werd verwezenlijkt en zo ja, in 
welke mate? 
 

2. Het zou de bedoeling zijn dat huisartsen uit de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand patiënten 
kunnen doorverwijzen naar vier Brusselse ziekenhuizen: Sint-Michiels, Sint-Pieters, Sint-
Elisabeth en het AZ VUB. Gesprekken met andere ziekenhuizen zouden lopen. 

 
Kan de minister wat dat betreft een stand van zaken geven? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 6 van 1 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De subsidie van 70.000 euro waar u naar verwijst, wordt verleend door mijn collega Frank 
Vandenbroucke, bevoegd voor het Vlaamse Rand-beleid. Die subsidie komt bovenop de subsidie van 
150.000 euro die ik vanuit mijn Brussel-bevoegdheid aan het project Zorgnet verleen. In overleg met 
collega Vandenbroucke, kan ik de volgende antwoorden op uw vragen geven:  

 
1. De uitbreiding van Zorgnet tot personen uit de Rand die in Brussel op Nederlandstalige zorg 

beroep willen doen, werd opgestart. De betrokkenheid van de actoren uit de Vlaamse Rand 
binnen Zorgnet is formeel geconcretiseerd door vier vertegenwoordigers uit de Rand op te 
nemen in de Raad van Bestuur van Zorgnet. 

 
Momenteel werkt Zorgnet aan het operationeel maken van zorgpaden die de basis vormen 
voor gerichte verwijzing uit de Rand naar Brusselse voorzieningen die zich engageren voor de 
vooropgestelde doelstellingen. Voor het gedeelte thuiszorg en eerste lijn werkt Zorgnet samen 
met de nieuwe vzw Medirand, die tot doel heeft Nederlandstalige patiënten uit de Rand naar 
Nederlandstalige zorgverstrekkers in Brussel door te verwijzen.  

 
2.  Zorgnet heeft als doelstelling om kwalitatief hoogstaande Nederlandstalige zorg aan te bieden 

aan personen die in Brussel op Nederlandstalige zorg beroep willen doen. Hiertoe wordt de 
methodiek van zorgpaden gebruikt met een cruciale rol voor de huisarts. Zorgnet staat open 
voor alle gezondheidszorgwerkers, ziekenhuizen of zorgorganisaties die in dit kader willen 
meewerken.  

 
Momenteel wordt voor het ziekenhuisgedeelte van de zorgpaden gewerkt met vier Brusselse 
ziekenhuizen: het Sint-Jansziekenhuis, het Sint-Elizabethziekenhuis, het Sint-Michielszieken-
huis en het UZ Brussel (VUB). Met het Sint-Pietersziekenhuis wordt voorlopig niet samen-
gewerkt. Met andere Brusselse ziekenhuizen lopen inderdaad nog gesprekken.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 7 
van 1 oktober 2007 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
Wielerwedstrijden   -   Overheidssteun 
 
Na de Ronde van Frankrijk wil blijkbaar gans Vlaanderen de “helden” van de Tour van nabij bekijken. 
Vlaanderen telt daarom ook een niet te verwaarlozen aantal na-tourcriteria, een normaal gevolg van de 
liefde voor de wielersport in onze regio. Ik denk hierbij willekeurig en zonder waarschijnlijk volledig 
te zijn aan Aalst, Peer, Diksmuide, Herentals, Lommel, Wolvertem en Antwerpen. Navraag leerde dat 
er in Vlaanderen in totaal een zevental na-tour criteria zouden zijn. 
 
Op vele van die plaatsen wordt er ook gewerkt met jongeren. In Peer bijvoorbeeld krijgen alle jonge 
wielrijders van Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg een uitnodiging om deel te nemen aan een 
tourtocht, een tijdrit en aan de begeleiding van de profs bij hun voorstelling. En op vele plaatsen wordt 
eveneens gewerkt met de jeugd in het voorprogramma, al dan niet in wedstrijdvorm. 
 
Ik verneem nu dat het Vlaamse Ministerie van Sport het na-tourcriterium in Wolvertem zou 
gesponserd hebben met 30.000 euro op voorwaarde dat de organisatoren enkele initiaties voor de 
jeugd zouden geven in samenwerking met de Vlaamse Wielerschool, en dat die som gebruikt werd om 
Tom Boonen naar het criterium te lokken en het afscheid van Axel Merckx glans bij te zetten. De 
vraag rijst dan of hiermee de andere organisatoren van na-tourcriteria niet worden benadeeld en 
alleszins of het gelijkheidsbeginsel niet wordt geschonden. Dat kan nooit de bedoeling zijn van 
overheidssteun. 
 
1. Werd het na-tourcriterium van Wolvertem inderdaad gesponserd door het Ministerie van Sport? 
 
2. Bedroeg de som die in het initiatief geïnvesteerd werd 30.000 euro? Zo niet, over welke som gaat 

het hier dan? 
 
3. Welke waren de voorwaarden voor deze steun? 
 
4. Zijn er nog andere wielermanifestaties in Vlaanderen die voor dergelijke subsidie in aanmerking 

komen? Wat moeten ze daarvoor doen? 
 
5. Wat is de beleidsvisie van de minister m.b.t. financiële steun van de overheid aan 

wielerwedstrijden? 
 

Valt deze visie te verenigen met de steun aan het criterium van Wolvertem? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 7 van 1 oktober 2007 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
1. Na een vraag van de vzw Slozen Sportief voor de financiële ondersteuning van hun jeugdactie 

“wielrennen” die werd georganiseerd in de marge van het na-tourcriterium voor profs op 4 
augustus 2007 in Wolvertem, besloot ik dit initiatief te steunen. Het betreft hier geen 
subsidiëring van het na-tourcriterium zelf, maar van de specifieke jeugdactie die de vzw opzet 
in het kader van dit gebeuren. 

 
2.  De financiële ondersteuning bedroeg 10.000 euro en geen 30.000 euro. 
 
3. Deze jeugdactie had tot doel sport in het algemeen, en de wielersport in het bijzonder, te 

promoten bij jongeren. Doelgroep waren de 8 tot 11-jarigen. 
   

Aan deze financiële steun werden een aantal vereisten gekoppeld. De organisatie diende in te 
staan voor:  
 

- Een gecoördineerde aanpak van een jeugdactie. Dit gebeurde met de Vlaamse Wielerschool; 
- De bekendmaking van het (sport)beleid van de Vlaamse overheid;  
- Het uitdragen van de idee van “gezond sporten” en sportparticipatie bevorderende impulsen te 

geven; 
- De vermelding van de steun van de Vlaamse Gemeenschap aan deze jeugdactie bij alle 

promotie-initiatieven, zoals de website, persconferentie,… 
- Het aanbrengen van promotiemateriaal van Topsport Vlaanderen op de jeugdactie. 

 
4.  De organisatie vzw Slozen Sportief heeft een verzoek tot financiële ondersteuning ingediend.  

 
Deze vraag werd positief geadviseerd omdat ze kadert in mijn streven om binnen de meeste 
sportdisciplines één specifieke jeugdactie per jaar te ondersteunen die is gekoppeld aan een 
sportgebeuren waar de top van een bepaalde sporttak aanwezig is. Jongeren koesteren immers 
hun voorbeelden, kijken op naar hen en worden zo gestimuleerd om zelf meer en beter te 
sporten. Het wielercriterium in Wolvertem was de afscheidswedstrijd van Axel Merckx. De 
naam Merckx, zowel van vader Eddy als zoon Axel, werkt zonder meer inspirerend bij jonge 
sporters en hun voorbeeldfunctie staat buiten discussie. Een jeugdactie koppelen aan de 
afscheidsviering van een talentvolle renner betekent voor de deelnemende jongeren duidelijk 
een meerwaarde.  

 
Deze jongeren, 40 miniemen (acht uit elke Vlaamse provincie), werden geselecteerd door de 
provinciale jeugdcommissies. Deze sportieve keuze werd dus breed gedragen door het 
Vlaamse wielermilieu. 

 
5.  Sinds 2007 werd geopteerd voor een gewijzigde aanpak met betrekking tot financiële 

ondersteuning van “Topsport Vlaanderen”-manifestaties. Deze steun heeft betrekking op alle 
manifestaties, dus ook de wielerwedstrijden. 
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Voorwaarden waaraan in 2007 moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor 
subsidiëring: 
 
Organisatie van wereld- en Europees niveau met: 
 
- deelname van de Vlaamse topsporters en beloftevolle jongeren 
- aanzienlijke media-aandacht (ook rechtstreekse uitzending via openbare of commerciële 

omroepen of minstens een samenvatting in de  journaals) 
- grote return, uitstraling van de naam “Topsport Vlaanderen”, haar logo en 

promotiemateriaal 
  

Omdat het speerpunt van het wielergebeuren in Vlaanderen in het voorjaar ligt, concretiseert 
dit zich in de ondersteuning van de 2 Pro Tour-wedstrijden in Vlaanderen, namelijk de Ronde 
van Vlaanderen en Gent-Wevelgem, samen met de wedstrijden uit de Vlaamse wielerweek en 
de Vlaamse openingsklassieker Omloop het Volk. Daarnaast ondersteun ik ook het 
pistegebeuren (in het voorjaar in Hasselt en in het najaar in Gent). In de wintermaanden 
worden de belangrijkste veldritten in Vlaanderen ondersteund. 

 
In de brief die ik eind 2006 aan alle organisatoren van voorgaande jaren stuurde, staat expliciet 
vermeld: “Een nieuw element is dat ik daarnaast aan de grote sportmanifestaties een 
jeugdactie wil koppelen. Enerzijds om de sportparticipatie bij de Vlaamse jeugd te 
bevorderen, anderzijds om op een ongedwongen wijze aan talentdetectie te kunnen doen”.  

 
Binnen mijn budgetten voorzie ik ook ruimte om eenmalig jeugdacties te steunen die zijn 
gekoppeld aan andere sportmanifestaties waarbij belangrijke namen uit een specifieke sporttak 
deelnemen. Zoals hoger uiteengezet, wordt deze steun verantwoord vanuit de voorbeeldfunctie 
die deze personen in hun sportdiscipline uitoefenen. Deze acties kunnen van jaar tot jaar 
verschillen. 

 
De ondersteuning van de jeugdactie gekoppeld aan het na-tourcriterium in Wolvertem past 
perfect binnen deze visie.  

 
Een ander voorbeeld van een jeugdactie die ik vanuit deze optiek ondersteunde was de actie 
“Meet the stars”@Memorial Van Damme“, waar tien jonge Vlaamse atleten de kans kregen 
om internationale atletiekvedettes op de Memorial van dichtbij te volgen. De Vlaamse 
Atletiekliga selecteerde 5 jongens en 5 meisjes op basis van hun uitzonderlijke prestaties van 
het afgelopen seizoen. Het zijn stuk voor stuk talenten in disciplines die ook op de Memorial 
te zien waren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 8 
van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Aangestelde  experten 
 
Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering luidt als volgt: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…), voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). (…)” 
 
1. Voor welke opdrachten in de periode 22 juli 2004 – 28 september 2007 werd een beroep gedaan 

op experten in de zin van het boven geciteerde artikel, die aangesteld werden? 
 
2. Wat was de inhoud van deze opdrachten? 
 
3. Welke experten, in de zin van het boven geciteerde artikel, werden door de minister aangesteld om 

deze opdrachten te vervullen? 
 
4. Hoelang werden deze aangestelde experten tewerkgesteld? 
 
5. Wat waren de arbeidsvoorwaarden van deze aangestelde experten? Onder welk contract waren zij 

tewerkgesteld, of verliep alles via facturatie? 
 
6. Hoeveel bedroeg de vergoeding die aan elke aangestelde expert werd betaald? 
 
7. Wat zijn de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert in de zin van het boven 

geciteerde artikel in aanmerking te komen en aangesteld te worden bij het kabinet van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 5, Moerman nr. 3, Vandenbroucke 

nr. 17, Van Mechelen nr. 7, Anciaux nr. 8, Bourgeois nr. 3, Keulen nr. 8, Van Brempt nr. 11, 
Vanackere nr. 4, Crevits nr. 20). Aan minister Moerman werd een bijkomende subvraag gesteld. 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 8 van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 9 
van 5 oktober 2007 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Medisch verantwoord sporten   -   Motorcross voor minderjarigen 
 
Op 8 september 2006 nam de Vlaamse Regering een besluit tot bepaling van de maatregelen inzake 
medisch verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van minderjarigen aan sportmanifestaties, 
proeven, wedstrijden en opleidingen in de sporttak motorrijden – discipline motorcross. 
 
Uit de eerste evaluaties blijkt toch dat een aantal onderdelen bijsturing vereisen. 
 
- Wedstrijden kunnen in Vlaanderen pas vanaf 12 jaar worden gereden, terwijl in Frankrijk en 

Duitsland dit al vanaf 8 jaar kan en in Nederland zelfs vanaf 6 jaar, vanzelfsprekend op een 
aangepast parcours. 

 
- In artikel 8 § 4 van het besluit van de Vlaamse Regering is de maximale tijdsduur van de reeksen 

vermeld. Hier geldt voor junioren 10 minuten en één ronde. In Duitsland is dit 25 minuten. 
 

- In artikel 11 heeft de Vlaamse Regering bepaald dat tijdens motorcrossproeven dubbelsprongen 
of andere meersprongen niet toegestaan zijn. In Nederland en Duitsland is dit wel toegestaan, het 
is er zelfs gebruikelijk. 

 
Het gevolg hiervan is dat de jonge Vlaamse motorcrossers benadeeld worden ten opzichte van de 
concurrenten uit Nederland, Duitsland en Frankrijk en dat ze op sportief vlak steeds tekort schieten. 
 
Dit is ook de reden waarom meer jonge Vlaamse motorcrossers buiten Vlaanderen gaan oefenen, om 
op die manier de concurrentie wel aan te kunnen. 
 
1. Is deze problematiek de minister bekend? 
 
2. Welke maatregelen overweegt de minister om hieraan tegemoet te komen? 
 
3. Wordt er een aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering ter zake voorbereid? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 9 van 5 oktober 2007 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1. U kadert uw vraag terecht in de problematiek van medisch verantwoord sporten. Gezien de 

risico’s die deze sport inhoudt, is voor het motorcrossen door minderjarigen een aangepast 
beleid noodzakelijk. 

 
Op het vlak van de medisch verantwoorde sportbeoefening is het decreet van 27 maart 1991 
van kracht. Dit decreet werd recent volledig herzien bij decreet van 13 juli 2007 inzake 
medisch verantwoorde sportbeoefening en zal in het voorjaar 2008 in werking treden. 

 
Artikel 15 van het decreet van 13 juli 2007 machtigt de regering om voor welbepaalde 
sporttakken, zoals motorcross, leeftijdsgrenzen en opleidingsvoorwaarden te bepalen. Die 
bepalingen garanderen dat een minderjarige sporter onder medisch verantwoorde 
omstandigheden kan sporten. Deze reglementering is trouwens in overleg met en met akkoord 
van de sectoren tot stand gekomen.  

 
Het organiseren van motorcrosswedstrijden voor minderjarigen is niet ongevaarlijk en daarom 
onderworpen aan:  

 
• het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2006 houdende algemene bepalingen 

inzake medisch verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van minderjarigen aan 
sportmanifestaties, proeven, wedstrijden en opleidingen in bepaalde sporttakken;  

• het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2006 tot bepaling van de 
maatregelen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van 
minderjarigen aan sportmanifestaties, proeven, wedstrijden en opleidingen in de sporttak 
motorrijden - discipline motorcross.  

 
De reglementen van de sportfederaties moeten in overeenstemming zijn met het besluit van 8 
september 2006 en worden ter goedkeuring, na advies van mijn administratie en het Bloso, aan 
mij voorgelegd.  

 
De sportfederaties hebben permanent contact met het Bloso en ook rechtstreeks contact gehad 
met mijn kabinet. Ik ben dus op de hoogte dat er binnen in de sector vragen zijn om zelfs de 
hele koppeling van veiligheids- en gezondheidsbeschermende maatregelen af te schaffen. 
Maar daarover zijn binnen de sector ook meningsverschillen. Het is niet zo, zoals u wellicht 
ook weet, dat men in het motorcrossmilieu uit één mond spreekt.  

 
Echter, gezien het aantal wereld- en Europees kampioenen die Vlaanderen in deze sport 
voortbrengt, maak ik mij sterk dat de huidige reglementering niet nefast inwerkt op de 
ontwikkeling van deze sport. Meer nog, een strenge wetgeving die jeugdige sporters 
beschermt tegen kwetsuren of zelfs levenslange handicaps, is de beste wijze om er voor te 
zorgen dat een nieuwe generatie motorcrossers tot op topniveau kan doorstoten. (Dit is zelfs 
een mooi voorbeeld van een win-win situatie.)  

 
2. Zoals ik aangaf, zijn de huidige maatregelen genomen in overleg met de sector.  
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Daarnaast heb ik ook diverse deskundigen in de materie bevraagd. Hun meningen aangaande 
leeftijdsverlaging in de motorsport zijn genuanceerd.  

 
In de adviezen van de Vlaamse sportraad staat te lezen dat specialisten in motorische 
ontwikkeling van oordeel zijn dat de meeste jongeren pas vanaf de leeftijd van 12 jaar de 
nodige motoriek ontwikkelen voor de rijvaardigheid die een dergelijke sport vereist. Vanuit 
deze optiek is het dus verantwoord maatregelen te nemen die de gezondheid beschermen van 
kinderen jonger dan 12 jaar, aangezien er een rechtstreeks verband is tussen de motorische 
ontwikkeling, het aantal ongelukken en de graad van accidentering.  
Anderzijds geven sportartsen een meer genuanceerd oordeel waarbij, strikt sportmedisch 
gezien, er geen harde argumenten bestaan tegen een leeftijdsverlaging. Sportpsychologen zijn 
dan weer van oordeel dat een leeftijdsverlaging niet kan, tenzij op het veld de noodzakelijke 
begeleiding en opvang aanwezig zou zijn.  

 
De geraadpleegde adviezen bevestigen dat er in de buurlanden nauwelijks overheidsinmenging 
en dat, vanuit de overheid, geen specifieke wetgeving aangaande minimumleeftijden bestaat. 
In onze buurlanden reglementeert de sector zichzelf. Zonder statistieken hierover bij te 
houden, zien we dat de buitenlandse pers echter meer melding maakt van dodelijke ongevallen 
en ongevallen met zwaar gewonden dan in de Vlaamse pers. Maar dit laatste argument wordt 
door de sector echter zelden vernoemd.  

  
Uit het voorgaande blijkt dat versoepeling van de huidige wetgeving meer dan waarschijnlijk 
zal leiden tot meer ongevallen. Kinderen gaan, als ze aangemoedigd worden in wedstrijden, 
immers snel over de grenzen van hun kunnen, wat leidt tot onvermijdelijke ongevallen, met 
alle nefaste gevolgen vandien.  

 
Ik ben dus niet geneigd om de huidige maatregelen te versoepelen, maar eerder op 
verantwoorde wijze, in het voordeel van het kind en de jeugdige sporter, te verstrengen. 
 

3. Uiteraard ben ik bereid om elk gefundeerd voorstel, dat voldoende waarborgen biedt 
betreffende kwaliteit van opleidingsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid te bespreken. Mijn 
uitgangspunt is dat het belang van het kind en de sporter hierbij steeds moet primeren.  

 
Zoals reeds gezegd, is de bestaande regelgeving opgesteld in nauw overleg met de betrokken 
motorcrossfederaties. Deze regelgeving is opgemaakt teneinde de vroegere wet op de zedelijke 
bescherming van de jeugd, waarin bepaald werd dat het verboden was om aan motor- en 
bromfietswedstrijden deel te nemen onder de 15 jaar, op te heffen.  

 
Ik benadruk dat de bepalingen van het besluit van 8 september 2006 zijn opgenomen uit 
veiligheidsoverwegingen en enkel tot doel hebben de gezondheid en integriteit van de 
minderjarige motorcrossers te beschermen (tegen zichzelf). Ze beogen hen de mogelijkheid te 
bieden zonder extreme risico’s aan motorcrossactiviteiten deel te nemen, zodat ze plezier 
hebben in hun sport en deze lang en ongevallenvrij kunnen beoefenen. 

  
Ik heb tot op heden geen gefundeerd advies ontvangen om soepeler op te treden wat betreft 
leeftijdsgrenzen. Ik weet dat er in de sector vragende partijen zijn om zelfs de hele koppeling 
van veiligheids- en gezondheidsbeschermende maatregelen af te schaffen. Ik zie echter geen 
argumenten die kunnen verklaren dat dit ten voordele van de (minderjarige) sporter zou zijn. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 10 
van 9 oktober 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Dopingbeleid   -   Diversificatie 
 
Op de website www.dopinglijn.be kan men gedetailleerde info vinden over de resultaten van de gevoerde 
dopingcontroles. Het totaalpercentage dopingzondaars is de laatste jaren niet echt gedaald (in 2006 
gemiddeld 5,6 % t.o.v. het gemiddelde sinds 1993 van 5,4 %), uiteraard mede door de verhoogde 
controles en het strengere dopingbeleid. 
 
Er werden door mij reeds een aantal schriftelijke vragen gesteld inzake het dopinggebruik in 
Vlaanderen en het dopingbeleid door de Vlaamse overheid in het algemeen. 
 
In een aantal sportdisciplines blijft het aantal positief geteste sporters vrij hoog. Ik verwijs 
bijvoorbeeld in 2006 naar fitness (6 op 20), kickboksen (16 op 100) en powerlifting (25 op 88). Deze 
cijfers liggen veel hoger dan bijvoorbeeld het gemiddelde voor wielrennen, maar wegens een mindere 
populariteit van deze sporten wordt er in de media veel minder aandacht aan besteed. 
 
Voert de minister een apart dopingbeleid of aparte communicatiecampagnes voor de sportdisciplines 
met een opvallend hoog aantal dopingzondaars? 
 
Zo ja, voor welke sportdisciplines? En welk specifiek beleid en/of welke campagnes? 
 
Zo neen, acht de minister dit niet opportuun? Wat is zijn verklaring hiervoor? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 10 van 9 oktober 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Het eerste deel van mijn antwoord spitst zich toe op mijn beleid inzake doping en het hoge aantal 
positieve geteste sporters in bepaalde sportdisciplines. Het tweede deel van het antwoord handelt over 
mogelijke aparte communicatiecampagnes in relatie met sportdisciplines waarin een opvallend hoog 
aantal dopingzondaars te noteren valt. 
 
1. Dopingbeleid 
 
Het is niet zo dat ik een apart dopingbeleid voer per sport. Dit zou trouwens onmogelijk zijn wegens 
diverse reglementeringen en wetgevingen die in voege zijn, ook internationaal. 
 
Het is wel zo, dat in de praktijk, omwille van een sportspecifieke problematiek die meespeelt, er een 
ietwat misleidend beeld ontstaat dat de indruk wekt dat er wél een specifiek beleid per sportdiscipline 
zou gevoerd worden op vlak van doping. 
 
Maar ik kan u echter geruststellen. Ik discrimineer geen enkele sport of sporter in het dopingbeleid. De 
decretale bepalingen zijn trouwens van toepassing op elke sporter, elke begeleider en elke 
sportvereniging. Bijgevolg voert de bevoegde administratie dopingcontroles uit in alle sporttakken en 
bij elke sporter, ongeacht de nationaliteit van de betrokken sporter. 
 
Anderzijds vraagt het wereldantidopingagentschap (WADA) evenwel om, als onderdeel van het 
internationale dopingbeleid, meer controles uit te voeren buiten competitieverband. En daarbij krijgen 
we toenemend aantal vragen van het parket en de federale politie, die in het kader van de federale 
drugwet, ook aan onze artsen vragen om in een gemeenschappelijke actie controles uit te voeren.  
 
Op die wijze zijn er in de fitnesssector een reeks dopingcontroles uitgevoerd op vraag van een 
onderzoeksrechter en in samenwerking met verantwoordelijken van de federale politie. Deze controles 
gebeuren enkel op die plaatsen waar er een zwaar vermoeden bestaat van ‘dealen’ van 
dopingproducten of van dopinggebruik. Door aan dit soort van “target testing” te doen, is het 
vanzelfsprekend dat het aantal positief geteste sporters hier hoger ligt dan bij andere sporten waar 
meer “at random” getest wordt. 
  
Wat betreft powerlifting, was het zo, dat bij één bepaalde dopingcontrole bijna alle sporters de 
dopingcontrole weigerden. Het betrof hier uitsluitend buitenlandse weigeraars. Een weigering tot 
controle staat decretaal gelijkgesteld met een positief dopinggeval. Dit verklaart het hoge aantal 
positief geteste sporters in deze sportdiscipline. 
  
Met betrekking tot het kickboksen, is het zo dat deze sport al jaren tot de kopgroep van positief geteste 
sporters behoort. Vaak gaat het hier niet alleen om eenduidige gevallen van overtredingen op de 
dopingwetgeving, maar ook om overtredingen op de federale drugwetgeving, m.a.w. druggebruik. 
 
2. Aparte communicatiecampagnes 
 
Momenteel is het inderdaad zo dat de communicatiecampagnes niet verschillen naargelang de 
sportdiscipline en zich richten naar alle sporters. 
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Wel zijn er naast de algemene campagnes communicatiecampagnes gericht naar specifieke 
doelgroepen. Een voorbeeld hiervan was de campagne naar alle leerlingen van de 2de en 3de graad 
van het middelbaar onderwijs waarbij 200.000 folders werden verspreid aan de leerlingen en waarbij 
de leraars LO een informatiepakket toegestuurd kregen om aandacht te besteden aan deze 
problematiek tijdens hun lessen. 
Daarnaast kan ik ook melden dat deze problematiek via gerichte informatiesessies met alle leerlingen 
van de topsportscholen en hun ouders in de school werd besproken. 
 
Een ander belangrijk element is dat in de campagnes rond medisch verantwoord sporten er in de 
toekomst specifieke aandacht zal gaan naar risicovechtsporten, met hun eigen gezondheids- en 
dopingproblematiek.  
 
Momenteel wordt een besluit van de Vlaamse Regering voorbereid rond risicovechtsporten, in het 
decreet Medisch Verantwoord Sporten gedefinieerd zijn als zijnde: “de sporten waarbij het via 
bepaalde technieken is toegestaan om aan de tegenstander slagen of stoten toe te dienen met de 
intentie de fysieke of psychische integriteit van de tegenstander te verminderen”.  
 
Met het nieuwe uitvoeringsbesluit zal een beter zicht worden verkregen op het wel erg versnipperd 
landschap in deze sporten. Want momenteel is het zo dat heel wat federaties en sportverenigingen, 
kickbokswedstrijden en/of een variante daarop zoals muay thai, thai, mix-fight, extreme fight, enz.. 
organiseren. Dit zijn extreme vormen van “gevechtssporten” waar ik het ethisch moeilijk mee heb en 
waar de dopingproblematiek op een heel specifieke wijze speelt. 
 
Dit is voor mij een voldoende reden om rond deze verzameling gevechtssporten een gerichte 
communicatiecampagne op te zetten.  
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 11 
van 16 oktober 2007 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Vlaamse overheid   -   Personeelsleden met een arbeidshandicap 
 
De Vlaamse overheid legt zichzelf streefcijfers op om ervoor te zorgen dat de diversiteit van de 
Vlaamse samenleving wordt weerspiegeld in haar personeelsbestand. Zo streeft ze ernaar het aandeel 
personen met een arbeidshandicap tegen 2010 tot 4,5 % op te tillen. 
 
De doelstellingen met betrekking tot personen met een arbeidshandicap zijn geformuleerd in 2004, 
met het jaar 2010 voor ogen. Dit betekent dat we meer dan halfweg zijn. Toch zien de resultaten er 
niet rooskleurig uit volgens het actieplan van de dienst Emancipatiezaken: Gelijke Kansen en 
Diversiteit – Actieplan 2008. Dit rapport stelt: “De situatie van personeelsleden met een handicap zit 
niet goed. Hun aantal blijft onder 1 % hangen.” Er is dus nog een lange weg af te leggen. 
 
1. Hoeveel werknemers tellen de entiteiten onder bevoegdheid van de minister op dit moment? 
 

Hoeveel werknemers daarvan hebben een arbeidshandicap? 
 

2. Zijn er onderverdelingen gemaakt naar het type arbeidshandicap? 
 

Zo ja, welke onderverdelingen en hoeveel percent maken ze respectievelijk uit van bovenvermelde 
totalen? 
 
Zo neen, waarom niet? 
 

3. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om het aantal personen met een 
arbeidshandicap in de entiteiten onder zijn/haar bevoegdheid te verhogen? 

 
En welke maatregelen zal de minister verder nog nemen? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 8, Van Mechelen nr. 13, 

Vandenbroucke nr. 29, Anciaux nr. 11, Bourgeois nr. 5, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 20, 
Vanackere nr. 8, Crevits nr. 42 en Ceysens nr. 4). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 11 van 16 oktober 2007 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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GEERT BOURGEOIS, 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, 

 BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -309- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 115 
van 19 september 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Reguleringsmanagement   -   Duurzame ontwikkeling 
 
Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het invloedrijke rapport Our Common Future – dat aan de 
basis ligt van het mondiale beleid inzake duurzame ontwikkeling – lanceerde het gerenommeerde 
“International Institute for Environment and Development” een oproep voor een nieuwe dynamiek. 
 
In dat kader zou ook Vlaanderen kunnen denken aan een nieuwe impuls voor een coherent beleid 
inzake duurzame ontwikkeling via de reguleringsimpactanalyse (RIA). Als men bij een RIA de 
effecten van regelgeving poogt in kaart te brengen, is het dan niet logisch dat men daarbij ook de 
effecten inzake duurzame ontwikkeling in rekening brengt? 
 
1. Wordt er nu reeds bij de RIA’s aandacht besteed aan de aspecten inzake duurzame ontwikkeling? 
 

Op basis van welke gegevens, indicatoren worden die duurzaamheidsaspecten dan in kaart 
gebracht? 

 
2. Wordt er daarnaast ook een specifieke Vlaamse duurzaamheidstoets in het vooruitzicht gesteld 

voor de voorgenomen regelgeving, en wat is dan de relatie met de RIA? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 115 van 19 september 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1.  Duurzame ontwikkeling staat voor het nastreven van een evenwicht tussen drie 
 aandachtspunten of belangen, zijnde de economische belangen, de sociale belangen en de 
 belangen van het leefmilieu, en dit zowel op korte als op lange termijn. Volgens de RIA-
 methode moet elke relevante impact van de voorgenomen maatregel in kaart worden gebracht 
 en in voorkomend geval dus ook wat de economische, sociale en/of ecologische gevolgen 
 zijn. Aangezien elk dossier dat aan de RIA-controle wordt voorgelegd specifieke kenmerken 
 heeft, zijn er geen algemene indicatoren voorgeschreven maar moeten in elk dossier apart de 
 relevante indicatoren worden opgenomen.  
 
2.  Op dit ogenblik onderzoeken de diensten van de minister-president, die ook de thematiek van 
 de duurzame ontwikkeling onder zijn bevoegdheden heeft, de praktische haalbaarheid en 
 uitvoerbaarheid van de koppeling van duurzame ontwikkeling met de RIA-methodiek en het 
 RIA-proces. Zij werken hiervoor samen met de Dienst Wetsmatiging. Tijdens dit najaar zullen 
 de resultaten van dit onderzoek duidelijk worden. 
 
 In de regelgevingsagenda van de minister-president staat het kaderdecreet duurzame 
 ontwikkeling vermeld 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 1 
van 4 oktober 2007 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Administratieve vereenvoudiging   -   Basisonderwijs 
 
De Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs (ODVB) riep begin september haar leden op tot een 
administratieve boycot. Zo wilden zij de databank-afwezigheden drie weken later dan voorzien 
doorsturen en wilden ze de enquête inzake gelijke kansen voorlopig niet aan de ouders doorgeven. Via 
deze acties wensen ze de minister duidelijk te maken dat de administratieve druk die de directeurs uit 
het basisonderwijs te verwerken krijgen, veel te hoog is. 
 
Vanuit de onderwijswereld werd er afwijzend gereageerd op deze acties, alhoewel men het over de 
grond van de zaak, de administratieve werkdruk, wel eens is. Zowel het GO!-onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap (het vroegere gemeenschapsonderwijs) als het Vlaams Verbond van het 
Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) noemden de boycotactie contraproductief. Ook vanuit de 
onderwijsvakbonden was hetzelfde geluid te horen. 
 
De boycot zelf was duidelijk niet zo’n best initiatief, maar het probleem is daarom niet minder acuut. 
De administratieve druk bij de schooldirecteurs in het basisonderwijs ligt hoog en een oplossing 
hiervoor is bijgevolg noodzakelijk. De kwaliteit van het basisonderwijs mag niet te lijden hebben 
onder toenemende administratieve lasten. 
 
Deze “melding van administratieve lasten” dient dan ook ernstig genomen te worden. Een schrijven 
aan de Vlaamse administratie en de ministeriële kabinetten waarin aandacht gevraagd wordt voor een 
administratieve vereenvoudiging conform het regeerakkoord, óók voor directeurs van basisscholen, 
zou reeds een stap in de juiste richting kunnen zijn. 
 
1. Werd de minister in deze zaak gehoord als coördinerend minister inzake administratieve 

vereenvoudiging? 
 
2. Erkent de minister de administratieve overlast die de directeurs in het basisonderwijs te verwerken 

krijgen? 
 
3. Welke maatregelen plant de minister om een oplossing te bieden voor deze overlast, in het kader 

van het streven naar een verdere administratieve vereenvoudiging in het kader van het 
regeerakkoord? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 1 van 4 oktober 2007 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1. In het kader van de actie van de ODVB was het niet noodzakelijk mij als coördinerend minister 

inzake administratieve vereenvoudiging te betrekken, wat dan ook niet gebeurd is. Minister 
Vandenbroucke is verantwoordelijk voor de administratieve vereenvoudiging binnen het 
beleidsdomein onderwijs. Ik ben verantwoordelijk voor de coördinatie van 
beleidsdomeinoverschrijdende projecten. 

 
2+3.  Deze vraag moet worden gesteld aan de bevoegde minister. 
 
 Evenwel kan ik meedelen dat Vlaanderen in uitvoering van de besluiten van de Europese Raad 

van maart 2007 over tot het meten van zijn administratieve lasten. Dit werd op mijn voorstel 
beslist door de Vlaamse Regering op 29 juni 2007. 

 
 In 2007 nemen vijf beleidsdomeinen de rol op van voortrekker waaronder het agentschap Hoger 

Onderwijs en Volwassenenonderwijs voor de regelgeving Hoger Onderwijs.  
  
 De voortrekkers voeren in 2007 een nulmeting uit en formuleren een ambitieuze 

reductiedoelstelling in functie van de omvang van de gemeten administratieve lasten tegen 
januari 2008. De andere volgen deze werkwijze in 2008 en formuleren een reductiedoelstelling 
tegen december 2008. Per beleidsdomein wordt een actieplan opgesteld zodat de 
reductiedoelstelling kan gerealiseerd worden tegen 2012. 

 
 In 2008 zullen dus ook de administratieve lasten voor het Basisonderwijs in kaart gebracht 

worden en waar mogelijk vertaald naar concrete vereenvoudigingsprojecten in een actieplan. 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 2 
van 4 oktober 2007 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
EU-steun bosbranden Griekenland   -   Voorwaarden 
 
De Europese Unie heeft Griekenland naar aanleiding van de vele bosbranden deze zomer noodhulp 
bezorgd uit het EU-solidariteitsfonds. In volgende stadia zal steun verleend worden vanuit onder meer 
de structuurfondsen van de EU. 
 
Het Europees Parlement somt in zijn resolutie van 4 september 2007 over natuurrampen volgende 
voorwaarden op: 
 
- de steun vanuit de structuurfondsen moet gebeuren met inachtneming van de 

uitvoeringsvoorwaarden van de fondsen, zoals het partnerschapsprincipe en duurzame 
ontwikkeling; 

- er mag geen verandering van bestemming van bosgrond zijn waarbij wederrechtelijke 
inbezitneming en speculatieve brandstichting beloond worden. Alle beschermde bosgebieden 
moeten bos blijven en onder herbebossingsprogramma’s vallen; 

- er mag geen legaliseringspraktijk zijn van illegale bouwactiviteiten in beschermde gebieden; 
- bij niet-naleving van deze voorwaarden kan de EU-steun teruggevorderd worden van de betrokken 

lidstaat. 
 
Gelet op het feit dat de bosbranden in Griekenland mede veroorzaakt werden door een falend 
bosbeheer, door het aanleggen van zelfontbrandende vuilnisbelten naast bosgebieden, door 
speculatieve brandstichtingen met het oog op illegale bouwactiviteiten en door een nonchalante 
houding bij het gebruik van bossen, vernam ik graag van de minister of de Vlaamse 
vertegenwoordigers in het Comité dat de Europese Commissie adviseert bij de uitvoering van de 
verordening over de structuurfondsen en in de intern-Belgische coördinatiemechanismen ter zake, de 
bovenstaande voorwaarden voor herstelsteun vanuit de Europese structuurfondsen verdedigen? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 2 van 4 oktober 2007 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
De catastrofale bosbranden die Griekenland afgelopen zomer teisterden hebben, ongeacht de 
gebeurtenissen die ze hebben veroorzaakt of mede in de hand zouden hebben gewerkt, enorme schade 
aangericht aan het Griekse natuurpatrimonium. Om de ergste, onmiddellijke nood te lenigen heeft 
Griekenland inderdaad een beroep kunnen doen op een tussenkomst uit het Europese 
Solidariteitsfonds, dat net met het oog op dit soort calamiteiten werd opgericht. Private schade mag 
met dit geld echter niet worden vergoed. 
 
In een tweede fase voorziet de Europese Unie ook in financiële steun voor o.m. heropbouw, 
brandpreventie, het in kaart brengen en herstellen van schade, natuurbescherming, enz. Hiervoor kan 
een beroep worden gedaan op bestaande instrumenten, zoals het Europees Fonds voor 
Plattelandsontwikkeling (EFPO), de LIFE+ Verordening, de structuur- en cohesiefondsen (waaronder 
niet in het minst het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)), volgens de criteria en 
voorwaarden die in de desbetreffende regelgeving is opgenomen.  
 
De Commissie is voor wat betreft de uitvoering van de diverse Europese programma’s waarop 
Griekenland een beroep wenst te doen voor het verkrijgen van herstelsteun in ieder geval 
verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement, dat de voorwaarden voor steunverlening 
aan lidstaten in geval van natuurrampen in de resolutie van 4 september 2007 heeft vastgelegd. Voor 
wat betreft de besteding van de middelen die in het kader van deze programma’s zijn begroot, legt de 
Commissie uiteraard ook verantwoording af aan de Europese Rekenkamer, de instelling die alle 
uitgaven en ontvangsten van de Unie controleert.  
 
In dit kader hebben ook de Lidstaten een controlebevoegdheid. Zo staat bv. het ‘Co-ordination 
Committee of the Funds’ (COCOF) in voor de begeleiding van de programma’s die onder de 
Verordening over de Structuurfondsen vallen. De Vlaamse deelname aan vergaderingen van het 
COCOF gebeurt door ambtenaren van de verschillende functioneel bevoegde vak-departementen. 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 3 
van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Aangestelde  experten 
 
Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering luidt als volgt: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…), voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). (…)” 
 
1. Voor welke opdrachten in de periode 22 juli 2004 – 28 september 2007 werd een beroep gedaan 

op experten in de zin van het boven geciteerde artikel, die aangesteld werden? 
 
2. Wat was de inhoud van deze opdrachten? 
 
3. Welke experten, in de zin van het boven geciteerde artikel, werden door de minister aangesteld om 

deze opdrachten te vervullen? 
 
4. Hoelang werden deze aangestelde experten tewerkgesteld? 
 
5. Wat waren de arbeidsvoorwaarden van deze aangestelde experten? Onder welk contract waren zij 

tewerkgesteld, of verliep alles via facturatie? 
 
6. Hoeveel bedroeg de vergoeding die aan elke aangestelde expert werd betaald? 
 
7. Wat zijn de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert in de zin van het boven 

geciteerde artikel in aanmerking te komen en aangesteld te worden bij het kabinet van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 5, Moerman nr. 3, Vandenbroucke 

nr. 17, Van Mechelen nr. 7, Anciaux nr. 8, Bourgeois nr. 3, Keulen nr. 8, Van Brempt nr. 11, 
Vanackere nr. 4, Crevits nr. 20). Aan minister Moerman werd een bijkomende subvraag gesteld. 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 3 van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord op deze vraag zal verstrekt worden door minister-president Peeters.  
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 4 
van 9 oktober 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vlaamse ambtenaren   -   Aanwerving en evaluatie 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 16 van 4 november 2005 (Websitebulletin 
publicatiedatum 03-01-2006) had ik de minister graag de volgende vragen gesteld. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de middelen die werden aangewend door de Vlaamse 

overheid voor de aanwerving van Vlaamse ambtenaren sinds 2006? 
 
2. Kan de minister een overzicht geven van de middelen die werden aangewend door de Vlaamse 

overheid voor de evaluatie van Vlaamse ambtenaren sinds 2006? 
 
3. Hoe evolueren deze bedragen ten opzichte van voorgaande jaren? 
 
4. In welke gevallen werd de aanwerving en evaluatie uitbesteed aan een extern bureau en wat was 

de kostprijs hiervan voor de Vlaamse overheid? Hoe evolueren deze bedragen ten opzichte van 
voorgaande jaren? 

 
5. De minister verklaarde eerder het aanwervings- en evaluatiesysteem door te lichten en aan te 

passen. 
 

In welke mate werd het aanwervings- en evaluatiesysteem doorgelicht en in welke mate zijn er 
aanpassingen gebeurd? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 4 van 9 oktober 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Aanwervingen Vlaamse Overheid 2006 

 
Entiteit Totaal 
  
MVG / AZF 22.675,96
 
MVG / LIN / AMINAL 23.455,11
 
MVG / LIN / AWZ 8.114,40
 
MVG / LIN / AROHM 24.456,63
 
MVG / LIN / AWV 26.465,72
 
MVG / WVC 11.398,3
 
MVG / EWBL 5.390,4
 
MVG / COO 22.799,56
 
MVG / OND 34.173,69
 
Vl. overheid - IV - Toerisme Vlaanderen  146.678,30
 
Vl. overheid - OND - VLOR 42.726,52
 
Vl. overheid - EWI - Departement  17.364,22
 
Vl. overheid - EWI - VLAO 10.465,7
 
Vl. overheid - EWI - IWT 105.814,90
 
Vl. Overheid - LV - ILVO 10.322,12
 
Vl. overheid - LNE - Departement  20.600,98
 
Vl. overheid - LNE - Natuur en Bos 67.188,24
 
Vl. overheid - LNE - Vlaams Energieagentschap 1.243,75
 
Vl. overheid - LNE - OVAM 4.196,14
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Vl. overheid- LNE- VMM 36.164,75
 
Vl. overheid - BZ - Departement 5.763,4
 
Vl. overheid - CJSM - Departement  28.591,93
 
Vl. overheid - CJSM - BLOSO 4.605,62
 
Vl. overheid - FB - Departement 38.570,35
 
Vl. overheid - LV - Departement  9.217,67
 
Vl. overheid - LV - ILVO 2.328,3
 
Vl. overheid - LV - Agentschap Landbouw & Visserij 12.135
 
Vl. overheid - MOW - Departement  46.922,33
 
Vl. overheid - MOW - Agentschap Infrastructuur 57.387,48
 
Vl. overheid - MOW - Agentschap MDK 36.236,54
 
Vl. overheid - RWO - Departement 19.279,51
 
Vl. overheid - RWO - VIOE 2.626,80
 
Vl. overheid - WSE - Departement  45.026,5
 
Vl. overheid - WVG - Departement  26.415,32
 
Vl. overheid - WVG - Agentschap Inspectie WVG 27.838,54
 
Vl. overheid - WVG - VAPH 19.318,13
 
Vl. overheid - WVG - Vlaamse Zorgkas 2.325,18
 
Vl. overheid - WVG - Zorg en Gezondheid 18.503,17
 
Vl. overheid- WVG- Kind en Gezin  32.889,25
 
Vl. overheid - totaal aanwervingen  1.077.676
 
Vl. overheid - topfuncties  655.958,9

 
Aanwervingen Vlaamse Overheid 2007 (t/m september 2007) 

 
Entiteit Totaal 
   
Vl. Overheid - BZ - Departement  16.911,56
   
Vl. Overheid - BZ - Agentschap Binnenlands Bestuur 647,25
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Vl. Overheid - BZ - Agentschap voor Overheidspersoneel 12.909,49
   
Vl. Overheid - DAR - Departement  16.087,14
   
Vl. Overheid - LV - Departement  1.319,37
   
Vl. Overheid - LNE - Departement  9.533,95
   
Vl. Overheid - LNE - Agentschap Natuur en Bos 124.273,13
   
Vl. Overheid - LNE - VMM 52.124,85
   
Vl. Overheid - LNE - INBO 17.330,00
   
Vl. Overheid - LNE - OVAM 3.402,90
 
Vl. Overheid - MOW - Agentschap MDK 79.183,37
   
Vl. Overheid - MOW - Departement  200.430,46
   
Vl. Overheid - MOW - Agentschap Wegen en Verkeer 59.966,68
   
Vl. Overheid - RWO - Departement  16.872,54
   
Vl. Overheid - RWO - Hoge Raad voor het Herstelbeleid 7.310,23
   
Vl. Overheid - RWO - VIOE 11.508,33
   
Vl. Overheid - RWO - Agentschap Inspectie RWO 4.550,77
   
Vl. Overheid - RWO - Agentschap R-O Vlaanderen 15.690,00
   
Vl. Overheid - WSE - Departement  5.071,02
   
Vl. Overheid - EWI - Departement  9.281,46
   
Vl. Overheid - EWI - IWT 81.638,80
   
Vl. Overheid - EWI - FWO 20.192,28
   
Vl. Overheid - WVG - Departement  73.048,25
   
Vl. Overheid - WVG - Agentschap Zorg en Gezondheid 38.004,00
   
Vl. Overheid - WVG - Agentschap Inspectie WVG 4.423,90
   
Vl. Overheid - WVG - Kind en Gezin 18.724,99
   
Vl. Overheid - WVG - VAPH 69.295,18
   
Vl. Overheid - LV - ILVO 2.089,50
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Vl. Overheid - CJSM - Departement  7.198,82
   
Vl. Overheid - CJSM - Agentschap Kunsten en Erfgoed 4.845,65
   
Vl. Overheid - CJSM - BLOSO 37.248,70
   
Vl. Overheid - IV - Toerisme Vlaanderen 186.908,49
   
Vl. Overheid - OV - UZ Gent 8.134,12
   
Vl. Overheid - OV - VLOR 13.775,53
   
Vl. Overheid - OV - AGIOn 100,00
   
Vl. Overheid - FB - Departement  12.219,00
   
Vl. Overheid - FB - Centrale Accounting 10.447,00
   
Vl. Overheid - FB - IVA Vlaamse Belastingsdienst 2.388,00 
   
Totaal 1.255.086,71

 
2. De evaluatie van personeelsleden wordt intern opgenomen, tenzij voor de topambtenaren 

waarvoor het Raamstatuut van 13 januari 2006 bepaalt dat een externe instantie in de procedure 
tussenkomt. 

 
Voor de ondersteuning bij de evaluatie van de topambtenaren in 2006 (over het werkingsjaar 
2005) en 2007 (over het werkingsjaar 2006) kwamen de firma Accord Group - Hanssens & 
Partners en de firma Lead tussen.  

 
De kostprijs van deze externe evaluatie uitgevoerd in 2006 (over 2005) kostte 231.175 euro 
exclusief BTW of iets minder dan 280.000 € inclusief BTW, voor 70 geëvolueerde personen. 
In 2007 (over 2006) werd de evaluatieprocedure vereenvoudigd en werd de kost op 264.518 € 
inclusief BTW geraamd, voor 82 geëvalueerde personen. 
Er werd dus een daling van de kost met 5 % opgetekend terwijl het aantal te evalueren 
topambtenaren gestegen was met 25 % (82 tegenover 70). 

 
Ter vergelijking : de eenheidsprijs per geëvalueerde persoon in 2007 (over 2006) bedroeg 2.602 
euro exclusief BTW, terwijl dit in 2005 (over het jaar 2004) nog 4.933 euro was. 

 
De kredieten om deze kosten te dekken werden voorzien op basisallocatie 12.09 van het 
begrotingsprogramma 90.2. 

 
3. Zie voorgaande vragen. 
 
4. Aanwerving 
 

Zie vraag 1. Jobpunt Vlaanderen werkt via externe bureaus. Uit een rondvraag bij de entiteiten 
blijkt dat wie geen beroep doet op Jobpunt Vlaanderen de aanwervingen in eigen beheer en voor 
eigen rekening uitvoert. De resultaten van deze rondvraag zijn echter nog onvolledig.  De 
evolutie is sterk afhankelijk van de vergrijzing en dus de pensionering van ambtenaren. 

 
Evaluatie 
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Zie vraag 2. 

 
5.  Aanwerving 
 

Naar aanleiding van het herwerken van de personeelsstatuten van het personeel van de Vlaamse 
overheid (leidend tot het  Raamstatuut van 13 januari 2006), werd ter zake een wie-doet-wat 
analyse uitgevoerd. 
Een daaruit voortvloeiend gevolg was dat de vrijheid van selector in het statuut werd 
ingeschreven en dat de rollen van de diverse tussenkomende partijen bepaald werden (o.a. de 
bepaling van wie optreedt als bevoegde lijnmanager van het beleidsdomein bestuurszaken). 

 
Verdere aanpassingen van het aanwervingssysteem zijn niet gepland. 
Wel kan de problematiek van de ‘eerder verworven competenties’ (EVC) een grote impact op 
het wervingsgebeuren hebben. 

 
Het erkennen van EVC houdt in dat de toegang tot de ambten niet enkel louter op basis van 
schoolse diploma’s zou gebeuren – zoals nu het geval is -  maar dat ook competenties die op een 
andere manier zouden verworven zijn – en die weliswaar moeten afgetoetst worden –in 
aanmerking zouden kunnen komen. 

 
Zeker in een krappe arbeidsmarkt biedt dit bijkomende mogelijkheden om arbeidsplaatsen in te 
vullen. Bovendien komt het tegemoet aan een maatschappelijke vraag aangezien sommige 
kansengroepen (gehandicapten, laaggeschoolden, allochtonen) niet altijd een volledig schools 
curriculum kunnen voorleggen, maar soms wel belangrijke EVC. 
Inzake het invoeren van het begrip EVC antwoordde de federale minister van Ambtenaren-
zaken Dupont op een parlementaire vraag dat hij het principieel mogelijk achtte dat de in het 
kader van de eerder of elders verworven competenties afgeleverde titels van beroeps-
bekwaamheid kunnen worden erkend voor de toegang tot functies waarvoor een diploma vereist 
is.  Dit voor zover de Gemeenschappen maatregelen nemen om voor de toegang tot een bepaald 
niveau de gelijkwaardigheid van diploma’s en titels van beroepsbekwaamheid te bepalen. 
Samen met mijn college van Onderwijs en Vorming en de VDAB heb ik een werkgroep 
opgericht om de mogelijkheden ter zake verder te verkennen en voorstellen te doen.  

 
Evaluatie 

 
De bijsturingen aan het PLOEG-systeem in het kader van het Sectoraal Akkoord 2005 - 2007 
werden met de vakbondsvertegenwoordigers besproken tijdens een informeel overleg op 30 
oktober 2007. Er wordt onder andere onderzocht of de periodiciteit en het systeem van prestatie-
beloning moet aangepast worden. De aanbevelingen uit de zogenaamde “PLOEG Revival” (een 
project onder leiding van het Agentschap voor Overheidspersoneel), zijn nog eind dit jaar, of 
begin volgend jaar te verwachten  in december 2007 / januari 2008. 
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HILDE CREVITS, 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

 ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 631 
van 13 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Lawaai en gezondheid    -   Permanente geluidsmetingen 
 
Lawaai blijkt dodelijker te zijn dan tot nu toe werd aangenomen. 
 
Wereldwijd komen jaarlijks meer dan 210.000 mensen om door te veel lawaai. Dat tonen cijfers van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan, die afgelopen maand werden gepubliceerd in het Britse 
vakblad “New Scientist”. 
 
Als het lawaai lange tijd aanhoudt, kan dat op termijn tot een hartaanval leiden. Uit onderzoek blijkt 
dat vooral lawaai van (vlieg)verkeer stress veroorzaakt. Nog bovenaan de lijst staan luidruchtige 
buren, cafés en dancings. 
 
De drempel voor mogelijke schade aan het gehoor ligt op 85 decibel. De pijngrens ligt tussen 120 en 
130 decibel. Door het verkeer op straat wordt al snel 85 decibel bereikt. In discotheken of tijdens 
rockconcerten kan dat oplopen tot 110 decibel. 
 
1. Worden er metingen uitgevoerd op de luchthavens in Vlaanderen op permanente basis? 
 

Worden er nog op andere plaatsen in Vlaanderen permanente geluidsmetingen uitgevoerd? Zo ja, 
welke? 
 

2. Bestaan er in Vlaanderen cijfers over het aantal mensen dat lijdt aan aandoeningen ten gevolge 
van lawaaihinder en het aantal mensen dat sterft door de neveneffecten van lawaai? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 631 van 13 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Op de luchthavens van Oostende en Antwerpen worden geluidsmetingen uitgevoerd op 

permanente basis. Deze worden beheerd door de DAB Luchthaven Antwerpen en Luchthaven 
Oostende. Ook op de luchthaven van Zaventem worden geluidsmetingen uitgevoerd door de 
exploitant. Het Vlaamse Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheren ook een geluidsmeter 
in de omgeving. 

 
De afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (LNE) beheert het geluidsmeetnet 
ANNE (permanente geluidsmetingen). Contactpersoon hiervoor Gisela Vindevogel (Koning 
Albert II-laan 20 (kamer 03P04) - 1000 Brussel, tel: 32-2-553.80.96 fax: 32-2-553.80.55) 

  
De afdeling Wegenbouwkunde voert geen geluidsmetingen op permanente basis uit. 

 
 
2. Wij hebben geen gegevens over het aantal mensen dat lijdt aan aandoeningen of sterft ingevolge 

lawaaihinder..  
Er moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen geluidshinder van vliegtuigen, verkeer,… 
enerzijds en geluidshinder op de arbeidsplaats.  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
AANVULLEND ANTWOORD 
op vraag nr. 631 van 13 september 2007  
van JAN VERFAILLIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Zowel in de omgeving van de nationale luchthaven (Brussels Airport), als de regionale 

luchthavens van Oostende en Deurne zijn geluidmeetnetten geïnstalleerd voor de permanente 
geluidmonitoring van vliegbewegingen. Deze activiteiten vinden plaats in aanvulling op de 
berekening van de jaarlijkse geluidscontouren. 

  
Voor de regionale luchthavens van Oostende en Deurne, ingedeeld in VLAREM als klasse 1 
inrichting, vloeit de verplichting tot geluidmonitoring voort uit de bijzondere 
milieuvergunningsvoorwaarden, zoals opgelegd in 2000. Beide luchthavens bezitten sinds 2001 
elk een permanent geluidmeetnet, bestaande uit 4 meetstations, beheerd door de diensten van 
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Op beide luchthavens gaat het 
telkens om 4 meetstations, in het verlengde van de hoofdrunway (2 per richting).  
 
De vluchtgerelateerde meetresultaten worden voor beide luchthavens in opdracht van het 
Departement MOW jaarlijks geanalyseerd en gerapporteerd door het laboratorium Akoestiek en 
Thermische Fysica van de KU Leuven. Conform de bijzondere vergunningsvoorwaarden van 
beide luchthavens worden de meetrapporten jaarlijks voorgesteld op een vergadering van de 
milieu-overlegcommissie van de luchthaven. Vanuit deze commissie, waarin diverse belangen-
groepen vertegenwoordigd zijn, vindt nadien een ruimere verspreiding van de meetrapporten 
plaats naar lokale overheden en andere doelgroepen. Daarnaast publiceert de luchthaven-
beheerder de meetrapporten op haar website, zodat de informatie voor een ruim publiek 
toegankelijk is.  

 
- http://www.antwerp-airport.be/bijlagen/geluidsmeetnet2006.pdf 
- http://www.ost.aero/nederlands/passagier_bezoeker/documents/Jaarrapporteringgeluidsmeetnet2006.pdf 

 
De nationale luchthaven - Brussels Airport - heeft sinds 1991 een uitgebreid meetnet, beheerd 
door de luchthavenbeheerder BAC. Daarnaast beheren de gewesten (Vlaams Gewest en 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) elk hun eigen meetnet. Bijlage 1 toont de actuele positie van 
de verschillende permanente of semi-permanente meetstations rond de luchthaven.  
Een gedetailleerde lijst van alle meetstations met hun locatiegegevens is opgenomen in bijlage 
2. Elke netwerkbeheerder heeft een eigen methodologie ontwikkeld voor de verwerking, analyse 
en rapportering van de vluchtgerelateerde meetgegevens, gebaseerd op de gedetailleerde vlucht- 
en/of radardata afkomstig van Belgocontrol. De vluchtgerelateerde meetresultaten van deze drie 
meetnetten, beheerd door Brussels Airport, Leefmilieu Brussel (BIM) en het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) zijn via internet te raadplegen.  

 
- Brussels Airport: http://www.brusselsairport.be/boordtabellen/ 
- Leefmilieu-Brussel BIM:  http://www.ibgebim.be/nederlands/contenu/content.asp?ref=1343 
- Vlaamse overheid – LNE: http://www.mina.be/front.cgi?s_id=531 
 
De meetnetten zijn technisch verschillend en niet helemaal compatibel. In het kader van een 
technische samenwerking tussen de netwerkbeheerders worden de verzamelde meetgegevens 
echter samengebracht en gezamenlijk geanalyseerd. De samenwerking is gegroeid vanuit de 
werking van de ‘adviescommissie’ voor de luchthaven van Brussel-Nationaal, formeel opgericht 
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met het akkoord van 22 februari 2002 tussen de federale regering, de Vlaamse Regering en de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een coherent geluidsbeleid voor de nacht. 
Jaarrapporten die op deze wijze tot stand zijn gekomen zijn beschikbaar voor de opeenvolgende 
jaren 2003, 2004 en 2005. Een jaarrapport 2006 is in voorbereiding.  
 
Het meetnet van de Vlaamse overheid (LNE) wordt momenteel op basis van een meerjaren-
programma (2006-2009) geleidelijk gemoderniseerd met vervanging van meetapparatuur en de 
uitvoering van infrastructuurwerken voor de inrichting van permanente meetlocaties.  
 
Daarnaast beheert het departement LNE sinds 2002 één meetpunt in de gemeente Riemst in 
Zuid-Oost-Limburg voor de opvolging van de geluidimmissie van nachtelijke vliegbewegingen 
van en naar de luchthaven van Bierset, gelegen in het Waalse gewest. In het kader van een 
technisch samenwerkingsakkoord met het Waalse gewest worden de door het Waalse gewest ter 
beschikking gestelde vlucht- en radardata gekoppeld aan de geregistreerde meetgegevens. 
Periodieke meetresultaten worden ter beschikking gesteld via de website beheerd door LNE. 

 
Het Departement LNE beschikt bovendien over 4 permanente meetstations, bestemd voor 
monitoringdoeleinden voor andere bronnen dan vliegtuiggeluid: Heist o/d Berg (spoorgeluid), 
Wetteren (wegverkeersgeluid), Walshoutem (wegverkeersgeluid) en Zandvliet (industrielawaai 
nabij BASF-site).  
 
Deze meetstations, actief sinds 1992, zijn bedoeld om in het kader van beleidsevaluatie (o.a. 
MIRA-rapportering) een beeld te krijgen van de termijnevolutie van de geluidemissie van 
specifieke bronnen op bepaalde referentielocaties.  
 
Daarnaast bestaan er permanente meetsystemen in de industrie (vb. Antwerpse havengebied) 
voor de opvolging van de geluidemissie en/of procesbewaking. Ook kan gedacht worden aan 
specifieke meetsystemen geïnstalleerd in de omgeving van omlopen voor de monitoring van de 
geluidemissie van motorsportevenementen (vb. omloop Terlamen in Zolder).  

 
Men dient allereerst op te merken dat het aantal Vlamingen dat lijdt aan cardiovasculaire 
aandoeningen (hypertensie, ischemische hartaandoeningen) ten gevolge van geluidshinder 
onmogelijk rechtstreeks kan worden vastgesteld. Langdurige blootstelling aan een hoog geluids-
niveau verhoogt inderdaad de waarschijnlijkheid op het ontstaan van deze aandoeningen. Dit 
ontstaan wordt echter ook bepaald door een aantal andere risicofactoren, zoals roken en 
levensstijl. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus verhoogt dus weliswaar het risico op zo een 
aandoening, maar het is niet de enige risicofactor.  

 
Bovendien is de impact van geluidsblootstelling in vergelijking met sommige andere 
risicofactoren eerder klein. Dit bemoeilijkt het vaststellen van een exacte relatie tussen 
geluidblootstelling en verhoging van het risico. In welke mate een bepaalde blootstelling precies 
het risico verhoogt, is dan ook nog geen uitgemaakte zaak. Hoewel er de afgelopen jaren veel 
internationaal onderzoek naar is gebeurd, bestaat er nog altijd geen algemeen aanvaarde 
kwantitatieve dosis-effect-relatie voor het verband tussen lawaai en stresseffecten.  

 
Een derde factor waarmee men rekening moet houden is dat ook de kwaliteit van de 
gezondheidszorg een belangrijke invloed heeft op de gevolgen van een stressaandoening. 
Medisch ingrijpen kan er daarbij voor zorgen dat de kans op fatale gevolgen (mortaliteit) wordt 
verkleind. 

 
Daarnaast moet men opmerken dat het altijd moeilijk is om op grote schaal een precieze 
inschatting te maken van de blootstelling van de bevolking aan geluid. Voor grootschalige 
inschattingen kan men onmogelijk deze blootstelling uitsluitend bepalen op basis van 
geluidsmetingen. Daarom wordt in de praktijk gebruik gemaakt van blootstellingsmodellen, 
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waarbij op basis van de ligging van de belangrijkste geluidsbronnen, de verkeersintensiteit op de 
autowegen, het aantal trein- en vliegbewegingen, … wordt berekend hoeveel mensen aan een 
bepaald geluidsniveau worden blootgesteld. Opnieuw dient men hier onvermijdelijk rekening te 
houden met een bepaalde mate van onzekerheid op het berekende resultaat.  
 
De twee onzekerheden – deze doordat men de blootstelling met een model moet berekenen en 
deze doordat men nog geen algemeen aanvaarde dosis-effect-relatie heeft om uit de bepaalde 
blootstelling een verhoging van het risico af te leiden – zorgen ervoor dat men cijfers over het 
aantal “lawaaidoden” altijd met de nodige voorzichtigheid dient te interpreteren. De 
onzekerheden impliceren dat de resultaten enkel een bepaalde orde van grootte uitdrukken, geen 
exacte getallen. Dit geldt trouwens niet alleen voor de Vlaamse cijfers, maar ook voor de cijfers 
uit The New Scientist die u aanhaalt. Cijfers uit verschillende bronnen kunnen eigenlijk niet met 
elkaar worden vergeleken, aangezien ze op basis van verschillende blootstellingsmodellen 
worden berekend. 

 
Dit gezegd zijnde: de blootstelling aan geluid en haar medische effecten worden in Vlaanderen 
op geregelde tijdstippen (volgens een model zoals hoger geschetst) berekend in het kader van 
het jaarlijkse milieurapport MIRA-T.  
 
De publicatie van Collier P. & Stassen K. (2007) ‘De potentiële ziektelast toeschrijfbaar aan 
omgevingsgeluid in Vlaanderen in 2004. Intern rapport, EHSAL:Brussel’ geeft de meest recente 
gegevens voor 2004.  
 
De voorlopige resultaten uit dit onderzoek wijzen er op dat ongeveer 25.000 Vlamingen zouden 
lijden aan hypertensie ten gevolge van geluid en dat iets meer dan 2.000 Vlamingen zouden 
lijden aan IHD ten gevolge van geluid (Collier, P. & Stassen K. (2007), De potentiële ziektelast 
toeschrijfbaar aan omgevingsgeluid in Vlaanderen in 2004, Intern rapport, EHSAL Brussel). 
Het overgrote deel van deze gevallen is toe te schrijven aan blootstelling door wegverkeers-
lawaai. 
 
We benadrukken daarbij ten overvloede de onzekerheid die onvermijdelijk verbonden is met 
deze aantallen en de onderlinge onvergelijkbaarheid met studies uit andere landen. 
 
Ook in het kader van het Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma van het Steunpunt Milieu 
en Gezondheid werd in de periode 2001-2006 een onderzoek uitgevoerd naar de perceptie van 
de leefomgeving door de Vlaming. In dit onderzoek bracht ongeveer 17% van de deelnemers 
geluidshinder naar voren als één van de milieuproblemen die ze vaststelden in hun woon-
omgeving. 
 
 

BIJLAGEN 
 

1. De actuele positie van de verschillende permanente of semi- permanente meetstations rond de 
luchthaven. 

2. Overzicht van meetstations (situatie 12.12.2006). 
3. Effecten van de geluidshinder. 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/631/antw.631.aanv.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/631/antw.631.aanv.bijl.002.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/631/antw.631.aanv.bijl.003.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 639 
van 18 september 2007 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
Alberkanaal   -   Lekkage 
 
Het dossier van het lekkende Albertkanaal loopt nu al een tijdje. NV De Scheepvaart beloofde in 
augustus om pompen te plaatsen in Viersel en Pulle om het probleem voorlopig op te lossen. 
 
De omwonenden dreigen nu met de blokkade van de Olense sluis. De werken zijn immers nog niet 
gestart en de voorlopige schadevergoedingen die worden uitgekeerd, zijn onvoldoende om de schade 
te dekken. De bewoners leven nu al lang in soms moeilijke omstandigheden. Het water komt door de 
vloer, schimmel staat op de muur, met een reeks medische aandoeningen als gevolg. 
 
NV De Scheepvaart bevestigt in de krant dat zij “denken” dat de landmeter momenteel bezig is en 
deze week zou starten met de uitvoering van de werken, waarvoor hij zestig werkdagen tijd heeft. De 
pompen zullen dus ten vroegste in december beginnen draaien. 
 
1. Heeft NV De Scheepvaart reeds zicht op een definitieve oplossing? 
 
2. Wanneer verwacht men de resultaten van de pompen in Grobbendonk en wanneer start men met 

het onderzoek naar de doorlatendheid van het Albertkanaal?  
 

Hoe zal dit onderzoek verlopen, en is er een deadline vooropgesteld voor de afwerking van deze 
studie? 

 
3. Wordt er naar een oplossing gezocht om de uitbetaling van de schadevergoedingen te 

bespoedigen? 
 

Worden er voorlopige structurele maatregelen genomen om de uitbetaling bij KBC-verzekeringen 
te bespoedigen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 639 van 18 september 2007 
van HANS SCHOOFS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Vooraleer in te gaan op de specifieke vragen wil ik eerst en vooral stellen dat nv De Scheepvaart als 
beheerder van het Albertkanaal niets onverlet heeft gelaten om voor de problematiek van de 
wateroverlast in Grobbendonk en Zandhoven (Viersel, Pulle) een afdoende oplossing te zoeken en op 
het terrein uit te werken.  
 
De specifieke omstandigheden van de gebieden waarin deze wateroverlast zich manifesteert maken 
echter dat er zich niet van meet af aan een voor de hand liggende oplossing aandiende en dat er nood 
was aan grondig en gedegen onderzoek waardoor de indruk kan ontstaan dat de uitvoering van 
remediërende maatregelen (te) lang werd uitgesteld.  
 
Als specifieke omstandigheden zijn hier te vernoemen: 
 

 het feit dat het Albertkanaal ter plaatse in ophoging ligt m.a.w. dat het waterpeil in het 
kanaal zich op een hoger niveau bevindt dan de omliggende omgeving 
 het feit dat onder de bodem van het Albertkanaal zich een uitgestrekte en dikke 

zandformatie bevindt die van nature uit een relatief grote doorlatendheid heeft 
 het feit dat de bodem van het kanaal lokaal erosie vertoont 
 het feit dat de betrokken gebieden omwille van hun ligging van nature een moeilijke 

afwatering kennen 
 
Al deze omstandigheden namen echter niet weg dat nv De Scheepvaart, op basis van de resultaten van 
de uitgevoerde onderzoeken, zijn verantwoordelijkheid m.b.t. de optredende wateroverlast heeft 
genomen. 
 
nv De Scheepvaart beschouwt de pompinstallaties niet als een definitieve oplossing voor de 
problematiek maar wel als een noodzakelijke stap om verder naar een definitieve oplossing te zoeken. 
 
1. Zoals aangegeven betreft het een complexe en niet alledaagse problematiek. 

De uitgevoerde onderzoeken hebben uitgewezen dat technische oplossingen niet meteen voor de 
hand liggen en qua resultaat onzeker zijn, gelet op de onbekendheid van o.a. de water-doorlatend-
heid van de onderliggende grondlagen. nv De Scheepvaart heeft er voor geopteerd om in eerste 
instantie pompinstallaties te plaatsen om grondwater uit de ondergrond op te pompen. In 
combinatie met deze pompinstallaties worden continu debietmetingen en peilmetingen uitgevoerd 
die moeten toelaten de resultaten van het oppompen van grondwater te monitoren. 
 
Met dergelijke pompinstallaties wordt een dubbel doel beoogd: 
 

• door het oppompen van grondwater kan de wateroverlast tot een aanvaardbaar niveau 
worden teruggebracht 

• de debiet- en peilgegevens zullen verder informatie verschaffen over de waterdoorlatend-
heid van de onderliggende grondlagen 

 
In eerste instantie werd in het najaar van 2006 de pompinstallatie in Grobbendonk operationeel 
gemaakt. Sinds begin september zijn de werken voor de installatie van pompen op grondgebied 
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Zandhoven aangevat waardoor ook hier vanaf december 2007 het grondwater zal kunnen worden 
opgepompt. Onafgezien van deze pompinstallaties die aan de wateroverlast verhelpen heeft nv De 
Scheepvaart de vaste intentie om tot een structurele en definitieve oplossing voor de wateroverlast 
te komen.  

 
2. Naast de opstelling van de pompinstallaties liet nv De Scheepvaart voor het betrokken gebied een 

driedimensionaal geo-hydrologisch model ontwikkelen. 
Dit model moet toelaten om, op basis van de beschikbare terreingegevens, de meetresultaten 
(debieten, waterpeilen), de elementen die de grondwaterstanden kunnen beïnvloeden (infiltratie 
Pidpa, neerslag), een grondige analyse te maken van de hydrogeologie van de betrokken zones in 
Grobbendonk en Zandhoven. 
Deze analyse zal het vervolgens mogelijk maken om bijkomend inzicht te verwerven in de 
horizontale en verticale doorlatendheid van de onderliggende grondlagen. 
Om tot betrouwbare conclusies te komen is het echter zaak om de resultaten over een voldoende  
lange periode te verwerken. 
nv De Scheepvaart gaat er van uit dat midden 2008 conclusies kunnen worden getrokken  t.a.v. de 
haalbaarheid van een structurele oplossing (bv. aanbrengen van een vertikaal ondoorlatend 
scherm tot op een bepaalde diepte). 
In afwachting van een structurele oplossing zal het oppompen van het grondwater worden verder 
gezet.  

 
3. Zodra duidelijk was geworden dat de wateroverlast veroorzaakt werd door doorsijpeling van water 

uit het Albertkanaal naar het grondwater  heeft nv De Scheepvaart het initiatief genomen om met 
zijn verzekeraar een overeenkomst af te sluiten die ertoe strekte dat de verzekeraar ten provisionele 
titel de kosten ten laste neemt voor dringende herstelmaatregelen die zich opdringen aan de 
schadelijders.  

 
Op basis van de ingediende schadedossiers gebeurden op deze wijze een aantal betalingen. De 
overeenkomst stelt verder dat de verzekeraar tot een definitieve regeling zal overgaan na herstel 
van de situatie tot een aanvaardbaar waterpeil en na stabilisatie van het schadebeeld. Een defini-
tieve regeling van de schadevergoeding heeft immers pas zin na herstel van de situatie tot een 
aanvaardbaar grondwaterpeil en na stabilisatie van het schadebeeld. 
nv De Scheepvaart neemt zich wel voor, zodra deze voorwaarden zijn vervuld, hierover 
onmiddellijk met zijn verzekeraar in overleg te treden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 644 
van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
IJzer Nieuwpoort   -   Heraanleg jaagpad 
 
Op de wachtlijst van Waterwegen en Zeekanaal NV, samen met de NV De Scheepvaart, staat voor de 
periode 2007-2009 het project IJzer met een begroting van 250.000 euro. 
 
In het kader van investeringen in de recreatieve functie van de Vlaams bevaarbare waterwegen en 
watergebonden gronden, zou het jaagpad ter hoogte van het sluizencomplex Nieuwpoort-jachthaven 
VVW Westhoek worden heraangelegd. 
 
1. Wat is de concrete stand van zaken voor dit geplande project? 
 
2. Welke werken omvat dit geplande project? 
 
3. Welke procedure(s) moet nog worden doorlopen? 
 
4. Wanneer worden de werken aangevat? Wat is de duurtijd? 
 
5. Volstaan de begrote middelen voor de uitvoering van dit project? Indien niet, hoe wordt dit 

opgevangen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 644 van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het bestek van de geplande werken is in opmaak. 
 
2. De werken omvatten het vernieuwen van de wegenis en riolering van het jaagpad, tussen het 

Spaarbekken en de Ganzepoot, in Nieuwpoort. Deze werken zullen uitgevoerd worden in samen-
werking met de stad Nieuwpoort.  

 
3. Na finalisering van het bestek zal de procedure voor het bekomen van een stedenbouwkundige 

vergunning opgestart worden. 
 
4. De werken zullen vermoedelijk aanvangen in de loop van 2008.  
 De duurtijd van de uitvoering der werken is nog niet vastgelegd. 
 
5.  Aangezien het bestek nog niet gefinaliseerd is, is het momenteel nog niet duidelijk of de werken 

binnen het voorziene budget zullen kunnen worden uitgevoerd. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -337- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 646 
van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Oostkaai Ieper  -   Project fiets- en wandelpad 
 
Op de wachtlijst van Waterwegen en Zeekanaal NV, samen met de NV De Scheepvaart, staat voor de 
periode 2007-2009 het project Kanaal Ieper-IJzer, met een begroting van 450.000 euro. 
 
In het kader van investeringen in de recreatieve functie van de Vlaams bevaarbare waterwegen en 
watergebonden gronden, zou een veiligheidsstrook voor fietsers worden aangelegd. 
 
1. Op welke locatie langs het kanaal zal deze investering worden uitgevoerd? 
 
2. Wat is de concrete stand van zaken voor dit geplande project? 
 
3. Welke werken omvat dit geplande project? 
 
4. Welke procedure(s) moet nog worden doorlopen? 
 
5. Wanneer worden de werken aangevat? Wat is de duurtijd? 
 
6. Volstaan de begrote middelen voor de uitvoering van dit project? Indien niet, hoe wordt dit 

opgevangen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 646 van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De uit te voeren werken situeren zich langs de Oostkaai te Ieper. 
 
2. Op 4 juni 2007 vond een overleg plaats tussen Waterwegen en Zeekanaal NV, de West-Vlaamse 

Intercommunale (WVI) en de betrokken bedrijven. Hierin werden ieders noden en wensen m.b.t 
de aanleg van het fietspad langs de Oostkaai besproken. 

 
3. De werken omvatten de aanleg van een fiets- en wandelpad met het oog op de ontsluiting van het 

bedrijventerrein, met inpassing in het recreatief fietsnetwerk. 
 
4. Het project bevindt zich nog in een zeer pril stadium. Tot op heden vond enkel een verkennend 

overleg plaats. Het terrein werd eveneens opgemeten. 
 
5. De werken worden ten vroegste aangevat in de loop van 2010. 
 
6. De studie van de werken bevindt zich in een te pril stadium om hierover definitief uitsluitsel te 

kunnen verschaffen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 19 
van 4 oktober 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Bruggen   -   Veiligheid 
 
Vlaanderen heeft een dicht wegennetwerk en heeft dus ook veel bruggen. De inspectie voert geregeld 
controle uit naar kwaliteit en veiligheid. Incidenten in het buitenland tonen aan dat een dergelijke 
inspectie heel belangrijk is. 
 
1. Hoe is het in het algemeen gesteld met de veiligheid van de Vlaamse bruggen? 
 
2. Kan de minister een idee geven van het aantal bruggen onder haar bevoegdheid? 
 

Kan zij ook een idee geven van het aantal bruggen onder bevoegdheid van andere beheerders 
(steden, gemeenten, spoorwegen, etc…)? 
 

3. Kan de minister een overzicht geven van de bruggen met problemen op grond van de laatst 
uitgevoerde inspecties? 

 
4. Welke herstellingen zijn er gepland of reeds uitgevoerd aan die bruggen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 19 van 4 oktober 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. De veiligheid van de Vlaamse bruggen is onder controle dank zij de toepassing van de dienstorder 

LI 93/50 van 1 juli 1993 “Richtlijnen voor het Beheer van de Kunstwerken”. Hierbij wordt de 
toestand van de bruggen met een overspanning groter dan 5 m, minstens één keer om de 3 jaar 
opgevolgd met een procedure van algemene en bijzondere inspecties. Het geheel wordt centraal 
opgevolgd door het Beheercentrum, gesitueerd binnen de Technisch Ondersteunende Diensten van 
het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De Commissie voor het Beheer van de 
Kunstwerken komt 4 maal per jaar samen om de algemene situatie te beoordelen. Hierbij wordt 
onder meer de Lijst van de Prioritaire Kunstwerken nagekeken (zie vraag 3) en geactualiseerd. 

 
2. Het aantal kunstwerken onder bevoegdheid van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 

bedraagt op heden 2.484 stuks, als volgt onderverdeeld: 
 

- Vaste bruggen   1682 
- Beweegbare bruggen  182 
- Tunnels  139 
- Andere (kokers, duikers, …)  460 
- Keermuren  21 
  ------ 
 Totaal  2484 

 
Zonder de keermuren gaat het hier om kunstwerken met een overspanning groter dan 5 m. 
De bruggen van de havenbedrijven van Antwerpen, Zeebrugge en Oostende zijn begrepen in 
bovenvermelde cijfers. 
 
Voor wat betreft de bruggen in beheer bij gemeenten, provincies en Infrabel, dient te worden 
verwezen naar deze betrokken organisaties. 
 

3. Het overzicht van de bruggen met problemen wordt continu bijgehouden door het Beheercentrum 
en maandelijks intern binnen mijn beleidsdomein gepubliceerd.  
 
Op heden (begin oktober) omvat de Lijst van de Prioritaire Kunstwerken (zie bijlage): 
 

- 12 te vernieuwen bruggen met 1e prioriteit 
- 14 te herstellen bruggen met 1e prioriteit 
- 10 te vernieuwen bruggen met 2de prioriteit 
- 9 te herstellen bruggen met 2de prioriteit 

 
Het algemeen totaal is dus 45 stuks. 
 
Bruggen met 1e prioriteit zijn bruggen die dringend hersteld of vervangen dienen te worden 
teneinde hun veiligheid of de veiligheid van de burger te garanderen. De toekenning van de 1e 
prioriteit houdt een verhoogde waakzaamheid in, maar betekent niet dat deze bruggen vandaag al 
een acuut gevaar vormen voor de veiligheid. Bruggen die wél een gevaar opleveren voor de 
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veiligheid, zoals recent de brug te Wemmel of de brug te Willebroek, worden meteen buiten dienst 
gesteld en zo snel mogelijk hersteld of afgebroken. 

 
4. De 45 kunstwerken van de Lijst van de Prioritaire Kunstwerken kunnen als volgt verduidelijkt 

worden: 
 

- 4 bruggen zijn aanbesteed 
- bij 8 bruggen zijn de werken gestart 
- bij 8 bruggen zijn de werken voltooid 
- 3 bruggen zijn nu reeds voorzien op het fysisch programma 2008 
- 1 brug is voorzien op het fysisch programma 2009 

 
Het ligt in de bedoeling om de overige kunstwerken maximaal op te nemen in de programma’s van 
2008 en 2009. 

 
 
BIJLAGE 
 
Lijst van Prioritaire Kunstwerken 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/19/antw.019.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/19/antw.019.bijl.002.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 38 
van 9 oktober 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
VMW   -   Arbeidsreglement, personeelsstatuut, vormingsfonds 
 
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - VMW- is een autonoom Vlaams overheidsbedrijf 
dat in overleg met de Vlaamse Regering een integraal waterbedrijf wil zijn dat, met zin voor ethisch 
verantwoorde kringloopbenadering en voor vernieuwing, producten en diensten aanbiedt tegen een 
verantwoorde prijs. 
 
Onlangs werd het algemeen arbeidsreglement van de VMW herzien. Deze herziening stuitte op 
weerstand bij het personeel. De normale procedure werd niet gevolgd. De arbeidsinspectie is zelfs ter 
plaatse gekomen en heeft een proces-verbaal van niet-verzoening opgemaakt. Dit punt werd 
vervolgens op de agenda gezet van sectorcomité XVIII van het Vlaams Gewest. De arbeidsinspectie 
had een verslag dat heel veel kritiek had op de herziening van het arbeidsreglement. 
 
Verder werd er een doorlichting van het personeelsbeleid en -statuut verricht in 2007 door een extern 
bureau. Deze doorlichting telt 65 pagina’s en trekt een aantal conclusies, onder meer een aanpassing 
van het personeelsstatuut. 
 
Bovendien beschikt de VMW over een vormingsfonds van waaruit ze zelf opleidingen bezoldigt voor 
de werknemers, maar van waaruit tevens de drie representatieve vakbonden, namelijk ACV, ABVV, 
en VSOA, jaarlijks een respectieve forfaitaire uitkering krijgen van 114.640 euro, 114.640 euro en 
36.720 euro. 
 
1. Was de Vlaamse Regering op de hoogte van de herziening van het arbeidsreglement?  
 

Werd er al dan niet rekening gehouden met de kritiek van de arbeidsinspectie? 
 
Welke herziening werd er uiteindelijk goedgekeurd? 
 
Ziet de Vlaamse Regering erop toe dat in de toekomst de juiste procedure wordt toegepast? 
 

2. Onderschrijft de Vlaamse Regering de conclusies van de doorlichting in verband met de 
aanpassing van het personeelsstatuut? 

 
Staat de Vlaamse Regering erop dat deze conclusies worden toegepast binnen de VMW? Zal dit 
gebeuren in overleg met het personeel? 
 
Hoeveel heeft deze doorlichting gekost? 
 

3. Is de Vlaamse Regering op de hoogte van de forfaitaire uitkeringen vanuit het vormingsfonds van 
de VMW aan de erkende vakbonden?   
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Zo ja, dient men dan geen criteria te stellen voor deze uitkeringen, bijvoorbeeld uitkering aan de 
hand van facturen? 
 
Welke controle hebben de Vlaamse regeringscommissarissen binnen de VMW op deze 
uitkeringen? 
 
Is dit een courante praktijk binnen alle Vlaamse overheidsbedrijven? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 38 van 9 oktober 2007  
van JAN PENRIS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Conform de wet van 08/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen is een aantal 

voorstellen van wijziging van het arbeidsreglement van de VMW voorgelegd aan het 
Tussenoverlegcomité (algemeen luik) en aan de provinciale Basisoverlegcomités (specifiek luik, 
nl. de uurregelingen). 

 
Twee van de drie representatieve vakorganisaties verklaarden zich hiermee akkoord. Gelet  op 
het feit dat de VSOA-afvaardiging geen goedkeuring verleende over de voorgestelde 
wijzigingen, kon in de bovenvermelde overlegorganen geen consensus worden bereikt en werd 
conform de procedure voorzien in de wet op de arbeidsreglementen een verzoeningspoging 
gedaan door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 
Inzake het algemeen luik werd na de verzoeningsvergadering een aangepast voorstel tot 
wijziging van het arbeidsreglement besproken in het Tussenoverlegcomité van de VMW. 
Hierover werd een consensus bereikt en de tekst van het arbeidsreglement werd vervolgens 
ondertekend door de drie representatieve vakorganisaties. 

 
Inzake het specifiek luik (uuregelingen) bleef de VSOA-afvaardiging tijdens de 
verzoeningsvergadering bij haar standpunt om geen goedkeuring te verlenen aan de 
voorgestelde wijzigingen. De afvaardigingen van ACOD en ACV-Openbare Diensten keurden 
de voorgestelde wijzigingen wel goed. 

 
Het dossier inzake het specifieke luik is conform de wetgeving op de arbeidsreglementen  door 
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toegezonden aan de voorzitter van het 
Sectorcomité XVIII Vlaamse gemeenschap - Vlaams Gewest.  

 
De besprekingen in dit onderhandelingscomité zijn momenteel nog lopend.  

 
Tijdens de verzoeningsvergadering over het specifieke luik is door de sociaal inspecteurs van de 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opmerking gemaakt inzake het 
ontbreken van een systeem voor registratie van de gepresteerde uren voor de mobiele werkers. 
Bijgevolg is door de VMW een tekstaanpassing uitgewerkt waarin wordt voorzien in een 
registratiesysteem voor de mobiele werkers.  

 
Volledigheidshalve wordt hierbij nog vermeld dat het toezicht op de naleving van de wettelijk 
voorziene procedure m.b.t. de wijziging van het arbeidsreglement, een opdracht is die expliciet 
is toegewezen aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 
2. De Raad van Bestuur van de VMW besliste op 29/09/2006 om het personeelsbeleid binnen de 

VMW extern te laten doorlichten, met de specifieke vraag wat de mogelijkheden en/of 
beperkingen zijn van het huidig personeelsstatuut. Het contract werd afgesloten via Jobpunt 
Vlaanderen die nu ook instaat voor professionele begeleiding van het HR-beleid met de Accord 
Group. De kostprijs bedraagt 15.000 euro.  
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De Raad van Bestuur van de VMW beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de 
VMW te besturen. Inzake personeelsaangelegenheden is ook nog de wet van 16 maart 1954 
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut van toepassing die voorziet 
dat de Koning – in casu de Vlaamse Regering – het personeelsstatuut vaststelt. Deze wet 
voorziet ook in het administratief toezicht dat uitgeoefend wordt op de Raad van bestuur door 
de regeringscommissarissen en afgevaardigden van de betrokken ministers van de Vlaamse 
Regering.  

 
De Raad van Bestuur dient derhalve het initiatief te nemen in verband met een eventuele 
herziening van het personeelsstatuut. 

 
Voorafgaandelijk aan de goedkeuring door de Vlaamse Regering worden alle wijzigingen aan 
het personeelsstatuut overlegd met de representatieve vakorganisaties conform de wet van 19 
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.  

 
3. Sinds 1994 ondersteunt de VMW de vormingsinitiatieven van de representatieve 

vakorganisaties. De financiële middelen en de modaliteiten hiertoe worden vastgelegd in het 
kader van de sociale akkoorden. Deze worden afgesloten door de Raad van Bestuur van de 
VMW met de representatieve vakorganisaties.  

 
De Raad van Bestuur is onderworpen aan het administratief toezicht zoals ingesteld door de wet 
van 16/03/1954.  

 
De uitvoeringsmodaliteiten zijn als volgt vastgesteld door de Raad van Bestuur: de 
vakorganisaties dienen jaarlijks een vormingsprogramma voor te stellen, het voorgestelde 
vormingsprogramma dient modulair te worden opgesteld, de VMW betaalt driemaal een 
voorschot. Het laatste voorschot wordt slechts uitbetaald op voorwaarde dat de betrokken 
vakorganisatie vòòr 31 juli een tussentijds rapport heeft ingediend, waarin een overzicht wordt 
gegeven van de georganiseerde vormingsactiviteiten.  Elke vakorganisatie moet vòòr 15 januari 
een uitvoerig verslag indienen van de georganiseerde vormingsactiviteiten. Na goedkeuring 
door de Raad van Bestuur wordt het saldo van de enveloppe uitbetaald. De uitgaven dienen 
steeds gestaafd te kunnen worden door middel van facturen.  
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MARINO KEULEN, 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 

 STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 191 
van 18 september 2007 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Sociale huisvestingsmaatschappijen   -   Zitpenningen 
 
De leden van de raden van bestuur van de verschillende Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen 
(SHM) ontvangen voor hun aanwezigheid op de vergaderingen zogenaamde zitpenningen. 
 
Dat lijkt (net als voor andere intercommunales) billijk. Daar we in de sociale sector zitten, lijken hoge 
bedragen of grote verschillen tussen de SHM echter minder aanvaardbaar. 
 
1. Houdt de Vlaamse overheid een systematisch overzicht bij van deze zitpenningen? Waarom wel of 

waarom niet? 
 
2. Op welke manier worden deze zitpenningen onder controle gehouden? 
 
3. Kan de minister een overzicht geven van het totaal aan zitpenningen dat jaarlijks door de SHM’en 

uitbetaald worden? Graag een opsplitsing per SHM en per jaar van 2000 t.e.m. 2006. 
 
4. Kan de minister een overzicht geven van de bedragen van de zitpenningen per SHM? Graag een 

opsplitsing voor de twee laatste gemeentelijke legislaturen. 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 191 van 18 september 2007 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. Op basis van artikel 5 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot bepaling 

van de specifieke regelingen van het toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen (het 
zogenaamde toezichtsbesluit)  en ingevolge artikel 173,2° van het domeinbesluit dienen de SHM’s 
de jaarrekening, de proef- en saldibalans en de bijlagen te melden aan de VMSW (VHM) 
tenminste één maand voordat deze documenten aan de algemene vergadering van de SHM ter 
goedkeuring worden voorgelegd. Het totaal bedrag aan zitpenningen staat vermeld in de balans 
(bijlage 1 tot de jaarrekening) en een opsplitsing van het bedrag aan zitpenning uitgekeerd per 
bestuurder, wordt weergegeven op de bijlage 5bis tot de balans. Deze documenten worden door de 
VMSW overgemaakt aan de IVA Inspectie en dit met het oog op het uitoefenen van zijn wettelijke 
controleopdracht. Wat gebeurt er met die overzichten inzake zitpenningen? 

 
- De frequentie van het aantal vergaderingen van de raad van bestuur en subcomités die wordt 

meegedeeld door de commissaris/toezichthouder in zijn jaarlijks geïntegreerd verslag wordt 
vergeleken met de bedragen van de zitpenningen vermeld op de bijlage 5bis tot de balans van 
het betrokken dienstjaar. De bedragen zelf worden gecontroleerd aan de hand van de 
beslissing(en) van de algemene vergadering van de SHM. Bij onregelmatigheden wordt er 
gereageerd of, in de mate van het mogelijke, opgetreden door IVA Inspectie afdeling 
Toezicht; 

 
- Door de diensten van IVA Inspectie afdeling Toezicht werd in het kader van een risico-

analyse een totaal portret per maatschappij opgesteld. Die risico-analyse heeft een 
“knipperlicht”-functie waarbij de pijnpunten in kaart worden gebracht en dit met het oog op 
het uitoefenen van een meer gerichte toezichtsfunctie  Eén luik van deze analyse bevat de 
aspecten die te maken hebben met de administratieve werking en beheer van een maatschappij 
ondermeer het item ‘zitpenningen’. Zo werd per maatschappij in die risico-analyse 
opgenomen of de zitpenning van de betrokken vennootschap al dan niet conform de richtlijnen 
(zie punt 2) terzake werd vastgesteld; 

 
- In het kader van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 15 december 2006 

houdende de toekenning van een subsidie aan sociale huisvestingsmaatschappijen met lage 
huurinkomsten werd ik door het agentschap Inspectie RWO in kennis gesteld van zijn oordeel 
over de (correcte) uitvoering door de SHM’s die in aanmerking komen voor de 
verhuursubsidies, van de reglementering met betrekking tot de Vlaamse Wooncode, haar 
uitvoeringsbesluiten en de hen opgelegde opdrachten inzake het sociale woonbeleid. Bij het 
vellen van dit oordeel hield het agentschap rekening met de resultaten van voornoemde risico-
analyse, dus ook met het feit of de zitpenning al dan niet conform de richtlijnen (zie punt 2) 
werd vastgesteld. 

 
2. De bepalingen van de Vlaamse Wooncode en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 

1999 tot bepaling van de specifieke regelingen van het toezicht op de sociale 
huisvestingsmaatschappijen (het zogenaamde toezichtsbesluit) vormden destijds samen het 
exclusieve toezichtkader van de VHM op de SHM’s. Aangezien het aspect zitpenningen niet werd 
opgenomen in dit toezichtsbesluit, kon de VHM als niet politiek en normatief bevoegd orgaan niet 
regelgevend optreden met betrekking onderhavige materie. In het kader van verzelfstandigde 
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autonomie was (en is) een SHM bijgevolg zelf verantwoordelijk voor beslissingen met betrekking 
tot deze materie.  

 
De VHM heeft destijds dan ook met betrekking tot deze materie slechts richtlijnen uitgewerkt die 
stellen dat het (maximale) bedrag van de zitpenning voor de bestuurders en de (VHM)-
commissaris wordt bepaald analoog aan de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering 
dd. 27 januari 1988 houdende maatregelen tot harmonisatie van presentiegelden aan 
commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, 
voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van 
instellingen en ondernemingen die tot de Vlaamse Regering behoren. Tot 1 januari 1997 werden 
zowel de bedragen van de vergoedingen en de presentiegelden, als het aantal vergaderingen dat 
voor presentiegelden in aanmerking komt (maximum 40 zittingen) vastgesteld analoog aan de 
bepalingen van voornoemd besluit. Overeenkomstig de bepalingen van voornoemd besluit worden 
die bedragen om de twee jaar geïndexeerd. Voor de praktische toepassing werden de 
vennootschappen onderverdeeld in 3 categorieën. Vanaf 1 januari 1997 werden de richtlijnen 
inzake zitpenningen uitgebreid. Bovengenoemde richtlijnen werden aangevuld met een vierde 
categorie, nl. vennootschappen met een patrimonium van meer dan 2.500 woningen. Het 
maximum aantal vergoedbare zittingen werd voor deze categorie vastgesteld op 60. In 2001 
werden de richtlijnen gewijzigd in die zin dat alle SHM’s die ressorteren onder categorie I en II in 
categorie III konden worden ondergebracht, evenwel slechts nadat de algemene vergadering het 
bedrag had goedgekeurd. 
 
Categorie I,II en III2:   
Geïndexeerd bedrag (1.1.2006): 70,80 euro 
Jaarlijks maximum (equivalent van 40 zittingen): 2.832 euro 
 
Categorie IV3:   
Geïndexeerd bedrag (1.1.2006): 79,97 euro 
Jaarlijks maximum (equivalent van 60 zittingen): 4.798,20 euro 
 
In het kader van de BBB-herstructurering werd door de VMSW en het agentschap IVA Inspectie 
RWO afgesproken dat in afwachting van mogelijke andere afspraken de richtlijnen van de 
vroegere VHM ook door de IVA Inspectie als basis gehanteerd wordt voor de beoordeling van het 
algemene belang, behoorlijk bestuur en de regelmatigheid en dit om de continuïteit te verzekeren.  
Het is de bevoegdheid van het departement RWO om een andere norm of richtlijn uit te werken. 
Deze oefening is lopend en tot er een andere norm of richtlijn wordt uitgewerkt, dienen 
voornoemde richtlijnen nog steeds als referentiekader te worden gehanteerd. 
 
Conform de statutaire bepalingen terzake, is het principieel toekennen van een zitpenning evenwel 
afhankelijk van een beslissing van de Algemene vergadering van een SHM. Noch de toenmalige 
VHM, noch IVA Inspectie, noch de commissarissen/toezichthouders kunnen interfereren op 
beslissingen van een algemene vergadering. Dergelijke beslissingen kunnen enkel worden 
bestreden bij een rechtbank. 
 

                                                      
2 Categorie I:  huurmaatschappijen met een patrimonium tot 500 huurwoningen; 
  Koopmaatschappijen met een werkgebied tot 100.000 inwoners. 
 
Categorie II: huurmaatschappijen met een patrimonium van 501-1000 huurwoningen; 
  Koopmaatschappijen met een werkgebied van meer dan 100.000 inwoners. 
 
Categorie III: huurmaatschappijen met een patrimonium van 1001 – 2500 huurwoningen 
 
   
3 Categorie IV: huurmaatschappijen met een patrimonium van meer dan 2500 huurwoningen 
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Wanneer bijgevolg IVA Inspectie vaststelt dat een raad van bestuur een bedrag aan de algemene 
vergadering voorstelt dat niet conform is aan de richtlijnen terzake, dan dient zijn tussenkomst 
zich noodgedwongen te beperken tot het signaleren van deze vaststelling aan de betrokken raad 
van bestuur en hem bij die gelegenheid te wijzen op het bijzonder karakter van sociale 
huisvestingsmaatschappijen zowel met betrekking tot hun maatschappelijke opdracht als op het 
feit dat zij met overheidsgelden werken. Bij sociale huisvestingsmaatschappijen moet namelijk het 
zuinigheidsprincipe primeren.  
 
Mocht blijken dat een maatschappij beslissingen zou nemen die kennelijk onverantwoord zijn en 
lijnrecht ingaan tegen de principes van Algemeen Goed Bestuur, kan de IVA Inspectie hiertegen 
wel optreden. Zo bestaat reeds de decretale grondslag om boetes op te leggen aan de maat-
schappijen. Tevens kan de maatschappij haar erkenning verliezen of kan ze gedwongen worden te 
fusioneren met een andere maatschappij. Hiervoor moet echter nog eerst een uitvoeringsbesluit 
opgemaakt worden, wat in het najaar 2007 nog zal gebeuren.   
 

3. In bijlage 1 kan u het totaal aan zitpenningen vinden dat jaarlijks door de SHM’s wordt uitbetaald 
vanaf 2000 t.e.m. 2006.   

 
4. Daar de informatisering van de boekhoudkundige gegevens pas vanaf 1996 op gang is gebracht, 

beschikken wij pas vanaf 2000 over volledig uniforme en gestandaardiseerde data. Bijgevolg 
kunnen enkel de data van de tweede legislatuur (2001-2006) bezorgd worden in bijlage 2. 
 
 

BIJLAGEN 
 
1. Zitpenningen per jaar 
2. Gegevens data tweede legislatuur 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/KEULEN/191/antw.191.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/KEULEN/191/antw.191.bijl.002.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 192 
van 18 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Liberalisering energiemarkt   -   Compensatie gemeenten 
 
Voor de liberalisering van de energiemarkt haalden steden en gemeenten in Vlaanderen heel wat 
middelen uit de dividenden van de energiesector. Sinds de liberalisering is dit heel wat minder. 
 
Dit werd deels gecompenseerd met de Eliaheffing, maar door de beslissing van de Vlaamse Regering 
van 20 juli 2007 zal die worden afgeschaft vanaf 1 januari 2008. 
 
1. Is er al beslist hoe het verlies van de gemeenten zal gecompenseerd worden? 
 
2. Wat was het bedrag van het dividend (gas en elektriciteit) voor de liberalisering? 
 

Wat was het bedrag van het dividend (gas en elektriciteit) na de liberalisering? 
 
Wat was het bedrag van de Eliaheffing (gas en elektriciteit) na liberalisering? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 192 van 18 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Op 14 september 2007 besliste de Vlaamse Regering om de federale Eliaheffing ten laste van de 
 gezinnen en bedrijven vanaf 2008 af te schaffen. Dat betekent een lastenverlaging van 83 
 miljoen euro. 

Hoewel de Vlaamse Regering besliste tot de vervroegde afschaffing van de Eliaheffing, wenst 
zij de gemeenten te vergoeden voor de daaruit voortvloeiende inkomstenderving. Op de 
Vlaamse begroting voor 2008 wordt daarom een krediet van 83 miljoen euro ingeschreven, het 
bedrag aan verloren inkomsten voor de gemeenten ten gevolge van de vervroegde afschaffing 
van de Eliaheffing voor dat boekjaar. Dat bedrag zal onder de gemeenten worden verdeeld 
volgens het huidige verdelingsmechanisme. Dit bedrag blijft, in tegenstelling tot de federale 
compensatie, ook na 2010 behouden, wat neerkomt op een structurele verhoging van de 
middelen van het gemeentefonds. 

 
2.  
 
2.1.  De dividenden m.b.t. elektriciteit en gas van de gemeenten vóór de liberalisering 
 vertegenwoordigden een bedrag van ongeveer 485 miljoen euro (het betreft een gemiddelde van 
 2000, 2001 en 2002). 
 
2.2 De reële dividenden van de gemeenten na de liberalisering zijn moeilijk vast te stellen.  

In 2003, 2004 en 2005 werden immers nog belangrijke bedragen uitgekeerd die betrekking 
hadden op de periode vóór de liberalisering (reserves, afrekening energie in de meters, verkoop 
openbare verlichting, enz., …). 
Vanaf 2003 berekent de CREG de billijke vergoeding, d.i. de vergoeding op basis van het 
geïnvesteerde kapitaal tegen marktrente, waarop de netbeheerders recht hebben. 
Die billijke vergoeding zou voor de gemeenten voor elektriciteit en gas samen ongeveer 200 tot 
220 miljoen euro moeten opbrengen. Er stelt zich daarbij echter een probleem, met name dat de 
CREG kosten verwerpt die de netbeheerders effectief hebben gedragen (afschrijvingen, kosten 
openbare dienstverplichtingen, financiële kosten,  aankoop netverliezen, …) en dat de CREG die 
kosten bijgevolg niet in de berekening van de tarieven opneemt. Daardoor dekken die tarieven 
de kosten plus de billijke vergoeding van de netbeheerder niet en moet een belangrijk deel van 
de billijke vergoeding worden aangewend om de door de CREG verworpen kosten te 
compenseren.  

 
2.3.1 Na de liberalisering waren de bedragen van de Elia-heffing de volgende: 
 

2004: 107,9 miljoen euro (8 maanden) 
2005: 161,0 miljoen euro 
2006: 159,1 miljoen euro 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 193 
van 18 september 2007 
van ERIC VAN ROMPUY 
 
 
 
Kraainem   -   Waarnemend burgemeester 
 
In Kraainem is de burgemeester nog niet benoemd wegens het onderzoek dat gevoerd wordt rond het 
feit dat daar, in strijd met de taalwetgeving, Franstalige oproepingsbrieven voor de verkiezingen 
werden verspreid, en dit zowel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 als voor de federale 
verkiezingen van 2007. 
 
Toch ondertekent de waarnemend burgemeester alle documenten met “burgemeester”, en niet met 
“waarnemend burgemeester”. 
 
Is het juridisch geoorloofd dat de waarnemend burgemeester als “burgemeester” de documenten 
ondertekent? 
 
Zo niet, welke maatregelen neemt de minister, welke sancties zijn er mogelijk en wat zijn de gevolgen 
voor de aldus ondertekende documenten? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 193 van 18 september 2007 
van ERIC VAN ROMPUY 
 
 
 
Het is niet geoorloofd dat de waarnemende burgemeester de documenten ondertekent met 
‘burgemeester’. Directe juridische gevolgen op het vlak van de geldigheid van de ondertekende 
documenten zijn er niet. Ik zal echter niet nalaten om de waarnemende burgemeester erop te wijzen 
dat hij de titel van burgemeester niet mag voeren vooraleer hij benoemd is en de eed als burgemeester 
heeft afgelegd.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 199 
van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Promotie van beleidsthema's  -  Televisieprogramma's 
 
Geregeld worden er door de ministers opdrachten gegeven aan televisiezenders voor het maken van 
programma's, met bijbehorende subsidies. Die subsidiëring heeft tot doel bepaalde thema's dichter bij 
de Vlaamse kijker te brengen.  
 
Eén van deze thema's is bijvoorbeeld de derdewereldproblematiek, waarbij programmamakers 
televisiereportages over de concrete dagelijkse noden van het Zuiden weergeven. Ook verwerken 
scenaristen een verhaallijn over de derdewereldproblematiek in soaps. Deze verhaallijnen gaan dan 
onder meer over vrijwilligerswerk in de Derde Wereld of over een microfinancieringsinstelling in het 
Zuiden. Een ander thema is bijvoorbeeld het gelijkekansenbeleid, dat men ook via de audiovisuele 
media dichter bij de Vlaming wil brengen. 
 
1. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de televisieprogramma’s die hij/zij en/of 

zijn/haar beleidscel, administratie,… financieel hebben ondersteund sinds het begin van de 
legislatuur?  

 
Graag een overzicht per jaar, met vermelding van de betrokken zender en van het budget per 
programma. 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van programma's die op een andere wijze 
werden ondersteund? 

 
2. Kan de minister aangeven, per ondersteund programma, welke doelstellingen er daarbij werden 

nagestreefd, of er nadien werd nagegaan in hoeverre deze doelstellingen werden gerealiseerd en zo 
ja, wat de resultaten van deze evaluatie waren en welke beleidsconclusies eruit werden getrokken? 

 
Als er geen evaluatie was, kan de minister dan aangeven waarom niet? 

 
3. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de zenders en programma's die in het 

komende televisieseizoen (2007-2008) financieel zullen worden ondersteund, met de respectieve 
budgetten per programma? 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van de programma's die in het komende 
seizoen op een andere wijze zullen worden ondersteund? 

 
4. Hoe evalueert de minister het nastreven van beleidsdoelstellingen en/of van een betere 

samenleving via het ondersteunen van televisieprogramma's, en kan hij/zij dit uitvoerig toelichten? 
 

Waar moet er bijsturing zijn? 
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5. Worden er nog andere televisieprojecten gepland en kan de minister deze toelichten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 84, Moerman nr 75, 

Vandenbroucke nr. 222, Van Mechelen nr. 162, Anciaux nr. 106, Bourgeois nr. 116, Keulen nr. 
199, Van Brempt nr. 208, Vanackere nr. 273, Crevits nr. 654). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 199 van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister 
bevoegd voor het mediabeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 200 
van 20 september 2007 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
De Ideale Woning Antwerpen   -   Toewijzingsreglement 
 
In de krant “Gazet van Antwerpen” van 29 augustus konden we vernemen dat het conflict tussen de 
Vlaamse overheid en huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning escaleert met de schorsing van 25 
verhuringen. 
 
Blijkbaar strookt de manier van toewijzen van de huisvestingsmaatschappij niet met het geldende 
toewijzingsreglement. Er zou een nieuw toewijzingsreglement ingediend zijn door de 
huisvestingsmaatschappij, maar dit zou volgens de administratie nog even kunnen duren. 
 
Deze schorsingen leiden tot leegstand van woningen en dit verhoogt bijgevolg de wachttijd voor het 
verkrijgen van een woning. Ook het gevaar op sociaal woningtoerisme wordt zo in de hand gewerkt. 
 
1. Is het nieuwe toewijzingsreglement nu goedgekeurd en indien niet, wanneer denkt de minister dat 

dit zou kunnen goedgekeurd worden? 
 
2. Hoeveel dossiers met betrekking tot schorsing of vernietiging van een verhuring zijn er lopende 

bij de administratie? 
 
3. Is dit probleem een alleenstaand geval, of kampen andere huisvestingsmaatschappijen met 

hetzelfde probleem? 
 
4. Heeft de minister een zicht op het aantal leegstaande woningen van huisvestingsmaatschappijen? 
 
5. Worden er initiatieven genomen om deze problematiek te verhelpen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 200 van 20 september 2007 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
1. Het voorstel van aanpassing van het interne toewijzingsreglement van de sociale 

huisvestingsmaatschappij (SHM) De Ideale Woning is goedgekeurd door het departement RWO – 
entiteit Wonen. Dit is als zodanig ook meegedeeld aan De Ideale Woning op maandag 8 oktober.   

 
2. Er is momenteel 1 dossiers met betrekking tot een beroep tegen een vernietiging lopende, met 

betrekking tot toewijzingen bij de SHM De Ideale Woning. Ondertussen zijn wel reeds 27 andere 
dossiers t.a.v. de maatschappij in beroep behandeld. 

 
3. Dit is een alleenstaand geval. Bij enkele andere SHM’s werden er weliswaar ook 

toewijzingsbeslissingen die indruisten tegen de reglementering geschorst en vernietigd, maar deze 
maatschappijen hebben zich naderhand geconformeerd aan de wetgeving. 

 
4. Als bijlage vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger een overzicht van de op 31/12/2006 

leegstaande woningen per sociale huisvestingsmaatschappij. Het overgrote deel van deze 
leegstand is te wijten aan renovatie of vervanging die gepland of in uitvoering is. 

 
Ik wil de Vlaamse volksvertegenwoordiger er wel uitdrukkelijk op wijzen dat het niet de 
schorsingen zijn die tot leegstand leiden, maar wel de inbreuken tegen het vroegere 
toewijzingsreglement. Het agentschap Inspectie RWO heeft in dergelijke gevallen geen andere 
keus dan de strijdige toewijzingen te schorsen en te vernietigen.   

 
5. Zoals reeds in vraag 1 vermeld, is de wijziging aan het toewijzingsreglement van de SHM De 

Ideale Woning goedgekeurd door het departement RWO – entiteit Wonen. Ik verwacht dat 
hiermee aan de problematiek verholpen is en de maatschappij naar de toekomst een 
toewijzingsbeleid zal voeren dat conform is met het gewijzigde toewijzingsreglement. 
 

 
BIJLAGE 
 
Leegstand per SHM 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/KEULEN/200/antw.200.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 202 
van 20 september 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
Sociale huur   -   Wachttijden 
 
1. Kan de minister meedelen, onderverdeeld per socialehuisvestingsmaatschappij, hoeveel mensen er 

op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning? 
 
2. Kan de minister per sociale huisvestingsmaatschappij de wachttijd meedelen die kandidaten (die 

geen wettelijk recht op voorrang kunnen laten gelden) die momenteel een sociale huurwoning 
toegewezen krijgen, hebben doorlopen? 

 
Kan hierbij desgevallend een onderscheid gemaakt worden naargelang de gezinssamenstelling? 

 
3. Kan de minister meedelen of de wachtlijsten voor huurders in de sociale huisvesting tussen 2000 

en 2007 zijn toegenomen, of veeleer zijn afgenomen? 
 
4. Kan de minister meedelen of de gemiddelde duurtijd van de wachtlijsten voor sociale huurders in 

de sociale huisvesting tussen 2000 en 2007 is toegenomen of veeleer is afgenomen, en met 
hoeveel? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 202 van 20 september 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
1. Afgelopen zomer vond er een actualisatie plaats van de kandidatenregisters. Dit wil zeggen dat 

alle kandidaten worden aangeschreven met de vraag of zij nog geïnteresseerd zijn in de toewijzing 
van een sociale huurwoning. Bovendien wordt bij die gelegenheid nagegaan of de kandidaten nog 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Indien niet, worden zij geschrapt. 

 
De informatie met betrekking tot de kandidaat-huurders kent de grootste relevantie na deze 
actualisatie. Daarom is ervoor geopteerd om de informatieverzameling op dat moment te focussen. 
Momenteel zijn de nodige databestanden grotendeels verzameld en is de verwerking volop aan de 
gang. Men verwacht daar tegen eind oktober of begin november mee rond te zijn. Ik houd er dan 
ook aan u op dat ogenblik verder in te lichten over deze materie. 

 
2. Ik verwijs hiervoor naar vraag 1. 
 
3. Ik verwijs hiervoor naar vraag 1. 
 
4. Ik verwijs hiervoor naar vraag 1. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 203 
van 20 september 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
Sociale huisvesting   -   Vreemdelingen 
 
Kan de minister, in aansluiting bij vorige vragen ter zake, de cijfers verstrekken van de toewijzingen 
van sociale woningen in 2006, onderverdeeld naar Belgen, EU- en niet-EU-vreemdelingen, en dit per 
maatschappij en per arrondissement? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 203 van 20 september 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
Afgelopen zomer vond er een actualisatie plaats van de kandidatenregisters. Dit wil zeggen dat alle 
kandidaten worden aangeschreven met de vraag of zij nog geïnteresseerd zijn in de toewijzing van een 
sociale huurwoning. Bovendien wordt bij die gelegenheid nagegaan of de kandidaten nog voldoen aan 
de toelatingsvoorwaarden. Indien niet, worden zij geschrapt. 
 
De informatie met betrekking tot de kandidaat-huurders kent de grootste relevantie na deze 
actualisatie. Daarom is ervoor geopteerd om de informatieverzameling op dat moment te focussen. 
Momenteel zijn de nodige databestanden grotendeels verzameld en is de verwerking volop aan de 
gang. Men verwacht daar tegen eind oktober of begin november mee rond te zijn. Ook de informatie 
met betrekking tot de toewijzingen valt hieronder, zodat ik eraan houd u op dat ogenblik verder in te 
lichten over deze materie. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 204 
van 20 september 2007 
van VERA JANS 
 
 
 
OCMW-decreet   -   Timing en overleg 
 
Na het gemeentedecreet en het provinciedecreet zal ook de OCMW-wetgeving aangepast worden. Dit 
gebeurt in twee fasen. In een eerste fase werd de OCMW-regelgeving aangepast aan het gewijzigde 
gemeentedecreet (decreet van 5 juli 2006 betreffende de herziening van de OCMW-wet van 12 juli 
1976). In een tweede fase zal er een nieuw decreet betreffende de organisatie van de OCMW’s 
opgemaakt en gestemd worden. 
 
Het nieuwe decreet beoogt de herziening van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
OCMW’s en de optimalisatie van de synergie tussen het OCMW en de gemeente, evenwel zonder te 
raken aan de autonomie van de OCMW’s. 
 
1. De conceptnota ter zake geeft een overzicht van de wetgeving betreffende de organisatie van de 

OCMW’s. De nota bevat evenwel weinig toelichting bij de wijziging van bepalingen. 
 

Op welke punten wijkt het OCMW-decreet af van het Gemeentedecreet en waar loopt het gelijk? 
 
Wat zijn de consequenties van die wijzigingen voor de OCMW’s? 
 

2. De minister geeft duidelijk aan dat hij wenst dat het parlement dit jaar nog het OCMW-
maxidecreet goedkeurt. 

 
Op welke termijn wil de minister het decreet implementeren? 
 
Zal de implementatie van het OCMW-maxidecreet in zijn geheel of gefaseerd gebeuren? 
 

3. In welke mate heeft de minister rekening gehouden met de opmerkingen van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) betreffende het voorontwerp van het OCMW-
maxidecreet? 

 
4. In het antwoord van de minister op de vragen van Tom Dehaene betreffende de stand van zaken in 

het OCMW-maxidecreet (vraag om uitleg van 22-05-2007) stelde de minister dat hij 
verantwoordelijk is voor de bestuurlijke organisatie van de OCMW’s en dat de minister van 
Welzijn bevoegd is voor het inhoudelijke welzijnsbeleid. 

 
Heeft de minister overleg gepleegd met zijn collega, de minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin? 
 
Wat zijn de belangrijkste resultaten van dit overleg? 



-368-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 204 van 20 september 2007 
van VERA JANS 
 
 
 
1 & 3.  De conceptnota waar u naar verwijst betrof een ontwerp van conceptnota. Op vrijdag 

5 oktober jl. heeft de Vlaamse Regering beslist welke uitgangspunten aan de basis zullen 
liggen van het OCMW-decreet. De goedgekeurde conceptnota bevat een overzicht van de 
belangrijkste inhoudelijke wijzigingen die beoogd worden via het voorgenomen decreet op de 
bestuurlijke organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (hierna 
OCMW-decreet genoemd). De goedgekeurde conceptnota is de resultante van besprekingen 
met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, parlementairen van de commissie voor 
Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en 
Decreetsevaluatie en de vertegenwoordigers van de onderscheiden kabinetten. Ieder heeft op 
zijn niveau zijn inbreng kunnen doen. 

 
 Die nota is bedoeld als handleiding bij de redactie van de teksten van het ontwerp van 

OCMW-decreet. Het uiteindelijke ontwerp zal de resultante zijn van besprekingen met de 
vertegenwoordigers van de lokale besturen en met de kabinetten van de verschillende collega-
ministers.  

 
Ik begrijp uit het tweede deel van uw eerste vraag dat u een zekere bezorgdheid aan de dag 
legt voor transparante wetgeving. Zoals trouwens al in het regeerakkoord werd 
overeengekomen, is het in elk geval de bedoeling van de regering om de bestuurlijke 
organisatie van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de gemeente in de 
mate van het mogelijke op mekaar af te stemmen. Natuurlijk moet daarbij rekening gehouden 
worden met de eigen situatie van de OCMW’s, die op verschillende punten een specifieke 
regeling vergen. 

 
Het is nog te vroeg om op te lijsten welke de verschilpunten tussen het gemeentedecreet en het 
OCMW-decreet precies zullen zijn. Die zullen maar definitief kunnen vastgesteld worden op 
het ogenblik dat het ontwerp aan het Vlaams Parlement kan worden bezorgd. De eigenlijke 
toelichting bij de voorgenomen wijzigingen zal opgenomen worden in de memorie van 
toelichting. In de mate van het mogelijke zal in de toelichting vermeld worden welk artikel uit 
de OCMW-wet qua onderwerp wordt hernomen en de relatie van het gemeentedecreet 
weergegeven worden. 

 
De bespreking van de ontwerpteksten werd recent opgestart en zal ongetwijfeld leiden tot 
verfijning van de ontwerpteksten. Uiteindelijk komt het aan de Vlaamse Regering toe om te 
beslissen over de teksten die via het ontwerp van decreet bij het Vlaamse Parlement ingediend 
zullen worden. Het komt aan het Vlaams Parlement toe om zich uit te spreken over het 
ontwerp van decreet. Dat is dan ook de reden dat ik al bij de redactie van de conceptnota 
ervoor geopteerd heb overleg te plegen met vertegenwoordigers van het Vlaams Parlement.  

 
2.  Het ligt in mijn bedoeling om het decreet voldoende tijdig in te dienen opdat de parlementaire 

behandeling afgerond zou kunnen worden in het voorjaar van 2008. Het implementatietraject 
zal invulling krijgen in functie van het verloop van de besprekingen en rekening houden met 
de ervaringen die opgedaan werden naar aanleiding van het gemeentedecreet en het decreet 
van 17 december 1997 tot wijziging van de OCMW-wet. Een aantal van de artikelen zal vrij 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -369- 
 
 

 

snel na de bekendmaking in werking kunnen treden, voor andere bepalingen zal iets meer tijd 
nodig zijn. Het is alleszins de bedoeling dat uiterlijk op 1/1/2013 alle bepalingen van het 
OCMW-decreet van kracht zullen zijn  

 
4.  Zoals aangegeven in het antwoord op de vraag van de heer Tom Dehaene is de minister van 

welzijn inderdaad bevoegd voor het inhoudelijke welzijnsbeleid. Ik ben verantwoordelijk voor 
de bestuurlijke organisatie. Vanzelfsprekend heb ik met vertegenwoordigers van de Vlaamse 
Minister van Welzijn overlegd, maar ook met de vertegenwoordigers van andere ministers. 
Het resultaat van dat overleg is de conceptnota die op 5 oktober 2007 door de Vlaamse 
Regering werd goedgekeurd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 1 
van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Elektronisch stemmen   -   Planning 
 
Door de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming werd de geleidelijke 
invoering van het elektronisch stemmen bij alle verkiezingen, dus ook bij de provincie- en 
gemeenteraadsverkiezingen, mogelijk. 
 
In 204 van 589 gemeenten in België heeft de burger op 10 juni 2007 zijn stem kunnen uitbrengen met 
een magneetkaart. 
 
De stemcomputers zijn ondertussen verouderd en moeten vervangen worden. 
 
1. In hoeveel gemeenten in Vlaanderen wordt er op vandaag elektronisch gestemd? 
 
2. Is de minister van plan om een volledige automatisering van de verkiezingen door te voeren? Zal 

de minister in de toekomst hiervoor de nodige budgetten voorzien? 
 

Werd hiervoor reeds overleg gepleegd met de federale overheid en met de gewestelijke partners? 
Zo ja, wat was het resultaat hiervan? 
 

3. Wanneer verwacht de minister dat Vlaanderen volledig elektronisch zal kunnen stemmen? 
 
4. Hoeveel stemcomputers moeten vervangen worden voor de eerstvolgende verkiezingen? 
 

Wat is de geraamde kostprijs van de vervanging van deze computers? 
 
Wat is de vooropgestelde verdeelsleutel van de kosten? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 1 van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1.  Het aantal gemeenten dat in Vlaanderen elektronisch stemt, is sedert 1998 onveranderd: 143. 
 De huidige stemapparatuur is volgens de bestaande contracten nog tot 31 december 2008 
 bruikbaar. 
 
2.  De Vlaamse Regering heeft de intentie om het elektronisch stemmen uit te breiden over heel 
 Vlaanderen. De regering heeft in het ontwerp van de begroting voor 2008 een provisie van 25 
 miljoen euro voorzien voor de vernieuwing van de bestaande stemapparatuur en de uitbreiding 
 tot de andere gemeenten. 

Er bestaat een werkgroep met vertegenwoordigers van de gewesten en van de federale 
overheid. Deze werkgroep bereidt – in samenwerking met een consortium van Belgische 
universiteiten – de invoering van een nieuw elektronisch stemsysteem voor. Het consortium 
legt de laatste hand aan haar eindrapport.  

 
3.  Het streefdoel voor de veralgemening van het elektronisch stemmen in Vlaanderen, zijn de 
 verkiezingen van juni 2009. De federale overheid is bevoegd voor de organisatie van die 
 verkiezingen. De eerste verkiezingen waar de Vlaamse overheid bevoegd voor is, zijn de 
 gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012. 
 
4.  Het gaat om ongeveer 27.500 stemcomputers in Vlaanderen. Voor een min of meer 
 nauwkeurige prijsraming moet gewacht worden op het eindrapport van het consortium. De 
 verdeelsleutel zal het voorwerp zijn van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse 
 en de federale overheid. Het sluiten van deze overeenkomst is geen “lopende zaak” en moet 
 gebeuren met de volgende federale regering. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 2 
van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Voorzitterschap gemeenteraad   -   Stand van zaken 
 
De gemeenteraad heeft voortaan de mogelijkheid om zijn voorzitter te kiezen uit zijn leden. Dat kan de 
burgemeester zijn, maar ook een schepen of een gemeenteraadslid. 
 
Heeft de minister er zicht op hoeveel gemeenten, onderverdeeld per provincie, er reeds van deze 
nieuwe mogelijkheid gebruik hebben gemaakt? Hoeveel gemeenten, onderverdeeld per provincie, 
werken met: 
 
a) de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad; 
b) een schepen als voorzitter van de gemeenteraad; 
c) een gemeenteraadslid als voorzitter van de gemeenteraad? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 2 van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1.  In 204 van de 308 gemeenten is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad. Voor de 
 provincie Antwerpen zijn dat 50 van de 70 gemeenten, voor Vlaams-Brabant 42 van de 65, 
 voor West-Vlaanderen 40 van de 64, voor Oost-Vlaanderen 40 van de 65 en voor Limburg 32 
 van de 44. 
 

Provincie Antwerpen: Antwerpen, Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Berlaar, 
Bonheiden, Boom, Bornem, Brecht, Duffel, Edegem, Geel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, 
Herentals, Herenthout, Herselt, Hove, Hulshout, Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Kontich, 
Lille, Lint, Malle, Mechelen, Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Oud-Turnhout, Putte, Puurs, 
Rijkevorsel, Schelle, Schilde, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Stabroek, Turnhout, 
Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Wijnegem, Willebroek, Wuustwezel, Zoersel, Zwijndrecht 

 
Provincie Vlaams-Brabant: Asse, Beersel, Bekkevoort, Bertem, Bever, Bierbeek, 
Boutersem, Diest, Galmaarden, Geetbets, Gooik, Grimbergen, Haacht, Halle, Herent, Herne, 
Hoegaarden, Holsbeek, Kampenhout, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Lennik, Leuven, 
Linter, Londerzeel, Lubbeek, Machelen, Meise, Merchtem, Oud-Heverlee, Overijse, Pepingen, 
Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tielt-Winge, Tienen, Vilvoorde, Wemmel, 
Zemst, Zoutleeuw 

 
Provincie West-Vlaanderen: Alveringem, Anzegem, Ardooie, Avelgem, Brugge, Damme, 
De Haan, De Panne, Deerlijk, Dentergem, Heuvelland, Ieper, Ingelmunster, Jabbeke, Knokke-
Heist, Koekelare, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Lo-Reninge, 
Menen, Mesen, Meulebeke, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostkamp, Oostrozebeke, Oudenburg, 
Pittem, Poperinge, Ruiselede, Spiere-Helkijn, Tielt, Vleteren, Waregem, Wervik, Wevelgem, 
Wingene, Zwevegem 

 
Provincie Oost-Vlaanderen: Aalter, Assenede, Beveren, Brakel, Buggenhout, De Pinte, 
Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, Eeklo, Erpe-Mere, Evergem, Gavere, Gent, 
Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen, Kruibeke, Kruishoutem, Lebbeke, Lede, Lochristi, 
Lokeren, Lovendegem, Maldegem, Moerbeke, Nevele, Ninove, Oudenaarde, Sint-Laureins, 
Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, Wetteren, Zele, 
Zingem, Zottegem, Zulte 

 
Provincie Limburg: Alken, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, 
Gingelom, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-
Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maaseik, 
Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Overpelt, Peer, Riemst, 
Wellen, Zonhoven, Zutendaal  

 
2.  In 14 van de 308 gemeenten is een schepen voorzitter van de gemeenteraad. Voor de provincie 
 Antwerpen zijn dat 3 van de 70 gemeenten, voor Vlaams-Brabant 4 van de 65, voor West-
 Vlaanderen 3 van de 64, voor Oost-Vlaanderen 2 van de 65 en voor Limburg 2 van de 44. 
 
 Provincie Antwerpen: Boechout, Niel, Rumst 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -375- 
 
 

 

 
Provincie Vlaams-Brabant: Linkebeek (waarnemend burgemeester), Sint-Genesius-Rode 
(waarnemend burgemeester), Tremelo, Wezembeek-Oppem (waarnemend burgemeester) 

 
Provincie West-Vlaanderen: Kuurne, Lendelede, Torhout 

 
Provincie Oost-Vlaanderen: Haaltert, Wichelen 

 
Provincie Limburg: Diepenbeek, Sint-Truiden 

 
3.  In de overige gemeenten, 90 van de 308, is een gewoon gemeenteraadslid voorzitter van de 
 gemeenteraad. Voor de provincie Antwerpen zijn dat 17 van de 70 gemeenten, voor Vlaams-
 Brabant 19 van de 65, voor West-Vlaanderen 21 van de 64, voor Oost-Vlaanderen 23 van de 
 65 en voor Limburg 10 van de 44. 
 

Provincie Antwerpen: Aartselaar, Borsbeek, Brasschaat, Dessel, Essen, Grobbendonk, 
Hoogstraten, Laakdal, Lier, Mortsel, Olen, Ranst, Ravels, Retie, Schoten, Wommelgem, 
Zandhoven 

 
Provincie Vlaams-Brabant: Aarschot, Affligem, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Dilbeek, 
Drogenbos, Glabbeek, Hoeilaart, Huldenberg, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Landen, 
Liedekerke, Opwijk, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Ternat, Tervuren, Zaventem  

 
Provincie West-Vlaanderen: Beernem, Blankenberge, Bredene, Diksmuide, Gistel, 
Harelbeke, Hooglede, Houthulst, Ichtegem, Izegem, Koksijde, Kortemark, Moorslede, 
Oostende, Roeselare, Staden, Veurne, Wielsbeke, Zedelgem, Zonnebeke, Zuienkerke 

 
Provincie Oost-Vlaanderen: Aalst, Berlare, Deinze, Geraardsbergen, Hamme, Knesselare, 
Laarne, Lierde, Maarkedal, Melle, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Ronse, Sint-Gillis-Waas, 
Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wortegem-Petegem, Zelzate, Zomergem, Zwalm 

 
Provincie Limburg: As, Beringen, Halen, Hasselt, Kortessem, Lanaken, Neerpelt, 
Tessenderlo, Tongeren, Voeren 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 3 
van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Schepencolleges met OCMW-voorzitter   -   Stand van zaken 
 
Het nieuwe gemeentedecreet verandert de positie van de OCMW-voorzitter. Die wordt stemgerechtigd 
lid van het college vanaf 2007 voor de gemeenten die daar zelf al voor opteren, vanaf 2013 verplicht 
voor alle gemeenten. 
 
1. Heeft de minister er zicht op in hoeveel en welke gemeenten in Vlaanderen, opgesplitst per 

provincie, de OCMW-voorzitter reeds deel uitmaakt van het schepencollege? 
 
2. Heeft de minister er zicht op hoeveel OCMW-voorzitters die thans reeds deel uitmaken van het 

schepencollege, eigen bevoegdheden hebben in het schepencollege? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 3 van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1.  In 204 van de 308 Vlaamse gemeenten maakt de OCMW-voorzitter deel uit van het 
 schepencollege. Voor de provincie Antwerpen zijn dat 45 van de 70 gemeenten, voor Vlaams-
 Brabant 41 van de 65, voor West-Vlaanderen 42 van de 64, voor Oost-Vlaanderen 45 van de 
 65 en voor Limburg 31 van de 44. 
 

Provincie Antwerpen: Antwerpen, Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Berlaar, Boechout, 
Bonheiden, Boom, Brasschaat, Brecht, Dessel, Edegem, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-
Berg, Herselt, Hulshout, Kalmthout, Kasterlee, Kontich, Lier, Lille, Lint, Malle, Mechelen, 
Mol, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Ravels, Retie, Schelle, Schilde, Schoten, Sint-Amands, 
Stabroek, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zoersel, 
Zwijndrecht 

 
Provincie Vlaams-Brabant: Affligem, Asse, Beersel, Bekkevoort, Bertem, Bever, Bierbeek, 
Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Dilbeek, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Halle, 
Herent, Herne, Hoegaarden, Hoeilaart, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenaken, Lennik, 
Liedekerke, Linter, Londerzeel, Machelen, Opwijk, Oud-Heverlee, Overijse, Pepingen, 
Roosdaal, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Tervuren, Tielt-Winge, 
Vilvoorde, Zaventem, Zemst 

 
Provincie West-Vlaanderen: Beernem, Bredene, Brugge, De Haan, Diksmuide, Gistel, 
Harelbeke, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ichtegem, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, 
Koksijde, Kortemark, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Lichtervelde, Lo-Reninge, 
Mesen, Meulebeke, Middelkerke, Moorslede, Nieuwpoort, Oostrozebeke, Oudenburg, Pittem, 
Poperinge, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Torhout, Veurne, Vleteren, Wervik, 
Wielsbeke, Wingene, Zedelgem, Zuienkerke 

 
Provincie Oost-Vlaanderen: Aalst, Aalter, Assenede, Berlare, Beveren, Brakel, Buggenhout, 
De Pinte, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Erpe-Mere, Gent, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme, 
Horebeke, Kaprijke, Knesselare, Kruibeke, Kruishoutem, Laarne, Lede, Lokeren, 
Lovendegem, Maldegem, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Ninove, Ronse, Sint-
Gillis-Waas, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Temse, Waasmunster, 
Wachtebeke, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele, Zingem, Zomergem, Zwalm 

 
Provincie Limburg: Alken, As, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Dilsen-
Stokkem, Genk, Gingelom, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Heers, Heusden-
Zolder, Kinrooi, Lanaken, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, 
Nieuwerkerken, Opglabbeek, Peer, Riemst, Tongeren, Wellen, Zonhoven, Zutendaal   

 
2.  Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur beheert een databank met informatie over de 
 mandaten in de lokale besturen. Die bevat op dit moment nog te weinig gegevens over de 
 bevoegdheden van de leden van het schepencollege. Dat zijn aanvullende gegevens die de 
 besturen zelf – via een internettoepassing – moeten toevoegen, maar die pas recent ter 
 beschikking van de gemeente- en OCMW-besturen gesteld is.  
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 4 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Beleidsdomein Inburgering 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 155 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat er voor het beleidsdomein Inburgering sinds 2005 
één grafisch bureau werd ingeschakeld. 
 
1. Bevat de opgegeven kostprijs enkel de verrekening van de kosten en prestaties van het bureau ter 

zake, of tevens de kosten bij derden (druk folders)? 
 

Wat is de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van het bureau ter 
zake? 
 

2. In welk jaar werd dit grafisch bureau ingeschakeld? 
 
3. Is het opgegeven bedrag inclusief BTW? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 4 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De kostprijs bevat zowel het grafisch ontwerp als het drukken. 

Het grafisch ontwerp bedroeg 2.117,5 euro inclusief BTW. Het drukken bedroeg 8.506 euro 
inclusief BTW. De bijkomende opdracht bestond enkel uit het drukken van een extra oplage en 
bedroeg 5.167,5 euro inclusief BTW. 
Het bureau heeft in totaal 15.791 euro inclusief BTW aangerekend. 

 
2. Dit bureau werd in 2006 ingeschakeld. 
 
3. Het opgegeven bedrag is inclusief BTW. 
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Vraag nr. 5 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Stedenbeleid 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 155 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat er voor het Stedenbeleid sinds 2005 verschillende 
externe communicatiebureaus werden ingeschakeld. 
 
1. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (druk folders, opmaak advertenties, 
TV-spot, aankoop mediaruimte e.d.)? 

 
Wat is de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 
 

2. Zijn de opgegeven  bedragen inclusief BTW? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 5 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De opgegeven bedragen slaan enkel op de kosten en prestaties van de communicatiebureaus. 

Daarnaast waren er eveneens kosten voor de aankoop van mediaruimte maar deze uitgaven vallen 
buiten de opgegeven bedragen. 

 
2. Alle opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. 
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Vraag nr. 6 
van 1 oktober 2007 
van WIM VAN DIJCK 
 
 
 
Leningen Vlaams Woningfonds   -   Taalvoorwaarde 
 
Wie een sociale woning wil huren, moet bereid zijn Nederlands te leren. Het is allicht opportuun om 
een gelijkaardige of – liefst zelfs strengere – voorwaarde ook in te voeren voor wie een lening wil 
aangaan bij het Vlaams Woningfonds of een woning wil huren van het Woningfonds. Wie aanspraak 
wil maken op dergelijke sociale voordelen, mag immers de elementaire beleefdheid hebben onze taal 
te willen leren. 
 
Vooral in de provincie Vlaams-Brabant, die onder sterke verfransingsdruk staat, is een dergelijke 
taalvoorwaarde van groot belang. In 2006 was 19,45 % van de ontlenende gezinnen bij het Vlaams 
Woningfonds allochtoon. In Vlaams-Brabant ging het om 9,98 %. 
 
1. Hoeveel procent van de ontleners bij het Vlaams Woningfonds is Nederlandstalig, hoeveel procent 

is anderstalig? Kan de minister deze cijfers uitsplitsen per provincie? 
 
2. Overweegt de minister de kennis van het Nederlands als voorwaarde te stellen voor het ontlenen 

of het huren bij het Vlaams Woningfonds? 
 

Zo ja, wanneer zal hij terzake een initiatief nemen? 
 
Zo neen, waarom niet? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 6 van 1 oktober 2007 
van WIM VAN DIJCK 
 
 
 
1. Om te kunnen ontlenen bij het VWF worden reglementair een aantal voorwaarden opgelegd, onder 

meer aangaande het object, maar ook aangaande de ontlener zelf. In dit kader staat vooral de 
woonbehoeftigheid voorop, en in functie van het ontlenen is de taalkennis geen voorwaarde. Mede 
daarom worden deze gegevens van de ontleners niet bijgehouden, en zijn er geen statistische 
gegevens over het aantal Nederlandstalige en anderstalige ontleners van het Vlaams Woningfonds 
beschikbaar. 

 
2. Voor zover de woningen die het VWF verhuurt, sociale huurwoningen zijn zoals gedefinieerd in 

artikel 2, §1, eerste lid, 22° van de Vlaamse Wooncode, valt de verhuring ervan onder het 
toepassingsgebied van de huurregels vermeld in titel VII van de Vlaamse Wooncode. Dit betekent 
dat de woningen waarvoor het VWF Vlaamse gewestelijke subsidies heeft gekregen, moeten 
worden verhuurd door het VWF volgens de regels van het sociaal huurbesluit. Het nieuwe kader-
besluit sociale huur dat een verdere uitwerking is van titel VII van de Vlaamse Wooncode treedt in 
werking op 1 januari 2008. Een van de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden alsook een 
blijvende verplichting is aantonen dat men bereid is het Nederlands aan te leren. De Raad van 
State onderzocht (zie advies RVS stuk 824 (2005-2006) of die verplichting overeenstemde met de 
grondrechten en kwam tot de conclusie dat die niet werden geschonden in het kader van sociale 
verhuring. De noodzaak van een behoorlijke communicatie tussen de verhuurder van sociale huur-
woningen en de huurders van die woningen kan worden beschouwd als een doelstelling van 
algemeen belang, en kan de verplichting verantwoorden volgens de Raad van State. De taalbereid-
heidsverplichting kan effectief bijdragen tot het tot stand komen van een betere communicatie 
tussen huurders en verhuurders. De Raad van State benadrukte wel dat het vereist is dat de 
verplichting voor geen enkele categorie van personen de essentie van het recht op een behoorlijke 
huisvesting of van andere grondrechten aantast. Daarom, aldus de Raad van State kan het ontwerp 
niet verder reiken dan noodzakelijk om de beoogde doelstelling te bereiken zodat die verplichting 
voor de betrokkenen of voor bepaalde categorieën onder hen geen onevenredig zware gevolgen 
heeft. Gezien de verplichting niet wordt opgevat als het opleggen van een taalvereiste om toegang 
te krijgen tot een sociale huurwoning, noch dat enige kennis van het Nederlands wordt vereist 
(geen resultaats- maar wel een inspanningsverbintenis), tast de verplichting het recht op een 
behoorlijke huisvesting niet aan.  

 
De bovenvermelde motivatie kan echter niet worden weerhouden om ook de taalbereidheids-
vereiste op te leggen bij leningen bij het VWF. De communicatie tussen ontlener en VWF is 
immers zeer beperkt, en is niet te situeren in een context van huurder verhuurder.  
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 7 
van 4 oktober 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
Sociale huurders   -   Informatiepunt 
 
Op 2 juli 2007 besprak de Commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement het jaarverslag 2006 van 
de Vlaamse Ombudsdienst en meer bepaald het hoofdstuk Wonen. Ook de Vlaamse Ombudsman nam 
deel aan deze gedachtewisseling. Tijdens deze zitting wees hij meermaals op het ontbreken van een 
(onafhankelijk) informatiepunt voor sociale huurders, een lacune die door BBB (Beter Bestuurlijk 
Beleid) werd gecreëerd. 
 
1. Erkent de minister dat er nood is aan een dergelijk informatiepunt? 
 
2. Overweegt hij een dergelijk informatiepunt in te stellen? 
 

Zo ja, in welk stadium bevinden zich de plannen en wanneer zal dit informatiepunt operationeel 
zijn?  
 
Zo neen, waarom niet? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 7 van 4 oktober 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
1. Alle actoren binnen de sector Wonen zijn overtuigd van de nood aan goede informatie voor de 

burgers. Eerst en vooral wens ik te benadrukken dat de opdrachten van alle actoren grondig 
wijzigden met BBB. Momenteel wordt er overal in Vlaanderen hard gewerkt om de BBB-
principes verder te laten doorwerken tot in alle lagen van de sector. Ik zou ervoor willen pleiten 
om de lokale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) het nodige krediet te geven en hen de ruimte te 
laten om deze opdrachten naar behoren te vervullen, alvorens nieuwe informatiepunten op te gaan 
richten. 
De burger kan nu met veel meer vragen en klachten rechtstreeks terecht bij de maatschappij in 
eigen streek. De lokale SHM’s krijgen nu meer verantwoordelijkheid en vrijheid dan vroeger. Dit 
houdt ook in dat zij nu (nog meer dan vroeger) moeten instaan voor een klantvriendelijke 
informatieverstrekking. Het Vlaams gewest ondersteunt de lokale SHM’s in haar nieuwe rol, zeker 
ook in hun informatieverlenende opdracht.  

 
Tevens wil ik ook wijzen op de belangrijke rol die de Vlaamse infolijn nu al speelt inzake 
informatie rond sociale huisvesting. Ik wil in dat verband herinneren aan het Contactpunt Wonen, 
dat ik in maart 2004 lanceerde. Alle beschikbare informatie met betrekking tot sociale huisvesting 
werd toen ontsloten via de Vlaamse Infolijn. Daarnaast wordt algemene informatie over het beleid 
beschikbaar gesteld via de website “Bouwen en Wonen”. Het is uiteraard wel duidelijk dat er nu 
heel wat werk ontstaat betreffende de opfrissing van deze informatiekanalen, met de volledig 
vernieuwde regelgeving voor de sociale verhuring in het verschiet. 

 
2. Ten gevolge van wijzigingen in het kader van BBB berust de eerstelijns klachtenbehandeling niet 

langer bij de VMSW maar wel bij de betrokken SHM (zie wijziging van artikel 33 van het decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode). De VHM stelde een informaticatool (dat 
beantwoordt aan de vereisten van de Vlaamse ombudsman) ter beschikking van de SHM’s voor 
hun klachtenregistratie. De SHM’s kunnen nog steeds dit bestand aanvragen bij de VMSW. Het 
agentschap Inspectie RWO heeft de commissarissen/toezichthouders verzocht erop toe te zien dat 
de SHM’s het klachtendecreet toepassen. Dat houdt in dat zij de voorgeschreven procedure 
volgen, de klachten registreren zoals opgelegd door de Vlaamse ombudsman en jaarlijks aan de 
ombudsman rapporteren.  
 
In tweede instantie is de Vlaamse Ombudsdienst bevoegd voor dergelijke klachten. Deze 
werkwijze maakt dat een onafhankelijk informatiepunt momenteel niet als een prioriteit wordt 
beschouwd. 
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Vraag nr. 8 
van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Aangestelde  experten 
 
Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering luidt als volgt: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…), voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). (…)” 
 
1. Voor welke opdrachten in de periode 22 juli 2004 – 28 september 2007 werd een beroep gedaan 

op experten in de zin van het boven geciteerde artikel, die aangesteld werden? 
 
2. Wat was de inhoud van deze opdrachten? 
 
3. Welke experten, in de zin van het boven geciteerde artikel, werden door de minister aangesteld om 

deze opdrachten te vervullen? 
 
4. Hoelang werden deze aangestelde experten tewerkgesteld? 
 
5. Wat waren de arbeidsvoorwaarden van deze aangestelde experten? Onder welk contract waren zij 

tewerkgesteld, of verliep alles via facturatie? 
 
6. Hoeveel bedroeg de vergoeding die aan elke aangestelde expert werd betaald? 
 
7. Wat zijn de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert in de zin van het boven 

geciteerde artikel in aanmerking te komen en aangesteld te worden bij het kabinet van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 5, Moerman nr. 3, Vandenbroucke 

nr. 17, Van Mechelen nr. 7, Anciaux nr. 8, Bourgeois nr. 3, Keulen nr. 8, Van Brempt nr. 11, 
Vanackere nr. 4, Crevits nr. 20). Aan minister Moerman werd een bijkomende subvraag gesteld. 

 



-388-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 8 van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering. 
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Vraag nr. 9 
van 4 oktober 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
Vlaams Woningfonds   -   Opschorting herfinancieringsleningen 
 
In juni besliste het Vlaams Woningfonds de aanvragen van gezinnen voor een herfinanciering op te 
schorten. 
 
Als reden voor deze opschorting wordt gegeven dat het Vlaams Woningfonds niet genoeg geld heeft 
om alle rechthebbenden van een goedkope lening te helpen. Het tekort is een gevolg van de beslissing 
van de minister om vanaf 2006 ook leningen toe te staan aan gezinnen met één kind, wat leidde tot een 
pak meer aanvragen. 
 
Ondertussen zou het Woningfonds al onderhandeld hebben met de minister. Deze vergadering zou 
volgens verantwoordelijken van het Woningfonds niet hebben geleid tot een oplossing. De 
herfinancieringsdossiers blijven dus in de koelkast. 
 
1. Heeft de minister inderdaad een onderhoud gehad met het Woningfonds over dit onderwerp? 
 

Welk extra budget werd gevraagd door het Vlaams Woningfonds? 
 
Heeft de minister toezeggingen gedaan? 

 
2. Hoelang zal voormelde situatie (het niet toekennen van sociale leningen aan rechthebbenden 

wegens geldtekort) blijven voortduren? 
 

Voorziet de minister extra budgetten zodat alle rechthebbenden dan in de toekomst geholpen 
kunnen worden? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 9 van 4 oktober 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
1. Er vond op 4 juli 2007 en 3 september 2007 een onderhoud plaats met een delegatie van het 

Vlaams Woningfonds over hun verzoek tot verhoging van het investeringsvermogen 2007 en 
2008. 

 
Op 30 juni 2007 raamde het Vlaams Woningfonds het tekort voor 2007 op 80 miljoen euro of op 
71 miljoen euro indien de verrichting “terugbetaling schuld” opgeschort zou blijven. Op  3 oktober 
heb ik een aangepaste raming ontvangen van het Vlaams Woningfonds, waarin zij het tekort voor 
2007 met verlening van de opschorting van de verrichting “terugbetaling schuld” berekenden op 
67 miljoen euro. 

 
Het Vlaams Woningfonds werd meegedeeld dat het probleem van bovenvermeld tekort dit jaar 
mogelijk zou kunnen worden opgelost door het aanwenden van de reserves Fonds B2, en voor-
gestelde oplossing zou worden voorgelegd aan de minister bevoegd voor financiën en begroting. 
De globale problematiek was tegelijkertijd onderwerp van de begrotingsbesprekingen voor 2008. 
Intussen is in samenspraak met de minister bevoegd voor financiën en begroting aan het Vlaams 
Woningfonds de toestemming gegeven om 66,1 miljoen euro van de reserves van het Fonds B2 
aan te wenden om het tekort voor 2007 op te vangen. In de begroting voor 2008 wordt het 
investeringsvolume voor het Vlaams Woningfonds verhoogd met 100 miljoen euro. 

 
2. De beslissing van de Raad van Bestuur van het Vlaams Woningfonds om geen leningen voor de 

verrichting terugbetaling van schuld meer toe te kennen, blijft van kracht. Het klopt dat de 
beslissingen om de doelgroep van het Vlaams Woningfonds uit te breiden tot gezinnen met 1 kind 
ten laste, de maximale verkoopwaarde op te trekken en het maximaal te ontlenen bedrag te 
verhogen, hun repercussies hebben op het aantal leningsaanvragen bij het Vlaams Woningfonds en 
bijgevolg op het benodigd investeringvolume. Ik blijf erbij dat de doorgevoerde aanpassingen 
nodig waren om het product opnieuw af te stemmen op de gewijzigde maatschappelijke en 
marktomstandigheden. Sociale leningen blijven één van de instrumenten bij uitstek om betaalbaar 
wonen en de droom van een eigen woning ook voor die categorie van gezinnen die het financieel 
niet altijd even makkelijk hebben, te realiseren. De reguliere investeringsmachtiging van het 
Vlaams Woningfonds is dan ook drastisch verhoogd: van 141 miljoen in 2005 tot 351 miljoen in 
2008. Deze verhoging volstaat om het effect van de doorgevoerde wijzigingen op te vangen.  

 
Naast de genomen beslissingen speelt nog een andere factor een belangrijke rol in het recent 
gestegen aantal leningsaanvragen bij het Vlaams Woningfonds, en dan specifiek in het segment 
van de herfinancieringsleningen, met name de gestegen marktrentevoet. Tot voor een paar jaar 
kenden de private kredietinstellingen aan zeer gunstige voorwaarden hypothecaire leningen toe, 
vaak in het segment van de leningen met een variabele rentevoet. In die context leefde bij een 
aantal gezinnen de perceptie dat het niet de moeite was om een lening bij het Vlaams Woning-
fonds aan te vragen en financierden ze hun onroerende verrichting met een lening op de private 
markt. Met de gestegen rentevoeten is de situatie enigszins veranderd en stellen deze gezinnen 
vast dat een lening bij het Vlaams Woningfonds alsnog voordeliger uitkomt. Veel van deze 
gezinnen vragen nu een herfinancieringslening aan bij  het Vlaams Woningfonds.  
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -391- 
 
 

 

Het doel van de bijzondere sociale leningen van het Vlaams Woningfonds is en blijft een zo groot 
mogelijk aantal gezinnen de kans geven eigenaar te worden, naast het op peil houden van de 
kwaliteit van het woningbestand in Vlaanderen De prioriteit ligt dan ook in het toekennen van 
leningen aan die gezinnen die nog geen eigenaar zijn en in het toekennen van leningen voor 
renovatiewerken. Hiervoor zijn ook de nodige budgetten beschikbaar gesteld. Het behoud van de 
eigen woning in geval van een gewijzigde gezinssamenstelling of financiële situatie van een gezin, 
past ook binnen de doelstelling van het Vlaams Woningfonds. Ook in die gevallen en onder 
bepaalde voorwaarden kan door het Vlaams Woningfonds nog een bijzondere sociale lening 
worden toegekend. Ik kan me dan ook vinden in de beslissing van de Raad van Bestuur van het 
Vlaams Woningfonds om gegeven de budgettaire mogelijkheden, voorrang te geven aan die 
verrichtingen die kaderen binnen het eigenlijke doel van de bijzondere sociale lening. 
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Vraag nr. 10 
van 4 oktober 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
Renovatiepremie   -   Verwerking aanvragen 
 
Ik verwijs naar mijn eerdere vraag om uitleg betreffende hetzelfde onderwerp (Handelingen C237 van 
5 juli 2007, blz. 1-3). 
 
Vanuit het Agentschap Wonen Vlaanderen wordt gesteld dat met de verwerking van de aanvragen van 
de renovatiepremies een en ander misloopt wegens een vertraging in de opstart en een tekort aan 
personeel. Controleurs zouden door de opgelopen achterstand en de blijvende toevloed van dossiers 
bijna uitsluitend administratief werk moeten doen, zodat amper controles op het terrein kunnen 
plaatsvinden. Er zouden ook veel klachten binnenkomen – zelfs op het kabinet – m.b.t. de verwerking 
van de aanvragen (laattijdige ontvangstbewijzen, termijnen die overschreden worden, …). 
 
Anderzijds zou het zo zijn dat ook de dossiers van de verbeterings- en aanpassingspremies (VAP) 
momenteel blijven liggen tot de achterstand bij de verwerking van de renovatiepremies weggewerkt is. 
Ook voor de VAP’s beginnen meer en meer klachten binnen te stromen. Daarenboven ligt er een 
besluit klaar waardoor VAP-dossiers volgend jaar met terugwerkende kracht tot 26 maart 2007 alsnog 
goedgekeurd zullen moeten worden. Deze wijziging heeft betrekking op de uitbreiding van het aantal 
toegelaten werken. Ook dit zal extra werk genereren. 
 
1. Hoeveel aanvragen voor de Vlaamse renovatiepremie werden tot en met 1 oktober ingediend? 
 

In hoeveel dossiers vond een controle ter plaatse plaats? 
 
2. Werden er reeds termijnen overschreden? 
 
3. Hoever staat men met de bijkomende aanwervingen binnen het Agentschap Wonen Vlaanderen? 

Zijn de twaalf extra personeelsleden inmiddels operationeel? 
 
4. Klopt het dat er ook op het kabinet  heel wat klachten binnenkomen betreffende de 

renovatiepremie? 
 

Zo ja, hoeveel en welke? 
 
Welk gevolg wordt gegeven aan deze klachten? 

 
5. Hoeveel (voltijdse/deeltijdse) personeelsleden van het Agentschap Wonen Vlaanderen werken 

effectief aan de renovatiepremie enerzijds en de verbeterings- en aanpassingspremie anderzijds, 
verdeeld per provincie (effectieve manuren per provincie en per premiesoort)? 

 
Hoeveel dossiers moeten deze personeelsleden elk behandelen? 
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6. Hoeveel onderzoekers (voltijds/deeltijds) zijn er voor de renovatiepremie enerzijds en de 

verbeterings- en aanpassingspremie anderzijds, verdeeld per provincie en hoeveel onderzoeken 
doen zij voor beide premies? 

 
7. Hoeveel personeelsleden van het Agentschap Wonen Vlaanderen zijn langdurig ziek? 
 

Worden deze mensen vervangen? 
 
8. Klopt het dat door een te hoge werklast de telefonische bereikbaarheid van dossierbeheerders werd 

teruggeschroefd? 
 

Zo ja, wat is de toestand in elk van de provincies? 
 
9. Erkent de minister dat er zich een probleem voordoet voor de verwerking van de renovatiepremie 

en de VAP’s? 
 

Zorgt de minister hier desgevallend voor extra personeel? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 10 van 4 oktober 2007 
van JAN PENRIS 
 
 
 
Vooraleer gedetailleerd op de concrete vragen over de verwerking van de aanvragen voor de 
renovatiepremie in te gaan, schets ik graag eerst een globaal beeld van de actuele situatie. 
 
Vanaf de inwerkingtreding van het besluit, op 26 maart van dit jaar, tot en met 30 september 
jongstleden zijn er reeds 9.370 aanvragen voor de nieuwe renovatiepremie ingediend. Zeker in de loop 
van de eerste 3 maanden was de toevloed zeer groot met ongeveer 6.000 aanvragen. Dat wijst erop dat 
de nieuwe premie zondermeer beantwoordt aan een grote vraag op het terrein. 
 
Deze situatie was vooraf ingeschat. Mede omwille van een opstartfase waarin met de werving van het 
nieuwe personeel gestart werd en het informaticasysteem werd uitgetest en op punt gezet, was in het 
besluit immers een overgangsperiode voorzien waardoor de maximale behandelingstermijn van 3 
maanden om een beslissing te nemen over een volledige aanvraag, pas begon te lopen vanaf 1 juli. Er 
werd dus al van bij de opstartfase rekening gehouden met een inloopperiode. In feite had de 
inwerkingtreding op 26 maart enkel als bedoeling aanvragers met facturen van 2006 toe te laten hun 
aanvraag in te dienen (voor de verbeterings- en aanpassingspremie dreigden die facturen immers te 
vervallen). Tijdens deze opstartfase kregen de aanvragers wel een ontvangstmelding, met een voor-
lopig dossiernummer.  
Ik kan melden dat er inmiddels al meer dan 4.000 premies zijn toegekend voor een bedrag van meer 
dan 25 mio euro. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat Wonen-Vlaanderen er in zal slagen 
om zijn opdracht op dit vlak tot een goed einde te brengen. 
 
Wat de behandeling van de aanvragen voor een verbeterings- en aanpassingspremie betreft, kan ik met 
klem ontkennen dat deze systematisch zouden blijven liggen om voorrang te geven aan de renovatie-
premie. Meer zelfs, uit de statistieken blijkt dat er sinds januari 2007 meer dossiers behandeld werden 
dan dat er aangevraagd zijn.  
Het besluit waarnaar in de vraag verwezen wordt, dateert van 27 september 2007 en is bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2007. Het verduidelijkt enkel de toepassing van de 
wijzigingen die bij de invoering van de renovatiepremie aan het stelsel van de VAP werden 
aangebracht. Uiteraard is het van toepassing op alle sedertdien ingediende dossiers. 
 
Graag geef ik hierna een antwoord op de concrete vragen. 
 
1. Op 1 oktober 2007 waren er 9.370 aanvragen ingediend, waarvan er ondertussen reeds meer dan 

5.000 zijn behandeld. Van die 9.370 aanvragen zijn er 6.100 binnengekomen gedurende de eerste 
drie maanden of gemiddeld 2.000 dossiers per maand. Sedertdien is dat aantal gedaald tot 
gemiddeld ongeveer 1.100.   
 
Een controle ter plaatse gebeurt niet systematisch, maar in functie van specifieke risicofactoren: 
- bij vermoeden van fraude, voor zover dat kan uitgeklaard worden door een onderzoek ter 

plaatse; 
- bij twijfel, bijvoorbeeld omwille van onduidelijkheid van de facturen, over het gebruik van 

aangekochte materialen door doe-het-zelvers, over de woonfunctie van het gerenoveerde 
gebouw of over werkzaamheden die niet in aanmerking komen voor de renovatiepremie; 
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- bij werkzaamheden waar de facturen geen uitsluitsel kunnen geven over de uitgevoerde 
werken (vloeren, herindelings- of uitbreidingswerken,...). 

Daarnaast gebeurt er ook een steekproefsgewijze controle om afwending van de subsidies te 
detecteren.  
 
Op dit moment kunnen er geen precieze cijfers gegeven worden, aangezien de nadruk gelegd is op 
het verwerken van de massale toestroom van dossiers in de eerste drie maanden. In het algemeen 
wordt door het agentschap een streefcijfer gehanteerd voor controles ter plaatse in 15% van de 
dossiers, maar dat percentage is momenteel niet bereikt.  

 
2. Wat de renovatiepremie betreft beschikt Wonen-Vlaanderen over 3 maanden om een aanvraag – 

zodra die volledig is – te behandelen, zij het dat deze termijn in de overgangsperiode pas is 
beginnen lopen vanaf 1 juli 2007. Dat betekent in de praktijk dat de beslissingen omtrent de 
dossiers die vóór 1 juli werden vervolledigd uiterlijk op 30 september betekend moesten worden. 
Van de 6.099 aanvragen die zijn ingediend voor 01/07/2006, werden er 3.213 toegezegd en 1.053 
geweigerd. Voor 1.833 dossiers werd er nog geen beslissing meegedeeld. Uiteraard werd niet voor 
al deze dossiers de termijn overschreden, in de meeste gevallen ontbreken er nog stukken die 
ofwel opgevraagd moeten worden, ofwel door het agentschap zelf worden geraadpleegd in 
databanken bij andere instanties.  
De administratie heeft op 25 oktober de dossiers die ingediend werden vóór 1 juli 2007 én 
waarvoor nog geen beslissing genomen werd, uit het registratiesysteem gehaald. Het betrof toen 
1.549 dossiers. Van deze dossiers werden er 28 volledig bevonden voor 1 juli 2007, 823 werden 
na 1 juli 2007 volledig bevonden en voor 698 dossiers is er nog geen datum van volledigheid 
ingegeven in het registratiesysteem. De administratie raamt dat er voor ongeveer 500 dossiers de 
behandelingstermijnen effectief overschreden zijn op 1 oktober 2007. 

 
Voor de verbeterings- en aanpassingspremie gelden er geen formele termijnen maar gaat Wonen-
Vlaanderen ook uit van een maximale behandelingstermijn van 3 maanden. 
 

3. De twaalf extra-personeelsleden zijn inderdaad allemaal operationeel. 
 
4. Ook op het kabinet zijn er brieven en mails toegekomen in verband met de renovatiepremie, 

vooral tijdens de eerste drie maanden na de inwerkingtreding van de renovatiepremie. Het betrof 
hier vragen om verduidelijking van bepaalde werkzaamheden, over de duurtijd van de behandeling 
van het dossier, over de procedure,... Indien er klachten bij het kabinet terechtkomen, dan worden 
deze zoals gewoonlijk overgemaakt aan de betreffende dienst van Wonen Vlaanderen, die de 
klachten behandelt. 

 
5. Hierna volgt een overzicht van het aantal VTE’s (of voltijds equivalent = 210 werkdagen) van 

Wonen-Vlaanderen dat ingezet wordt voor de particuliere tegemoetkomingen (renovatiepremie, 
verbeterings- en aanpassingspremie en huursubsidie). 
Een opdeling per soort tegemoetkoming is moeilijk te maken aangezien dezelfde personeelsleden 
de dossiers van de verschillende stelsels behandelen. 
 

Dienst Aantal VTE 
Brussel (betalingen en beroepen) 6,60 
Antwerpen 9,95 
Limburg 7,55 
Oost-Vlaanderen 12,70 
Vlaams-Brabant 7,80 
West-Vlaanderen 12,85 
Vlaanderen 57,45 
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 Tot op heden werd er steeds van uitgegaan dat een administratieve dossierbehandelaar zowat 
1.000 aanvragen voor verbeterings- of aanpassingspremie of voor de renovatiepremie per jaar kan 
behandelen. Sinds kort beschikt Wonen-Vlaanderen echter over de toegang tot enkele databaken 
(ondermeer inkomensgegevens en eigendomsgegevens) zodat het werk efficiënter kan verlopen. 
Er mag verwacht worden dat dit aantal kan worden opgetrokken tot 1.200 dossiers per jaar. Met 
dat laatste cijfer werd ook rekening gehouden bij de raming van de personeelsbehoeften. 

 
6. In totaal beschikt  Wonen-Vlaanderen over 29,8 VTE onderzoekers. Deze worden ingezet zowel 

voor onderzoeken in het kader van de particuliere tegemoetkomingen (renovatiepremie, 
verbeterings- en aanpassingspremie, huursubsidie) als voor onderzoeken in functie van de woon-
kwaliteitsbewaking. 

 
Aantal onderzoekers in VTE, premies + woonkwaliteitsbewaking 

 
Dienst Aantal VTE 

Brussel 3 
Antwerpen 5,5 
Limburg 2,7 
Oost-Vlaanderen 6,6 
Vlaams-Brabant 4 
West-Vlaanderen 8 
Vlaanderen 29,8 

 
 In principe hebben alle onderzoekers een polyvalent profiel en kunnen ze zowel voor particuliere 

tegemoetkomingen als voor woonkwaliteitsbewaking ingezet worden. 
 In de praktijk wordt 15,4 VTE ingezet voor de financiële tegemoetkomingen. Die zijn reeds 

meegerekend in de tabel onder punt 5. 
 
7. Over het voorbije jaar bedraagt het voltijdse equivalent van afwezigen ingevolge ziekteverzuim 

binnen Wonen-Vlaanderen meer dan 18 personeelsleden. Ongeveer 7,5 voltijdse equivalenten 
betreffen langdurig zieken (meer dan een maand). 
Die mensen kunnen niet vervangen worden aangezien hun wedde wordt doorbetaald en die wedde 
op de apparaatskredieten van het agentschap aangerekend wordt. 

 
8. De telefonische bereikbaarheid van de dossierbeheerders is in elke buitendienst zo geregeld dat de 

dossierbehandeling niet ontregeld wordt door een massa telefoons. Naargelang van de concrete 
situatie is de regeling verschillend per buitendienst. Die regelingen zijn omschreven in onder-
staande tabel. 

 
Provincie Situatie telefonische bereikbaarheid 

Antwerpen  
en West-
Vlaanderen 

De algemene infolijn is de hele servicetijd bemand. De dossier-
behandelaars zijn enkel in de namiddag bereikbaar. 
Elke donderdag zijn de onderzoekers bereikbaar. De overige dagen zijn de 
onderzoekers (voor dringende afspraken) bereikbaar via GSM. 
Telefoons van afwezige personeelsleden worden naar de algemene infolijn 
doorgeschakeld. 

Limburg Telefonische bereikbaarheid werd in de verlofperiode (juli-augustus) 
gehalveerd, is sinds 1/9 terug volledig (9.00-17.00). 

Oost-Vlaanderen Telefonisch onthaal elke werkdag via de balie van 8u30 tot 12u30 en van 
13u15 tot 17u00 voor het beantwoorden van algemene vragen. Vragen die 
dit niveau overstijgen worden doorgeschakeld naar één ambtenaar die deze 
vragen beantwoordt. Dossiergebonden vragen worden enkel op dinsdag 
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beantwoord, zowel door onderzoekers als dossierbehandelaars, dit om deze 
ambtenaren toe te laten zich de vier andere werkdagen volledig toe te 
leggen op de afhandeling van de aanvragen. 

Vlaams Brabant Vanaf 8u00 tot 17u00 is Wonen Vlaams-Brabant dagelijks telefonisch 
bereikbaar. Tijdens de maand september was er enkel in de voormiddag 
telefonische bereikbaarheid. (tijdelijke maatregel). 

 
9. Volgens de beslissing van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 mochten in totaal voor de 

premies 21,5 voltijdse personeelsleden geworven worden, waarvan 18 in 2007 en 3,5 in 2008. 
Momenteel treft mijn administratie, het agentschap Wonen-Vlaanderen, de voorbereidingen voor 
de bijkomende wervingen in 2008. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 11 
van 4 oktober 2007 
van LAURENCE LIBERT 
 
 
 
Gemeentelijke financieel beheerders   -   Geweigerde visums 
 
Voorgenomen financiële verbintenissen zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige 
verbintenis kan worden aangegaan. 
 
De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen 
verbintenis in het kader van zijn opdracht. Hij verleent zijn visum, indien uit dit onderzoek de 
wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt, (artikel 94, eerste lid, 1°, en 
artikel 160, §2, van het Gemeentedecreet). 
 
Als de financieel beheerder, bij gemotiveerde beslissing, weigert visum te verlenen, kan het college 
van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid het visum “overrulen”. 
 
1. Hoeveel beslissingen en van welke gemeenten hebben de verschillende provinciegouverneurs 

ontvangen waarbij het visum financieel beheerder werd “overruled” door het college van 
burgemeester en schepenen sinds het van kracht worden van de betrokken bepaling in het 
Gemeentedecreet? 

 
2. In hoeveel gevallen werd door de toezichthoudende overheid een beslissing genomen binnen de 

toezichttermijn? 
 
3. In hoeveel gevallen heeft de toezichthoudende overheid het standpunt van het college van 

burgemeester en schepenen gevolgd? 
 
4. Wat zijn de meest voorkomende redenen waarom een financieel beheerder zijn visum heeft 

geweigerd? 



-400-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 11 van 4 oktober 2007 
van LAURENCE LIBERT 
 
 
 
1.  
• West-Vlaanderen: nihil. 
• Antwerpen: Eén beslissing (Bonheiden), in verband met laattijdige aanvragen subsidies. 
• Oost-Vlaanderen: Eén beslissing, namelijk van de gemeente Zulte. 
• Vlaams-Brabant: Acht beslissingen m.b.t. overruling artikel 161 Gemeentedecreet (nl. 5 van 

Bierbeek, 1 van Pepingen, 1 van Wezembeek-Oppem en 1 van Landen). Eén beslissing m.b.t. 
overruling artikel 163 Gemeentedecreet (nl. Tremelo). 

• Limburg: nihil 
 
2.  
• West-Vlaanderen: nihil. 
• Antwerpen: De gouverneur heeft een brief gestuurd naar het gemeentebestuur binnen de dertig 

dagen na de ontvangst van het collegebesluit. 
• Oost-Vlaanderen: De gouverneur stuurde een waarschuwingsbrief naar het gemeentebestuur 

binnen de dertig dagen na de ontvangst van het collegebesluit. 
• Vlaams-Brabant: Wat de overruling artikel 161 Gemeentedecreet betreft heeft heeft de 

toezichthoudende overheid in drie gevallen geen beslissing genomen binnen de toezichtstermijn; 
in drie gevallen wel en in twee gevallen is de toezichtstermijn nog lopend. 

• Wat de overruling artikel 163 Gemeentedecreet betreft, is er geen beslissing genomen binnen de 
toezichtstermijn. 

• Limburg: nihil. 
 
3.  
• West-Vlaanderen: Niet van toepassing. Er werden geen overrulingsbeslissingen ontvangen. 
• Antwerpen: de Gouverneur besliste niet tot schorsing over te gaan. 
• Oost-Vlaanderen: de Gouverneur besliste niet tot schorsing over te gaan, maar stuurde een 

waarschuwing naar het gemeentebestuur. 
• Vlaams-Brabant: In de drie gevallen dat de toezichthoudende overheid binnen de termijn een 

beslissing heeft genomen, werd het standpunt van het college van burgemeester en schepenen niet 
gevolgd. 

• Limburg: Niet van toepassing. Er werden geen overrulingsbeslissingen ontvangen. 
 
4.  
• West-Vlaanderen: Niet van toepassing. Er werden geen overrulingsbeslissingen ontvangen. 
• Antwerpen: strijdigheid met de wet, met name het gemeentelijk subsidiereglement. 
• Oost-Vlaanderen: De financieel beheerder weigerde zijn visum omdat hij de aanvraag te laat had 

ontvangen; de betekening van de gunning was reeds verstuurd vooraleer het visum werd gevraagd. 
• Vlaams-Brabant: De redenen voor de weigering van het visum waren de volgende:  

1. m.b.t. artikel 161 Gemeentedecreet: de afwezigheid van de financieel beheerder; onvoldoende 
krediet; in één geval onbekend (weigering visum werd niet meegestuurd); de foutieve 
procedure voor een aanvraag van subsidie werd toegepast, waardoor er geen recht was op 
subsidie; een beslissing was niet in overeenstemming met arresten van hoven en rechtbanken 
en tenslotte een schending van de wetgeving overheidsopdrachten. 
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2. m.b.t. artikel 163 Gemeentedecreet: het ontbreken van het visum van de ontvanger. 
• Limburg: Niet van toepassing. Er werden geen overrulingsbeslissingen ontvangen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 12 
van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlabinvest   -   Voorkooprecht 
 
In 2006 werden door Vlabinvest 4.853 voorkoopnotificaties aan de Vlaamse Maatschappij voor  
Sociaal Wonen onderzocht op de mogelijkheid tot projectrealisatie. 
 
Kan de minister meedelen hoeveel daarvan er uiteindelijk in aanmerking werden genomen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 12 van 4 oktober 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
In het kader van de voorkoopnotificaties is het de VMSW, als begunstigde van het voorkooprecht, die 

de voorkoopnotificaties verifieert. In de mate dat zulke notificaties na een eerste screening interessant 

blijken voor een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) en Vlabinvest, worden ze verder onderzocht.  

Het cijfer waarover sprake – met name 4.853 voorkoopnotificaties - betreft alle gescreende 

voorkoopnotificaties, zowel de gronden als de appartementen en woningen. 

Daar binnen het werkgebied van Vlabinvest voornamelijk villa’s worden verkocht aan zeer hoge 

verkoopprijzen en ook de verkoopprijzen van kleinere bebouwde percelen en appartementen niet van 

die aard zijn om een betaalbaar woonproject toe te laten, worden bebouwde percelen niet verder in 

overweging genomen. 

Op basis van de gecontroleerde voorkoopnotificaties heeft Vlabinvest 2 voorkoopnotificaties 

weerhouden die voor haar opportuun leken. Deze voorkoopnotificaties zijn overgemaakt aan de 

plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappij die op basis van haar terreinkennis de opportuniteit 

beoordeelt. 

Beide voorkoopnotificaties zijn door de SHM’s niet weerhouden omdat zij een te hoge verkoopprijs 

hadden volgens het maximaal te realiseren woongelegenheden.  

Naast deze 2 voorkoopnotificaties zijn er diverse voorkoopnotificaties die gronden betreffen en 

mogelijk zeer interessant zijn voor een woonproject met sociaal karakter, maar waar in de 

verkoopsovereenkomst juridische constructies (opstalrecht) zijn vervat om het voorkooprecht te 

omzeilen. Bijvoorbeeld bouwt een bouwpromotor op grond van de verkoper/eigenaar een 

appartementsgebouw waarvan de grond pas in een latere fase (wanneer het gebouw is opgeleverd) 

wordt verkocht aan de bouwpromotor. Op dat moment zijn ze echter niet meer geschikt voor een 
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betaalbaar woonproject. Gronden die initieel dus geschikt waren, worden op deze manier buiten de 

toepassingssfeer van het voorkooprecht gehouden. Hoe nuttig het voorkooprecht ook kan zijn, het 

instrument heeft ook zijn beperkingen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 13 
van 5 oktober 2007 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Vlaams Woningfonds   -   Leningen voor gescheiden ouders 
 
Sinds de zomer van 2006 geldt als wettelijke standaard bij echtscheidingen de bilocatie-regeling / co-
ouderschap. Dit wordt in onderling overleg vastgesteld of door de jeugdrechter opgelegd. 
 
In de praktijk betekent dit dat de kinderen evenveel bij de vader als bij de moeder verblijven. Concreet 
wordt wel het domicilie van de kinderen bij één van de ouders vastgelegd. 
 
Voor een aanvraag van een lening bij het Vlaams Woningfonds is vereist dat de aanvrager minstens 
één kind ten laste heeft. In de situatie van co-ouderschap is dit in de praktijk wel het geval, maar op 
papier niet. Daardoor lopen heel wat aanvragers hun goedkope woonlening mis. Terwijl hun financiële 
situatie na de echtscheiding vaak al niet positief is. 
 
1. Is deze problematiek de minister bekend? 
 
2. Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal aanvragers bij het Vlaams Woningfonds die om deze 

reden een lening geweigerd worden? 
 
3. Welke stappen onderneemt de minister om de werkwijze van het Vlaams Woningfonds aan te 

passen aan deze nieuwe maatschappelijke trend? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 13 van 5 oktober 2007 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1. De door U geschetste problematiek is mij zeker bekend. 

Overeenkomstig artikel 1,7° van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 
betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds 
van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, dient een kind op de 
referentiedatum inderdaad steeds gedomicilieerd te zijn op het adres van de aanvrager om als 
“persoon ten laste” in aanmerking te kunnen worden genomen. 

 
Een aanvrager wiens kinderen in co-ouderschap worden opgevoed, kan dus in aanmerking 
komen voor een lening bij het Vlaams Woningfonds indien minstens één van zijn/haar kinderen 
bij hem/haar gedomicilieerd is. 

 
2. Het Vlaams Woningfonds beschikt over statistieken met betrekking tot het aantal lenings-

aanvragen dat onontvankelijk is omwille van het feit dat de aanvrager geen kinderen ten laste 
heeft. Over het aantal dossiers dat onontvankelijk is omwille van bovenvermelde problematiek 
van co-ouderschap – waarbij de kinderen niet gedomicilieerd zijn bij de aanvrager - worden 
echter geen statistieken bijgehouden. 

 
3. Het Vlaams Woningfonds helpt nu reeds in belangrijke mate éénoudergezinnen bij de oplossing 

van hun huisvestingsproblemen. In 2006 werd aan 635 alleenstaande ouders met kind(eren) een 
lening toegekend. De uitbreiding van de doelgroep van het Vlaams Woningfonds door een 
wijziging van de definitie “kind ten laste” kan belangrijke budgettaire gevolgen hebben en kan 
in de praktijk leiden tot de financiering van 2 verschillende woningen op basis van dezelfde 
kinderen. Deze elementen dienen te worden meegenomen en overwogen in het mogelijke debat 
terzake. 
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Vraag nr. 14 
van 5 oktober 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Lokale mandatarissen   -   Compensatie inkomensverlies 
 
In het Gemeentedecreet gaat het in artikel 17 § 2, en artikel 70 § 1 over de compensatie van 
inkomensverlies. Dit komt ook aan bod in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 
houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, artikels 18 tot en met 21. 
 
Art. 17 
§ 2. De gemeenteraad bepaalt het bedrag van de presentiegelden binnen de grenzen die vastgelegd zijn 
door de Vlaamse Regering. Daarbij kan rekening gehouden worden met het inwonersaantal van de 
gemeente. De gemeenteraad kan op de wijze die de Vlaamse Regering bepaalt, de presentiegelden van 
het gemeenteraadslid dat andere wettelijke of reglementaire bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen 
of toelagen ontvangt, aanvullen met een bedrag ter compensatie van het inkomensverlies dat de 
betrokkene lijdt, op voorwaarde dat de mandataris daar zelf om verzoekt. De som van de 
presentiegelden, aangevuld met het bedrag ter compensatie van het inkomensverlies, kan nooit hoger 
zijn dan de wedde van een schepen van een gemeente met 50.000 inwoners. 
 
Art. 70 
§ 1. De burgemeester en de schepenen, uitgezonderd de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, genieten ten laste van de gemeente een wedde, inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie. De 
Vlaamse Regering stelt die wedde vast, rekening houdend met het inwonersaantal van de gemeente. 
De wedde van de burgemeester wordt uitgedrukt als een percentage van de vergoeding van de leden 
van het Vlaams Parlement. De wedde van de schepenen wordt vastgesteld op basis van de wedde van 
de burgemeester. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van betaling van die wedden, de gevallen 
waarin de wedde van de burgemeester of schepenen kan worden verminderd op verzoek van de 
betrokkene en de gevallen waarin op verzoek van de betrokkene de wedde wordt aangevuld met een 
bedrag ter compensatie van inkomensverlies dat de betrokkene zou lijden. In geval van verhindering of 
schorsing overeenkomstig artikel 48, 61 of 71, wordt de aan het mandaat verbonden wedde toegekend 
aan degene die de verhinderde of geschorste burgemeester of schepen vervangt. De verhinderde of 
geschorste burgemeester of schepen ontvangt geen wedde voor de periode van de verhindering of 
schorsing. 
 
Hoeveel mandatarissen hebben tot op heden in Vlaanderen al een beroep gedaan op artikel 17 § 2 en 
artikel 70 § 1 van het Gemeentedecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 
houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris artikels 18 t.e.m. 21? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 14 van 5 oktober 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Uw vraag betreft statistische gegevens waarover ik momenteel niet beschik. Om een zo correct 
mogelijk antwoord op uw vraag te kunnen formuleren, is het agentschap voor Binnenlands Bestuur 
momenteel bezig met een bevraging over het aantal mandatarissen die tot op heden een inkomens-
verlies gecompenseerd hebben op basis van artikel 17, §2 of artikel 70, § 1 van het gemeentedecreet en 
de artikelen 18 tot en met 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende 
het statuut van de lokale en provinciale mandataris.  
Zodra ik over de geanalyseerde gegevens beschik, zal ik deze onverwijld in een aanvullend antwoord 
meedelen. 
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Vraag nr. 15 
van 5 oktober 2007 
van SVEN GATZ 
 
 
 
Kenniscentrum Vlaamse Steden   -   Brussel 
 
Onder het motto “Kom kennis maken” is onlangs het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KVS) uit de 
startblokken geschoten. 
 
Het KVS is een interlokale vereniging die is opgericht onder impuls van de 13 centrumsteden en de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De bedoeling van dit centrum is kennis te 
ontwikkelen en te delen tussen de steden onderling en met de verschillende overheden, 
onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven. Men kan niet anders dan dit initiatief toejuichen, nu 
Vlaanderen zijn stedelijkheid wenst te bestuderen, en vooral, te ontplooien. 
 
Het Kenniscentrum Vlaamse Steden is het resultaat van een intense samenwerking tussen de steden, 
gestimuleerd door de Vlaamse overheid. Het is inderdaad een goede evolutie, als steden zelf het 
initiatief nemen in hun streven naar een stedelijke identiteit en in hun zoektocht naar oplossingen-op-
maat voor hun soms specifieke uitdagingen. 
 
Wat enigszins verwonderlijk lijkt, is dat dit initiatief enkel lijkt uit te gaan van en bestemd is voor deze 
13 Vlaamse centrumsteden. Brussel daarentegen, als grootste stad van België, én Vlaanderen, schijnt 
hier niet bij betrokken te worden. Daar is nochtans reden toe. 
 
Ten eerste is stedelijk beleid – daarmee ook de kennisvergaring en -deling – niet louter een 
gewestelijke materie. Veel facetten van een stedelijk beleid zijn met elkaar verweven. Ik denk 
bijvoorbeeld aan huisvesting, die ontegensprekelijk verbonden is met welzijn. 
 
Het decreet van 4 december 2002, tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van 
het Vlaams Stedenfonds, lijkt dit te bevestigen. Ik citeer tweemaal letterlijk: “Dit decreet regelt een 
gemeenschaps- en gewestaangelegenheid”. En: “Er wordt een stedenfonds ingesteld dat de opdracht 
heeft om de steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij het voeren van 
een duurzaam stedenbeleid, waarbij stedelijkheid in al zijn dimensies aan bod kan komen”. 
 
Waarom zou het Vlaams Stedenfonds wel betrekking hebben op gemeenschapsmateries, en het 
Kenniscentrum Vlaamse Steden niet? Waarom zou de VGC betrokken worden bij het beleid van dit 
Vlaams Stedenfonds, en niet bij het Kenniscentrum Vlaamse Steden? 
 
Ten tweede heeft dit Kenniscentrum Vlaamse Steden Brussel en de expertise die er al aanwezig is, 
nodig. Minstens enkele van de Vlaamse centrumsteden ondervinden meer en meer zwaartekracht van 
de grootstad die Brussel is. Kennis vergaren en daarmee een stedelijk beleid voeren in deze steden, 
zoals Aalst en Mechelen, is onmogelijk, zonder de wetmatigheden van een stad als Brussel te 
onderzoeken, te kennen. 
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Is er de garantie dat het Kenniscentrum Vlaamse Steden innige contacten zal onderhouden met 
Brusselse overheden, onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven? 
 
Zal de VGC daarbij betrokken worden? 
 
En omgekeerd, zullen Brusselse instellingen ook kunnen participeren, kunnen leren van de 
verworvenheden van het Kenniscentrum Vlaamse Steden? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 15 van 5 oktober 2007 
van SVEN GATZ 
 
 
 
In 2007 werd door de 13 Vlaamse centrumsteden een Kenniscentrum Vlaamse Steden opgericht. Het 
Kenniscentrum Vlaamse Steden is een autonoom initiatief van de 13 Vlaamse steden in samenwerking 
met de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). De Vlaamse overheid is op dit 
moment noch structureel noch financieel betrokken bij het Kenniscentrum. Wel is het Kenniscentrum 
een belangrijke nieuwe partner voor het Vlaamse Stedenbeleid. Zonder aan de autonomie van het 
Kenniscentrum te willen raken is het mijn uitdrukkelijke wens om een vruchtbare en inspirerende 
samenwerking met het Kenniscentrum uit te bouwen. 
 
Het Kenniscentrum voorziet in de mogelijkheid tot nauwe samenwerking met partners als de VVSG, 
de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie), de Vlaamse en de federale overheid. Ook is er een 
openheid naar andere kleinere steden met als doel een bredere kennisuitwisseling te bewerkstelligen. 
 
De vraag waarom Brussel niet werd opgenomen in het Kenniscentrum en hoe het Kenniscentrum 
verdere samenwerking met Brussel en VGC ziet, werd gelet op de autonomie, overgemaakt aan het 
Kenniscentrum.  
 
Onderstaand vindt u het antwoord van het Kenniscentrum:  
“De groei van het Kenniscentrum is mee te verklaren door een veelheid aan initiatieven die in het 
verleden zijn genomen door de Vlaamse overheid en door de steden zelf. Deze hebben de banden 
tussen de Vlaamse steden intenser gemaakt en zijn de humus waaruit het Kenniscentrum uiteindelijk is 
gegroeid.  
 
Dergelijke oprichting vergt altijd ook een zekere pragmatiek: het is al niet zo eenvoudig om met 13 
partners tot een akkoord te komen en als zo’n akkoord zich aftekent, kan het nuttig zijn om te starten.  
Dat is wat nu gebeurd is, maar dit moet worden gezien als een eerste fase in de ontwikkeling van het 
Kenniscentrum. 
 
In de nota’s die tot de oprichting van het Kenniscentrum hebben geleid is steeds zeer expliciet aan-
gegeven dat het Kenniscentrum in zijn eerste periode werk diende te maken van de uitbouw van de 
relaties met bevoorrechte partners. Daartoe werden altijd gerekend: de Vlaamse en federale overheid 
en de Brusselse actoren. In de teksten staat expliciet dat werken aan kennis rond steden en stedelijk-
heid niet zonder de inbreng en samenwerking met Brusselse actoren kan. Hoe dat vorm moet krijgen is 
evenwel niet zo eenvoudig mede omwille van de vrij complexe uitbouw van het Brusselse veld. De 
VGC is daarbij één maar niet de enige Brusselse actor die voor de inhoudelijke werking van het 
Kenniscentrum relevant is. Dat kan overigens ook tot discussie leiden tussen de Brusselse actoren 
onderling. 
 
Deze relatie en de concrete vorm van samenwerking, medewerking, eventuele integratie in het Kennis-
centrum staat dus op de werkagenda voor de komende maanden. Het spreekt ondertussen vanzelf dat 
Brusselse actoren bij de programma’s en projecten van het Kenniscentrum concreet zullen worden 
betrokken via uitnodigingen, sprekers en uitwisseling van interessante cases. Voor de officiële start 
van het Kenniscentrum (in Antwerpen, 18 september) werden de VGC en de Vlaamse Brusselse 
ministers ook formeel uitgenodigd.  
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Ook tijdens de lezingen op deze voorstelling werd nog eens beklemtoond dat de Brusselse actoren tot 
de bevoorrechte partners van het Kenniscentrum Vlaamse Steden horen. Als zij dat ook zelf zo zien, 
dan kan op relatief korte termijn werk worden gemaakt van een goede structurele samenwerking.” 
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KATHLEEN VAN BREMPT, 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, 

 SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
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Vraag nr. 204 
van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Projecten basismobiliteit West-Vlaanderen   -   Evaluatie 
 
Het decreet Basismobiliteit garandeert dat alle woonzones in Vlaanderen bediend worden door De 
Lijn. Vorig jaar werden de projecten Basismobiliteit die toen minstens een jaar waren 
geïmplementeerd, geëvalueerd via de OVC (Openbaarvervoercommissie) in het kader van de 
convenantenwerking. Op basis van deze evaluaties werden een aantal bijsturingen doorgevoerd aan 
projecten in de provincie West-Vlaanderen. 
 
Uit de bespreking van de evaluatie basismobiliteit vorig jaar in de Commissie voor Mobiliteit en 
Openbare Werken van het Vlaams Parlement blijkt dat de uitvoeringsgraad van de belbussen in West-
Vlaanderen systematisch zou stijgen. De bezetting zou nog aan de lage kant zijn, een gegeven dat de 
OVC van nabij zou volgen. 
 
1. Wanneer gebeurde de laatste evaluatie van de geïmplementeerde projecten Basismobiliteit in 

West-Vlaanderen via de OVC? 
 

Welke bijsturingen dienden toen concreet te worden doorgevoerd? 
 
Wat is de financiële implicatie hiervan? 
 

2. Wat is de huidige West-Vlaamse situatie betreffende de uitvoerings- en bezettingsgraad van de 
belbusprojecten? 

 
Wat zijn de concrete en gemiddelde cijfers voor het afgelopen jaar? 
 
Zijn er plannen voor bijsturingen? Zo ja, welke? 
 

3. Hoeveel Vlamingen zijn op vandaag procentueel basismobiel gemaakt dankzij het decreet 
Basismobiliteit? 

 
Hoe is de situatie in West-Vlaanderen tegenover de andere provincies? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 204 van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Overzicht evaluaties projecten basismobiliteit in 2007: 

 
 Vrijdag 25 mei 2007: 

o Basismobiliteit Diksmuide (BM – 1ste)  
o Gebiedsevaluatie Westhoek – Ieper  (gebied) 

 Vrijdag 29 juni 2007: 
o Basismobiliteit Avelgem (BM – 1ste)  
o Basismobiliteit Deerlijk  (BM – 1ste) 

 Vrijdag 31 augustus 2007: 
o Gebiedsevaluatie Oostende-Westkust  (gebied)  
o Basismobiliteit Kortrijk (BM – 2de) 

 Vrijdag 30 november 2007: 
o Basismobiliteit Ardooie (BM – 1ste)  
o Basismobiliteit Lichtervelde  (BM – 1ste) 

 
Specifiek voor de belbussen zijn er in januari 2007 (nieuwe dienstregelingen) een aantal 
wijzigingen doorgevoerd op basis van evaluatie in 2006 (zie ook parlementaire vraag nr. 36 van 13 
december 2006). Naar aanleiding van bovenstaande evaluaties in 2007 zijn volgende wijzigingen 
doorgevoerd en/of gepland: 
- Belbus Veurne Noordwest: sinds april 2007 vervangt deze belbus de lijn 55 De Panne – 
Adinkerke. Er is een bijkomende vroege rit voorzien op deze belbus i.f.v. de aansluiting met de 
vroege trein in Adinkerke.  
- Belbus Deerlijk: uitbreiding met aantal haltes in Waregem gepland vanaf januari 2008 (op basis 
van bespreking op OVC d.d. 29-06-2007). 

 
De doorgevoerde wijzigingen in 2007 zijn besparingen en/of herinvesteringen, m.a.w. zij vormen 
geen bijkomende belasting voor het budget.  

 
2.  Zie bijlage 1 en 2. 

Alle bijsturingen gebeuren op basis van de bespreking in de openbaar vervoercommissie. 
 
3.  Op 1 januari 2007 werd 90% van de Vlaamse woonzones basismobiel verklaard.  

Voor een oplijsting van de woonzones waar basismobiliteit (geheel of gedeeltelijk) werd 
gerealiseerd, kan worden verwezen naar de documentatie die in het voorjaar 2006 aan de Vlaamse 
parlementairen werd bezorgd naar aanleiding van de evaluatie van basismobiliteit.  
Sedert de evaluatie van de basismobiliteit in het voorjaar van 2006 werden nog enkele projecten 
‘Basismobiliteit’ geïmplementeerd. Voor West-Vlaanderen gebeurde dit meer bepaald in volgende 
gemeenten: Ardooie, Avelgem, Deerlijk, Diksmuide, Lichtervelde, Middelkerke, Moorslede-
Wevelgem, Roeselare en Spiere-Helkijn. 

 
BIJLAGE: 
1. Overzicht gemiddelde uitvoeringsgraad belbussen West-Vlaanderen 2006-2007. 
2. Overzicht gemiddelde bezettingsgraad belbussen West-Vlaanderen 2006-2007. 
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Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/VAN_BREMPT/204/antw.204.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/VAN_BREMPT/204/antw.204.bijl.002.xls 
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Vraag nr. 208 
van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Promotie van beleidsthema's  -  Televisieprogramma's 
 
Geregeld worden er door de ministers opdrachten gegeven aan televisiezenders voor het maken van 
programma's, met bijbehorende subsidies. Die subsidiëring heeft tot doel bepaalde thema's dichter bij 
de Vlaamse kijker te brengen.  
 
Eén van deze thema's is bijvoorbeeld de derdewereldproblematiek, waarbij programmamakers 
televisiereportages over de concrete dagelijkse noden van het Zuiden weergeven. Ook verwerken 
scenaristen een verhaallijn over de derdewereldproblematiek in soaps. Deze verhaallijnen gaan dan 
onder meer over vrijwilligerswerk in de Derde Wereld of over een microfinancieringsinstelling in het 
Zuiden. Een ander thema is bijvoorbeeld het gelijkekansenbeleid, dat men ook via de audiovisuele 
media dichter bij de Vlaming wil brengen. 
 
1. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de televisieprogramma’s die hij/zij en/of 

zijn/haar beleidscel, administratie,… financieel hebben ondersteund sinds het begin van de 
legislatuur?  

 
Graag een overzicht per jaar, met vermelding van de betrokken zender en van het budget per 
programma. 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van programma's die op een andere wijze 
werden ondersteund? 

 
2. Kan de minister aangeven, per ondersteund programma, welke doelstellingen er daarbij werden 

nagestreefd, of er nadien werd nagegaan in hoeverre deze doelstellingen werden gerealiseerd en zo 
ja, wat de resultaten van deze evaluatie waren en welke beleidsconclusies eruit werden getrokken? 

 
Als er geen evaluatie was, kan de minister dan aangeven waarom niet? 

 
3. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de zenders en programma's die in het 

komende televisieseizoen (2007-2008) financieel zullen worden ondersteund, met de respectieve 
budgetten per programma? 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van de programma's die in het komende 
seizoen op een andere wijze zullen worden ondersteund? 

 
4. Hoe evalueert de minister het nastreven van beleidsdoelstellingen en/of van een betere 

samenleving via het ondersteunen van televisieprogramma's, en kan hij/zij dit uitvoerig toelichten? 
 

Waar moet er bijsturing zijn? 



-422-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

 
5. Worden er nog andere televisieprojecten gepland en kan de minister deze toelichten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 84, Moerman nr 75, 

Vandenbroucke nr. 222, Van Mechelen nr. 162, Anciaux nr. 106, Bourgeois nr. 116, Keulen nr. 
199, Van Brempt nr. 208, Vanackere nr. 273, Crevits nr. 654). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 208 van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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Vraag nr. 209 
van 20 september 2007 
van SONJA CLAES 
 
 
 
Actieplan flexibele en occasionele kinderopvang   -   Aanvragen 
 
Het actieplan “flexibele en occasionele kinderopvang” zorgt voor een uitbreiding van het aanbod in de 
kinderopvang. Vlaamse initiatieven kunnen een beroep doen op bijkomende middelen vanuit de 
sociale economie. Het inbedden van projecten in de lokale diensteneconomie binnen dit actieplan 
betekent immers dat er ook bijkomende tewerkstelling gecreëerd wordt binnen een kwetsbare 
doelgroep. 
 
Het actieplan werd op Vlaams niveau in maart 2006 goedgekeurd. De formulieren voor de aanvragen 
lokale diensteneconomie waren beschikbaar eind mei 2007. Projecten binnen de oproep moesten 
ingediend worden vóór 18 juni, waardoor de indieningsperiode erg kort werd. Hierdoor kon niet overal 
tijdig het overleg met de lokale besturen en de andere opvanginitiatieven in de regio gegarandeerd 
worden. 
 
De financieringstructuur binnen de voorzieningen in de kinderopvang (er worden begeleiders 
gefinancierd binnen de projecten buitenschoolse kinderopvang, als weer-werk-gesco’s, binnenkort ook 
met de dienstencheques,…) zorgt voor een complexe en onvoorspelbare financiering. 
 
Daarnaast is het noodzakelijk om de kwaliteit van de initiatieven te garanderen. De inschakeling van 
koepelorganisaties bij de opstart en realisatie van het project lijkt hiertoe een must. Zij hebben immers 
ervaring met de opstart van de initiatieven in de buitenschoolse kinderopvang. De belangrijkste 
succesfactoren die zij ervoeren bij het realiseren van de projecten waren enerzijds een korte 
praktijkgerichte opleiding voor de start van de tewerkstelling en anderzijds een begeleiding en 
vorming op de werkvloer. 
 
1. Welke projecten werden ingediend? Door wie? 
 

Is het mogelijk een overzicht te geven van deze projecten per regio? 
 

2. Wanneer er voor bepaalde regio’s geen projecten werden ingediend (gelet op de beperkte 
indieningsperiode), kunnen er dan voorziene plaatsen behouden blijven voor een eventuele 
volgende projectoproep? 

 
3. Is een sluitende financiering van de projecten een voorwaarde om te kunnen starten? 
 

Op welke manier wordt dit gegarandeerd? 
 

4. Op welke manier wordt het overleg met de lokale besturen en de andere opvanginitiatieven 
gegarandeerd voor de start van het project? 
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5. De tewerkstelling van bijvoorbeeld oudere werkzoekende vrouwen binnen de projecten kan een 
meerwaarde zijn voor de realisatie van het project. 

 
In hoeverre worden dergelijke elementen meegenomen in de beoordeling van de ingediende 
projecten? 
 

6. Op welke manier wordt de kwaliteit van de initiatieven gegarandeerd? 
 

Krijgen de koepelorganisaties hierbij een plaats? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Brempt (vraag nr. 209) en Vanackere (nr. 284). 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -427- 
 
 

 

KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 209 van 20 september 2007 
van SONJA CLAES 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Steven Vanackere, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 1 
van 26 september 2007 
van MARC CORDEEL 
 
 
 
De Lijn   -   Doorstroming en foutparkeerders 
 
Uit alle metingen en onderzoeken blijkt dat de gebruikers van het openbaar vervoer betrouwbaarheid, 
stiptheid en aansluitingen zeer belangrijk vinden. Al deze aspecten zijn onlosmakelijk verbonden met 
een goede doorstroming. In de praktijk blijkt een betere doorstroming op tram- en buslijnen altijd 
gepaard te gaan met een verhoging van de reizigersaantallen. En naarmate autogebruikers overstappen 
naar bus of tram, neemt het congestieprobleem af voor de overige autorijders. Steden en gemeenten 
worden daardoor opnieuw beter bereikbaar en meer leefbaar, het verkeer wordt er veiliger op. 
 
Kortom, het hoeft geen betoog dat een vlotte doorstroming één van de topprioriteiten is van De Lijn en 
tegelijk één van de belangrijkste voorwaarden om concurrentiëler uit de hoek te kunnen komen. Maar 
in de praktijk wordt die zo belangrijke doorstroming heel vaak belemmerd door zogenaamde 
“wildparkeerders”, automobilisten die er niet voor terugdeinzen om te parkeren aan bushaltes, op bus- 
en trambanen. Deze praktijken hebben jaarlijks honderden verliesuren tot gevolg. 
 
Uit cijfers van 1996, al tien jaar geleden dus, bleek dat in het Antwerps stadsgebied jaarlijks 10.000 
uren verloren gaan door wildgeparkeerde wagens. Dat wil omgerekend zeggen dat er constant twee 
bussen of trams stilstaan. 
 
1. Heeft de minister er zicht op hoeveel processen-verbaal de Antwerpse en de Gentse 

verkeerspolitie in 2006 hebben opgemaakt tegen wildparkeerders die oponthoud veroorzaakten 
voor bussen en trams van De Lijn? 

 
In hoeveel gevallen was men in Antwerpen en Gent genoodzaakt om te takelen? 
 

2. Bij een langdurig oponthoud krijgen wildparkeerders de rekening gepresenteerd. 
 

Hoeveel uren oponthoud werden in 2006 door De Lijn gefactureerd in Antwerpen en Gent? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 1 van 26 september 2007 
van MARC CORDEEL 
 
 
 
1.  De gegevens waarover ik beschik, zijn niet afkomstig van de verkeerspolitie, maar zijn de 
 registratie van de stilstanden van tram en bus door parkeerovertredingen van automobilisten. 
 

Bij De Lijn Oost-Vlaanderen werd er in 2006 in 153 gevallen van dienstonderbreking een PV 
opgesteld. In Antwerpen ging het in dezelfde periode om 204 processen verbaal die genoteerd 
werden door het controlepersoneel van De Lijn. 

 
2.  In Gent werden in 2006 in het totaal 215 uren en in Antwerpen 278 uren (afgerond) oponthoud 
 aangerekend aan foutparkeerders. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 2 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Campagnes onder gedeelde bevoegdheid 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 148 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat er sinds 2005 verschillende externe 
communicatiebureaus werden ingeschakeld voor de uitwerking van diverse campagnes onder gedeelde 
bevoegdheid met de minister van Openbare Werken. 
 
1. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (druk folders, opmaak advertenties, 
tv-spot, aankoop mediaruimte, e.d.)? 

 
Wat is de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 
 

2. Wat is de juiste verdeelsleutel van deze gedeelde campagnes naar de concrete kostprijzen toe? 
Hoeveel nam de minister telkens op zich voor deze campagnes?  
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 2 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1.  De bureaus VVL/BBDO en Germaine hebben de campagneopdrachten (2005/2006/2007) 
 volledig als enige opdrachtnemer voor de uitbestede opdrachten uitgevoerd (alles inbegrepen: 
 incl. druk folders, opmaak eventuele advertenties of tv-spots, aankoop mediaruimte e.d.). 

Ook de nv Wolters voert het magazine Uitweg volledig uit (2005). Er wordt geen mediaruimte 
aangekocht voor Uitweg.     
De zes mobiliteitscampagnes van 2005 werden ontwikkeld door AB creations, de mediaruimte 
voor deze campagnes is afzonderlijk begroot en gegund aan de mediakanalen (via het systeem 
van centrale media-aankoop). Het ging daarbij om een extra bedrag (reservatie mediaruimte) 
van 180.000 euro dat integraal ingezet is om sensibilisatiecampagnes van de minister van 
mobiliteit te ondersteunen. 

 
2.  Alle vermelde gedeelde campagnes zijn ook onder de gedeelde bevoegdheid van beide 
 ministers uitgevoerd. De campagnes worden integraal begroot op het VIF. Beide ministers 
 geven goedkeuring voor de besteding van het gezamenlijk aan te wenden campagnebudget. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 3 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Beleidsdomein Mobiliteit 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 148 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord door 
de minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat er voor het beleidsdomein Mobiliteit sinds 2005 
verschillende externe communicatiebureaus werden ingeschakeld. 
 
Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (druk folders, opmaak advertenties, tv-
spot, aankoop mediaruimte e.d.)?  
 
Wat is de juist opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 3 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Alleen voor de zes mobiliteitscampagnes van 2005 die ontwikkeld zijn door AB creations, is 
de mediaruimte voor deze campagnes afzonderlijk begroot en gegund aan de mediakanalen (via het 
systeem van centrale media-aankoop). Het ging daarbij om een extra bedrag (reservatie mediaruimte) 
van 180.000 euro dat integraal ingezet is om sensibilisatiecampagnes van de minister van mobiliteit te 
ondersteunen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 4 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Cel Gelijke Kansen 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 148 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord door 
de minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen drie externe 
communicatiebureaus heeft ingeschakeld voor campagnes betreffende het gelijkekansenbeleid. 
 
1. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (druk folders, opmaak advertenties, 
tv-spot, aankoop mediaruimte e.d.)? 

 
Wat is de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 
 

2. Zijn de opgegeven bedragen inclusief BTW? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 4 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1.  
- De campagne naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Vrouwenraad vzw en de tiende 

verjaardag van het Peking-Actieplatform werd in 2005 toegewezen aan Fé. Soul communication 
en kostte in totaal 52.119,88 euro. Hiervan bedroegen de kosten voor de prestaties van Fé. Soul 
communication zelf 50.388,11 euro (creatie en productie/druk affiches, boomerangkaartjes, 
website, spandoek en T-shirts), 1.706,75 euro was bestemd voor een advertentie in De Morgen en 
in De Standaard, 25,02 euro werd betaald voor koerierkosten voor de levering van een CD en 
campagnemateriaal. Conform de wetgeving op de overheidsopdrachten werd het bureau Fé. Soul 
communication geselecteerd via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er werden 5 
bureaus aangeschreven, 3 dienden een voorstel in. 

 
- Pars Pro Toto verzorgde de campagne om de databank “Toegankelijk Vlaanderen” een ruime 

bekendheid te geven. De campagne kostte 10.950,86 euro. Dit bedrag bevat uitsluitend kosten en 
uitgaven voor prestaties van Pars Pro Toto zelf, er werden geen diensten door derden geleverd. 
Conform de wetgeving op de overheidsopdrachten werd de prijsvraag enkel gericht aan de firma 
Pars Pro Toto omdat ik de campagne in dezelfde stijl wou als de reeks “Wenkenbladen voor 
Toegankelijkheid” die ik eerder liet aanmaken. Pars Pro Toto had hierop de intellectuele rechten, 
deze firma was de enige die de diensten/producten kon leveren/aanmaken. 

 
- De campagne “Diversiteit in besluitvorming” werd besteld bij LDV United en kostte 62.647,00 

euro (opmaak verschillende advertenties en website). Conform de wetgeving op de 
overheidsopdrachten werd LDV United geselecteerd via de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. Er werden 6 bureaus aangeschreven waarvan 4 een voorstel indienden. 
In het kader van deze campagne werd ook mediaruimte aangekocht: bij de Vlaamse Dagbladpers 
voor een bedrag van 23.643,40 euro voor advertenties in De Standaard en De Morgen. Bij 
Febelma Regie werd advertentieruimte in Humo aangekocht voor het bedrag van 27.662,78 euro.  

 
2. Alle opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -437- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 5 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   De Lijn 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 148 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord door 
de minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat De Lijn sinds 2005 verschillende externe 
communicatiebureaus heeft ingeschakeld. 
 
1. Kan de minister per jaar (vanaf 2005 tot medio 2007) een overzicht geven van het aantal 

specifieke opdrachten en de aangerekende kostprijs van de communicatiebureaus? 
 
2. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekeningen van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (druk folders, opmaak advertenties, 
tv-spot, aankoop mediaruimte e.d.)? 

 
Wat is de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus ter zake? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 5 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1+ 2. 
Hierbij vindt u een opsplitsing van de opgegeven kostprijzen in prestaties communicatiebureau en 
kosten derden van 2005 tot medio 2007. Gelieve er nota van te nemen dat in ‘kosten derden’ alle 
kosten gerekend zijn die niet te verhalen zijn op het desbetreffende bureau.  
Dit zijn onder andere de druk van betrokken lijnfolders, de huis-aan-huisbedeling van promotie- en 
lijnfolders en eventueel ander drukwerk rechtstreeks betaald door De Lijn aan de leveranciers. 
 
1. Overzicht 

 

  Opdracht Communicatie 
bureau 

Bedrag betaald 
aan bureau 
( excl. BTW) 

Andere 
kosten 

 aan derden 
Totaal 

1 Basismobiliteit Aalst DMS 84.214,00 0,00 84.214,00
2 Basismobiliteit Lierde – 

Brakel 
De Blauwe Peer 4.500,00 9.223,00 13.723,00

3 Basismobiliteit Zomergem – 
Lovendegem – Waarschoot 

De Blauwe Peer 3.998,00 12.533,55 16.531,55

4 Basismobiliteit Destelbergen 
– Melle 

De Blauwe Peer 429,00 4.285,54 4.714,54

5 Basismbobiliteit De Pinte – 
Sint-Martens-Latem – 
Nazareth 

De Blauwe Peer 4.183,00 0,00 
4.183,00

6 Basismobiliteit Lokeren – 
Waasmunster 

De Blauwe Peer 2.491,00 0,00 2.491,00

7 Basismobiliteit Beveren – 
Kruibeke – Temse 

De Blauwe Peer 4.203,00 0,00 4.203,00

8 Basismobiliteit Stekene – 
Sint-Gillis-Waas – Moerbeke 

De Blauwe Peer 1.022,00 0,00 1.022,00

9 Basismobiliteit Hamme – Zele 
– Berlare 

De Blauwe Peer 1.291,00 0,00 1.291,00

10 Verlenging tramlijn 1 tot 
Flanders Expo 

De Blauwe Peer 13.287,00 24.614,02 37.901,02

11 Basismobiliteit ZLW – DM – 
DSN – HZB – LW – BKT en 
SSM (samen) – enkel 
ontwikkeling campagnebeeld 

Markee 5.084,00 62.259,87 

67.343,87

12 Nachtbussen Gent Wadi Halfa 4.650,00 0,00 4.650,00
13 Website Project Gent Sint-

Pieters 
Colombo 3.490,00 8.187,59 11.677,59

14 Buzzy 2005 Prophet 422.600,00 0,00 422.600,00
15 Buzzy 2006 The Young Ones 400.000,00 0,00 400.000,00
16 Oudejaarsnacht 2005/2006 Prophet 100.000,00 0,00 100.000,00
17 Oudejaarsnacht 2006/2007 Prophet 100.000,00 0,00 100.000,00
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18 Voorverkoop  N’LIL 34.569,81 228.830,19 263.400,00
19 Parkeren LG&F 74.742,44 227.405,66 302.148,10
20 Zet je pomp op dieet Punta Linea 19.025,00 120.617,00 139.642,00
21 Basismobiliteit RegioNetas 

Brussel – Halle 
Diabol’o 28.545,93 67.823,20 96.369,13

22 Basismobiliteit Weekend 
Pajottenland 

Diabol’o 23.834,17 56.771,45 80.605,62

23 START-lijn 652 N’LIL 35.990,00 5.450,29 41.440,29
24 START-lijnen 682 + 272 N’LIL 44.141,00 38.739,59 82.880,59
25 Klein Brabant: 3de golf + 

belbus 
Big Bazart 35.200,00 0,00 35.200,00

26 Belbus Heist op den Berg + 
Bonheiden 

N’LIL 26.800,00 0,00 26.800,00

27 Basismobilteit Turnhout N’LIL 13.600,00 1.317,00 14.917,00
28 Belbus Zoersel N’LIL 8.300,00 0,00 8.300,00
29 Nieuwe tramlijn 5 DmF 60.000,00 6.032,00 66.032,00
30 Bijsturing aanbod Hove en 

Lint 
Big Bazart 29.000,00 1.463,00 30.463,00

31 Toegankelijk stadsnet 
Antwerpen 

N’LIL 9.600,00 0,00 9.600,00

32 Belbus Retie – Arendonk N’LIL 7.900,00 0,00 7.900,00
33 Belbus Herenthout-Nijlen N’LIL 39.300,00 34.448,00 73.748,00
34 2e en 3e gordel 

Weekendnachtnet 
Big Bazart 30.000,00 2.980,00 32.980,00

35 Rupel en zuiden van 
Antwerpen 

Antenno 60.000,00 27.585,00 87.585,00

36 Nieuw aanbod 
Noorderkempen 

Antenno 45.000,00 0,00 45.000,00

37 Leerlingenvervoer 
Noorderkempen 

Antenno 45.000,00 0,00 45.000,00

38 Nieuwe tramlijn 6 Antenno 60.000,00 0,00 60.000,00
39 Kusttramactie 2005 MINK € 52 796,56  0,00 0,00
40 Oostende D’M&S € 21 105,32  0,00 0,00
41 Basismobiliteit Brugge MAGENTA/N’LIL € 77 058,43  0,00 0,00
42 Opvolgcampagne Brugge 

Avondlijn 
MAGENTA € 7 794,88  0,00 0,00

43 Campagne Kortrijk fase 2b MAGENTA € 65 774,25  0,00 0,00
44 Opvolgcampagne Kuurne-

Harelbeke 
MAGENTA € 31 615,11  0,00 0,00

45 Kusttramactie 2006 MINK € 53 382,70  0,00 0,00
46 Oostende D’M&S € 26 563,36  0,00 0,00
47 Basismobiliteit Diksmuide MAGENTA € 46 863,21  0,00 0,00
48 Basismobiliteit Brugge N’LIL/MAGENTA € 51 952,90  0,00 0,00
49 Basismobiliteit Deerlijk MAGENTA € 17 396,78  0,00 0,00
50 Basismobiliteit Avelgem MAGENTA € 29 521,14  0,00 0,00
51 Basismobiliteit Lichtervelde MAGENTA € 6 871,67  0,00 0,00
52 Basismobiliteit Ardooie MAGENTA € 10 912,67  0,00 0,00
53 Basismobiliteit Hasselt RCA 35.400,00 0,00 35.400,00
54 Basismobiliteit Sint-Truiden RCA 9.283,00 0,00 9.283,00
55 Basismobiliteit Genk RCA 22.720,00 0,00 22.720,00
56 Basismobiliteit Laakdal RCA 20.913,00 0,00 20.913,00
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57 Netkaart : aanpassing stadsnet 
Sint-Truiden 

RCA 7.861,00 0,00 7.861,00

58 Netkaart : aanpassing stadsnet 
Tongeren 

RCA 8.594,00 0,00 8.594,00

59 Netkaart : aanpassing stadsnet 
Genk 

RCA 10.832,00 0,00 10.832,00

60 Netkaart : aanpassing stadsnet 
Hasselt  

RCA 12.133,00 0,00 12.133,00

61 Belbusfolders: aanpassing 
belbus Diepenbeek  

RCA 4.924,00 0,00 4.924,00

62 Belbusfolders: aanpassing 
belbus Herk-de stad 

RCA 4.295,00 0,00 4.295,00

63 Netplan Limburg: aanpassing 
div lijnen 

RCA 4.903,00 0,00 4.903,00

64 Netplannen haltetrommels 
aanpassing belbussen 
Laakdal, Tessenderlo, Herk-
de-Stad Tongeren. 

RCA 2.456,00 0,00 

2.456,00

65 Stadsplan Hasselt: aanpassing 
H-net 

RCA 11.507,00 0,00 11.507,00

66 Netplan Limburg: aanpassing 
diverse lijnen 

RCA 7.393,00 0,00 7.393,00

67 Belbusfolders: aanpassing 
belbussen in regio Bocholt-
Bree – Peer – Gruitrode en 
Maasmechelen-Dilsen 

RCA 4.743,00 0,00 

4.743,00

68 Spartacusplan:  
infotentoonstelling en 
informatiedrukwerk ikv 
kennisgeving MERstudie 

RCA 23.961,00 0,00 

23.961,00
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 7 
van 27 september 2007 
van AN MICHIELS 
 
 
 
De Lijn   -   Taalgebruik bestemmingsborden 
 
Op 19 juni 2007 stelde ik een vraag om uitleg aan de minister over de problematiek van de 
bestemmingsborden op de bussen van De Lijn in de provincie Vlaams-Brabant. Het antwoord stemde 
me toen tevreden, omdat de minister duidelijk aangaf dat deze problematiek weldra tot het verleden 
zou behoren. Zij stelde toen zeer duidelijk het volgende: “Er is overleg geweest met De Lijn. Er is 
regelmatig contact tussen mijn kabinet en de verantwoordelijke bij De Lijn om ervoor te zorgen dat op 
het terrein wordt uitgevoerd wat moet. Zeer recent op 8 juni heb ik samen met mijn collega van de 
Vlaamse Rand een schrijven gericht aan De Lijn om hen nogmaals te wijzen op blijvende aandacht 
voor de toepassing van de taalwetgeving. Ik hoop echt dat dit de laatste keer is dat u of iemand anders 
me daarover moet ondervragen. Ik weet dat het een probleem is, maar ik hoop dat het nu op het terrein 
echt is opgelost.” 
 
Het probleem blijkt echter nog niet opgelost. Ik verneem dat er op het grondgebied van Grimbergen 
nog steeds bussen rijden met tweetalige bestemmingsaanduidingen. 
 
1. Is men zich bij De Lijn bewust van deze toestand? Zo ja, hoe komt het dat er nog steeds tweetalige 

bestemmingsborden worden gebruikt? 
 
2. De minister stelde op 19 juni dat afwijkingen aanleiding zouden geven tot maatregelen ten aanzien 

van de betrokken chauffeurs of ten aanzien van de betrokken privé-exploitanten. 
 

Welke maatregelen heeft De Lijn intussen genomen? 
 

3. Welke maatregelen heeft de minister genomen om deze toestand te verhelpen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 7 van 27 september 2007 
van AN MICHIELS 
 
 
 
In mei 2007 werden door De Lijn Vlaams-Brabant betreffende het taalgebruik op de filmaanduidingen 
van de bussen gewijzigde instructies opgelegd aan alle betrokken uitvoerders, zowel in eigen beheer 
als bij de privé-exploitanten. 
Deze instructies luiden dat op het grondgebied van Vlaams-Brabant uitsluitend Nederlandstalige 
filmbeelden, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tweetalige filmen (al dan niet afwisselend), 
moeten gebruikt worden. 
 
1.  Vooreerst dient gesteld te worden dat het niet echt opgaat om te spreken over een “toestand”, 
 zoals het in de vraagstelling wordt geformuleerd. De filmbeeld-instellingen gebeuren immers 
 handmatig door de chauffeur van elke bus en elke rit afzonderlijk. Als verkeerde filmbeelden 
 vooraan op de bus verschijnen, is dit te wijten aan het niet uitvoeren van de richtlijnen door 
 een individuele chauffeur op een bepaalde rit. Hierdoor ontstaat geen “toestand”, wel een 
 tijdelijke en geïsoleerde inbreuk. 
 
2. De melding dat er recent bussen werden opgemerkt op Vlaams grondgebied met tweetalige 
 bestemmingsborden werd onmiddellijk onderzocht. Op enkele bussen van een één privé-
 exploitant werden inderdaad inbreuken vastgesteld op de geldende instructies. Tegen de 
 chauffeurs werd aan de hand van een verslag van vaststelling de geijkte procedure opgestart, 
 die kan leiden tot een sanctie. Aan de exploitant werden de contractueel voorziene boetes voor 
 dergelijke overtredingen opgelegd. 
 
3.  De Lijn Vlaams-Brabant heeft betrokken exploitant schriftelijk gewezen op de noodzaak van 
 een strikte uitvoering van de richtlijnen door zijn chauffeurs. De betrokkene heeft geantwoord 
 dat volgende bijkomende initiatieven door hem werden genomen: 
 -  begin september vond een mondelinge toelichting plaats, waarin alle chauffeurs  
 nogmaals op de instructies werden gewezen; 
 -  op de uithangborden (voor dienstmededelingen) op de stelplaats werden de instructies 
  duidelijk geafficheerd.  

Ik reken erop dat hiermee alle betrokkenen meer dan voldoende geïnformeerd zijn. 
Verdere, vastgestelde inbreuken worden beschouwd als gebrekkige dienstuitvoering en 
worden passend opgevolgd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 8 
van 27 september 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
De Lijn Antwerpen-Stabroek   -   Doortocht Ekeren 
 
Als uitbreiding van haar tramnet wil De Lijn tegen 2012-2015 een tramverbinding realiseren van 
Antwerpen naar Stabroek. De tram zou door het centrum van Ekeren rijden, met een voorlopige 
terminus aan de Leugenberg. 
 
De Ekerse districtraad formuleerde een unaniem negatief advies over dit traject. Het districtsbestuur 
zou ter zake een schrijven richten aan de Vlaamse Regering. Voor de districtsraad is het centrum van 
Ekeren veel te smal om een tram door te jagen. Uit een haalbaarheidsstudie zou blijken dat het beste 
tracé voor een tramverbinding door Ekeren loopt via de Ferdinand Verbieststraat en Schoonbroek, 
rond het centrum van Ekeren dus. 
 
Het MER-onderzoek zou uiteindelijk drie pistes in aanmerking nemen: een enkel en een dubbel traject 
door Ekeren-centrum en het voorkeurtraject van het Ekerse districtsbestuur. 
 
1. Ontving de minister het negatieve advies van het Ekerse bestuur en welk gevolg werd hieraan 

gegeven? 
 
2. Werd inmiddels reeds een beslissing genomen m.b.t. het tracé van de tram door/rond Ekeren? 
 

Zo neen, wat is nu de stand van zaken m.b.t. het dossier en wanneer zal deze beslissing dan wel 
worden genomen? 
 
Zo ja, wat werd beslist, wat is de planning van de werken en wanneer wordt het openbaar 
onderzoek opgestart? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 8 van 27 september 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1.  Het advies van het district Ekeren wordt toegevoegd aan het dossier en zal bijgevolg deel 

uitmaken van de criteria voor het beoordelen van het ontwerp 
  
2.  In oktober 2006 werd het resultaat van de multicriteria-analyse, voor het bepalen van de 

tracékeuze binnen Ekeren, gepresenteerd op de Provinciale Audit Commissie. Van de 
verschillende voorstellen bleven drie tracés over: 

 
- tram in beide richtingen doorheen het centrum (Kloosterstraat) van Ekeren ; 
- één richting doorheen het centrum, tegenrichting via een oostelijk gelegen tracé 

(Driehoekstraat) ; 
- beide richtingen via een westelijk gelegen tracé (F. Verbieststraat en Schoonbroek). 

 
Dit rapport wordt toegevoegd aan de project-MER. Van zodra de project-MER afgerond is zal 
afhankelijk van de resultaten in dit document een keuze van het tracé mogelijk zijn. 
 
De milieu- en natuur-gerelateerde criteria zullen ook input krijgen vanuit hetzelfde 
milieueffectenrapport waarvan het kennisgevingsdossier werd ingediend. Deze input wordt binnen 
enkele maanden (begin 2008) verwacht. Op dat moment kan een beslissing worden voorbereid. 
 
De Vlaamse Regering heeft beslist dat het project Leien fase 2 + tramuitbreiding Ekeren voltooid 
moet zijn vóór eind 2012.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 9 
van 1 oktober 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Verhandelbare mobiliteitsrechten   -   Onderzoek 
 
In samenwerking met de VUB, Langzaam Verkeer vzw en Iris Consulting onderzocht het LUC in 
2004 de mogelijkheden voor verhandelbare mobiliteitsrechten (VMR). Een haalbaarheidsanalyse 
leverde drie verschillende systemen van VMR op: 
- verhandelbare autokilometerrechten (VAR), 
- verhandelbare brandstofrechten (VBR), 
- verhandelbare toegangsrechten (VTR). 
 
Aan de hand van een multicriteria-analyse werd de socio-economische effectiviteit op lange termijn 
van deze systemen in kaart gebracht. Er werd ook een beeld gevormd van het maatschappelijk 
draagvlak voor VMR. 
 
Hieruit blijkt o.m. dat er weinig politiek en maatschappelijk draagvlak is voor alle soorten van 
prijsmaatregelen in de mobiliteitssfeer. Dat geldt eveneens voor VMR. VMR wordt ook aan de kant 
geschoven wegens te duur. Toch blijkt uit het onderzoek dat de ontwikkeling ervan realistisch is. 
 
1. Heeft de minister kennis genomen van de resultaten van dit onderzoek en op welke manier 

evalueert zij deze resultaten enerzijds en de effectieve toepassing van VMR anderzijds? 
 

Denkt de minister dat de invoering van VMR een verder te onderzoeken piste is? 
 
2. Op welke manier kwam dit systeem reeds ter sprake binnen de Vlaamse Regering? Met welke 

resultaten? 
 
3. Bestaat er onderzoek naar het draagvlak voor alle vormen van prijsmaatregelen in de 

mobiliteitssfeer? Welke zijn hiervan de resultaten? 
 
4. Werd de toepassing van VMR sinds 2004 nog verder onderzocht? Door wie en met welke 

resultaten? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 9 van 1 oktober 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. Het onderzoek naar verhandelbare mobiliteitsrechten (VMR) dat door het toenmalige LUC in 

samenwerking met VUB, Langzaam Verkeer en Iris Consulting werd gehouden, kaderde in een 
federaal DWTC project uit het “Tweede Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een 
beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO II). Het liep van 1 december 2001 tot 30 juni 
2004. De Vlaamse overheid participeerde hierin als lid van de begeleidingscommissie. De 
onderzoekers kwamen tot de conclusie dat het toenmalige politieke en maatschappelijke draagvlak 
gering was en dat van de 3 systemen de VTR (Verhandelbare Toegangsrechten) de meeste 
ecologische vooruitgang zou bieden en VTR en VBR (Verhandelbare Brandstofrechten) tot de 
meeste socio-economische vooruitgang zou leiden. Verder onderzoek naar het draagvlak en de 
toepassingsmogelijkheden kan nuttig zijn in het kader van het onderzoek naar beleidsinstrumenten 
die de lange termijn drastische verminderingen van broeikasgassen kunnen implementeren. Voor 
de eerste Kyoto periode 2008-2012 zal het instrument evenwel niet ingezet worden. 

 
2. De VMR-VTR-VBR concepten bevinden zich nog in de onderzoeksfaze en zijn nog niet aan de 

Vlaamse Regering voorgelegd. 
 
3. In het verleden zijn er een aantal onderzoeken geweest omtrent vormen van prijsmaatregelen. De 

opdrachtgevers waren evenwel niet steeds de (Vlaamse) overheid, maar betrokken partijen (bv. 
Febiac) of hadden betrekking op bepaalde deelgroepen. Algemeen onderzoek in opdracht van de 
Vlaamse overheid heeft vroeger plaatsgevonden (o.a. door de toenmalige Administratie Wegen en 
Verkeer (heden Agentschap Infrastructuur)  en de toenmalige Administratie Planning en Statistiek 
(heden Studiedienst voor de Vlaamse Regering - SVR van de Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid - DAR). Deze onderzoeken dateren evenwel allemaal van vóór 2000 en zijn dus 
in feite verouderd. Het enige onderzoek met enige recente relevantie hierin is de quickscan 
‘Wegenvignet’ die door de toenmalige Mobiliteitscel (heden afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid) in 2005 is uitgevoerd (in het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid 
van een wegenvignet) en het verslag van het maatschappelijk debat van de SERV van december 
2005.  

 
4. In maart 2006 behaalde econoom Mark Keppens aan de Universiteit Hasselt zijn doctoraatstitel  

met een studie over specifieke vormen van verhandelbare mobiliteitsrechten waarvan de titel als 
volgt luidt: ‘Modelling Private Road Transport of Flemish Households. The Mobility and Welfare 
Effects of Fuel Taxes versus Tradable Fuel Rights”.  
Verder is er nog een reeks publicaties vanuit dezelfde universiteit te vermelden: 
 
Evy Crals and Lode Vereeck (2005) 
Taxes, Tradable Rights and Transaction Costs 
European Journal of Law and Economics 20/2, p. 199-223 
 
Evy Crals and Lode Vereeck (2006) 
Road Pricing versus Tradable Entry Rights: A Transaction Cost Approach 
in: C.A. Brebbia and V. Dolezel (eds), Urban Transport XII 
Southampton: WIT Press, p. 881-890 
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Evy Crals, Mark Keppens en Lode Vereeck (2006) 
De haalbaarheid van verhandelbare brandstofrechten. Een kwantitatieve transactiekostenanalyse 
in: M. Despontin en C. Macharis (eds), Mobiliteit en Grootstedenbeleid 
Brussel: VUB Press, p. 349-378 
 
Evy Crals and Lode Vereeck (2005) 
A Sustainable Urban Transport System: The Case of Tradable Entry Permits 
in: C.A. Brebbia (ed.), Urban Transport XI 
Southampton: WIT Press, p. 301-312 
 
Evy Crals, Mark Keppens, Cathy Macharis, Ruben Ramboer, Lode Vereeck en Ilse Vleugels 
(2004b) 
Verhandelbare Mobiliteitsrechten: Haalbaarheid, Socio-Economische Effectiviteit en Maatschappelijk Draagvlak 
De Lloyd, 147/12, p. 4-6 
 
Evy Crals, Mark Keppens, Cathy Macharis, Ruben Ramboer, Lode Vereeck en Ilse Vleugels 
(2004a) 
Onderzoek naar verhandelbare mobiliteitsrechten. Nog te veel vragen en te weinig mogelijkheden 
Mechelen: Kluwer 
Verkeersspecialist 110, p. 15-18 
 
Mark Keppens and Lode Vereeck (2004) 
A Review and Assessment of Tradable Permits in Road Transport Sector 
Proceedings WCTR Conference 
Istanbul, 25 p. 
 
Evy Crals, Mark Keppens and Lode Vereeck (2004c) 
A New Approach to Reduce CO2 Emissions of Private Road Transport 
Proceedings 83th Annual Meeting Transportation Research Board (TRB) 
Washington, 16 p. 
 
Evy Crals, Mark Keppens and Lode Vereeck (2004b) 
Environmental Pollution and a European Tradable Transportation Rights System 
in: C.A. Brebbia (ed.), Urban Transport X. Urban Transport and the Environment in the 21th 
Century 
Southampton: WIT Press, p. 717-731 
 
Evy Crals, Mark Keppens and Lode Vereeck (2004a) 
Tradable Fuel Permits: Toward a Sustainable Road Transport System 
in: Anne K. Haugestad and J.D. Wulfhorst (eds.), Future as Fairness: Ecological Justice and 
Global Citizenship 
New York: Rodopi, p. 121-138 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 10 
van 1 oktober 2007 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Bekabeling De Lijn   -   Interferentie met tv-distributie 
 
Op 16 februari 2007 stelde ik de minister een schriftelijke vraag inzake een storing op het tv-
distributienet in Hoboken door bekabeling van de VVM De Lijn. De minister antwoordde dat deze 
storingen niet veroorzaakt konden zijn door de bekabeling van de VVM De Lijn, aangezien deze 
bekabeling toen nog niet in gebruik genomen was (vraag nr. 87, Websitebulletin publicatiedatum 27-
03-2007). 
 
Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) bevestigt in een brief van 24 
mei 2007 dat de storingen in de Jan Van De Wouwerstraat in Hoboken wel degelijk het gevolg zijn 
van een magnetisch veld, veroorzaakt door de elektrische voeding van de tramlijn. Het BIPT laat ook 
weten dat voor haar de zaak afgesloten is en dat de problematiek verder dient uitgeklaard te worden 
door de betrokken openbare vervoersmaatschappij, de VVM De Lijn. 
 
1. Welke actie neemt VVM De Lijn om dit probleem op te lossen? 
 
2. In het antwoord op mijn schriftelijke vraag meldde de minister dat in de A. Hermanslaan in 

Deurne een gelijkaardig geval bekend was.  
 

Welke oplossing werd er daar geboden? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 10 van 1 oktober 2007 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1. Voor de goede orde specifieer ik de situatie.  

 
Sinds 1979 zijn in de Jan Van de Wouverstraat, een gedeelte van de Steynstraat, een gedeelte 
van de Sint-Bernardsesteenweg en de Windmolenstraat, kabels van De Lijn in dienst. 

 
Af en toe worden storingen op TV-schermen gemeld. Deze zijn meestal verholpen na 
verplaatsen van het toestel. Een aantal merken van de nieuwe schermgeneratie, de 
zogenaamde “flat screens” blijken gevoeliger voor storing  

 
Dieper leggen van de kabels heeft geen zin. Grond schermt immers het magnetisch veld niet 
af. Afdekken is evenmin een optie. De hiervoor beschikbare legering is onstabiel, en 
onverantwoord duur. Alleen toepassingen op labo-niveau zijn hiermee mogelijk. Volledig 
verplaatsen kan een oplossing zijn, alhoewel de uitwijkmogelijkheid in stadsomgeving beperkt 
is en er ook steeds rekening gehouden moet worden met de technische vereisten voor de 
voeding van het bovenleidingsnet. 

 
Concreet heeft De Lijn te Hoboken volgende maatregelen genomen : 
- in de Steynstraat (JV De Wouwerstraat tot Antwerpse Steenweg) worden de kabels op de 
grens parkeerstrook-rijweg aangelegd (zo ver mogelijk van de huizenrij) en de + en – kabels 
naast elkaar gelegd zodat de magnetische velden gedeeltelijk worden gecompenseerd; 
- in de Jan Van De Wouwerstraat en de Windmolenstraat worden de kabels in de rijweg 
aangelegd.  Zo wordt de afstand tot de huizen vergroot. Ook hier worden de + en – kabels voor 
compensatie naast elkaar aangelegd; 
- op de Sint-Bernardsesteenweg worden de kabels aangelegd onder de strook tussen de rijweg 
en de tram-busbaan, de maximaal haalbare verwijdering van de huizen. 

 
2. Ik liet onderzoeken wat het zou kosten om de hoogspanningsleiding in de A. Hermanslaan te 
 verplaatsen (waarmee voor alle duidelijkheid ook mogelijke storingen mee verplaatsen en 
 elders voor last zouden kunnen zorgen). Er is mij gemeld dat ook de naastliggende straat (de 
 Generaal Slingeneyerlaan) te samen zou moeten uitgevoerd worden. Indien deze niet samen 
 kunnen uitgevoerd worden moeten er verbindingen gemaakt worden in de voedingskabels, die 
 een zwakpunt blijven in de voeding van het tramnet.  
 Geraamde kostprijs:A. Hermanslaan: 135.500 euro General Slingeneyerlaan: 126.000 euro. 
 

Ik ben van oordeel dat deze berekende kostprijs niet in verhouding staat tot het probleem dat 
er mee aangepakt wordt. Immers, uit onderzoek blijkt: 
- magnetische velden ten gevolge van gelijkstroom zijn in de praktijk niet af te schermen 

(zie 1) 
- het gaat niet over microgolven of enige vorm van nucleaire straling 
- impact op GSM’s, elektrische garagepoorten e.d. is niet gekend 
- impact op televisieschermen is er wel degelijk en heeft altijd bestaan, er is echter meer 

storing bij de nieuwe generatie (grote) LCD- en Plasmaschermen dan bij de klassieke 
beeldbuistelevisies waar je dit nauwelijks opmerkt 

- magnetische velden van gelijkstroom geven geen gezondheidsrisico’s 
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- het risico op explosie omwille van de nabijheid van gasleidingen wordt gezien als 
onbestaande, bovendien, onder ongeveer elke stoep in een Vlaamse stad liggen gas en 
elektriciteit broederlijk naast elkaar. 

 
Als de tramverlenging op de Ruggeveldlaan gerealiseerd wordt, zal er een bijkomend 
tractiestation voorzien worden, met bijhorende kabelwerken om de nieuwe secties te voeden. 
Deze kabels zullen waar mogelijk zo ver mogelijk van de gebouwen en bijvoorbeeld maximaal 
op de middenberm liggen. De Hermanslaan is hier echter niet bij betrokken. Zo is er dus geen 
enkele functionele link met de geplande werken aan de tramverlenging op de Ruggeveldlaan. 
Als dat wel het geval zou zijn, zouden we werken met werken kunnen combineren, quod non. 

 
Mijns inziens is het uitvoeren van werken enkel en alleen om deze hoogspanningskabel te 
verleggen moeilijk te verantwoorden, gezien bovenstaande uitgangspunten. Dat neemt niet 
weg dat indien het district in de toekomst werken aan de stoepen in de Hermanslaan zou 
plannen, wel een combineerde uitvoering aangewezen zou kunnen zijn. 

 
Op korte termijn is de enige werkbare oplossing om de afstand tussen kabel en scherm zo 
groot mogelijk te maken, en dat betekent het verderaf plaatsen van de televisie ten opzichte 
van de voorgevel. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 11 
van 4 oktober 2007 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
Buslijn 14 Antwerpen   -   Traject Haringrodestraat 
 
Naar aanleiding van een gewijzigde verkeerssituatie en de heraanleg van een aantal straten rond de 
Belgiëlei in Antwerpen, verlegt De Lijn ook een aantal buslijnen. 
 
Zo rijdt buslijn 14 voortaan door de Haringrodestraat, een tot voor kort rustige woonstraat. Het laatste 
deel van deze straat vertoont ter hoogte van brouwerij De Coninck een vernauwing, waardoor de bus 
rakelings langs de gevels scheert. 
 
Voor de vele fietsers die de straat gebruiken, is het comfort verminderd en de onveiligheid verhoogd. 
 
Buslijn 14 kan perfect de verkeersassen Belgiëlei-Mechelsesteenweg gebruiken, die ook gebruikt 
worden door andere bus- en tramlijnen. Er zijn halten op wandelafstand van de wijk. 
 
1. Op basis van welke gegevens werd beslist om buslijn 14 niet over de grote verkeersassen te sturen, 

maar wel via de woonstraat Haringrodestraat? 
 

Is deze beslissing gebaseerd op reizigerstellingen? Zo ja, wat waren de resultaten van deze 
tellingen? 

 
2. Werd er rekening gehouden met de toenemende onveiligheid voor zwakke weggebruikers? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 11 van 4 oktober 2007 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
Het mobiliteitsplan van de stad Antwerpen werd op 25 juni 2004 conform verklaard.  
Dit beleidsplan, weliswaar opgemaakt in de vorm van meerder deelplannen, bleek echter te grofmazig 
om op wijkniveau in te grijpen op een aantal mobiliteitsvraagstukken.  
Om de leemte tussen het mobiliteitsplan en de mobiliteit op wijkniveau in te vullen, besliste de stad 
Antwerpen, eind 2004, dat ieder district binnen haar grondgebied wijkcirculatieplannen diende op te 
stellen.  
 
1.  De heraanleg van een aantal straten en de gewijzigde verkeerscirculatie in de wijk 
 "Haringrode" kaderde tegen deze achtergrond. De wijk Haringrode kenmerkt zich als een heel 
 dicht woongebied.  

In de opmaak van het wijkcirculatieplan “Haringrode” was het traject van de buslijn 14, die 
voorheen door o.a. A.Grisarstraat en Lamorinièrestraat reed, één van de bediscussieerde 
thema’s. 
Daarbij moest inderdaad een evenwicht worden gevonden tussen de dwingende voorschriften 
van het decreet “Basismobiliteit” (maximale loopafstanden naar dichtstbijzijnde halte), de 
grote reizigerspotentiëlen in de wijk, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de wijk. 
Vanuit de besprekingen werd er geopteerd de bus niet meer via Grisarstraat en 
Lamorinièrestraat te laten rijden, wel via de Haringrodestraat. 
Deze trajectkeuze vormde m.a.w. een fundamenteel onderdeel van de ontwerpen-
wijkcirculatieplan, die meermaals aan de bevolking werd voorgelegd tijdens hoorzittingen.  

 
2.  Dat het eindresultaat (het door het district opgemaakte circulatieplan) een verschuiven van de 
 overlast (van de ene straat naar de andere) in zou houden, is eigen aan een herschikte 
 circulatie. 

Hierdoor wordt niet per definitie de verkeersveiligheid verslechterd. Zo reed de bus voorheen 
in deze wijk o.a. via A. Grisarstraat en Lamoriniërestraat, straten die zeker niet breder zijn. 
De verkeersveiligheid werd in de opmaak van het circulatieplan steeds als absoluut gegeven in 
de afwegingen meegenomen 
De Haringrodestraat is als woonstraat  voor alle verkeer toegankelijk. Daarmee is zij geen 
uitzondering op alle overige straten in de omgeving.  
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 12 
van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Aangestelde  experten 
 
Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering luidt als volgt: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…), voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). (…)” 
 
1. Voor welke opdrachten in de periode 22 juli 2004 – 28 september 2007 werd een beroep gedaan 

op experten in de zin van het boven geciteerde artikel, die aangesteld werden? 
 
2. Wat was de inhoud van deze opdrachten? 
 
3. Welke experten, in de zin van het boven geciteerde artikel, werden door de minister aangesteld om 

deze opdrachten te vervullen? 
 
4. Hoelang werden deze aangestelde experten tewerkgesteld? 
 
5. Wat waren de arbeidsvoorwaarden van deze aangestelde experten? Onder welk contract waren zij 

tewerkgesteld, of verliep alles via facturatie? 
 
6. Hoeveel bedroeg de vergoeding die aan elke aangestelde expert werd betaald? 
 
7. Wat zijn de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert in de zin van het boven 

geciteerde artikel in aanmerking te komen en aangesteld te worden bij het kabinet van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 5, Moerman nr. 3, Vandenbroucke 

nr. 17, Van Mechelen nr. 7, Anciaux nr. 8, Bourgeois nr. 3, Keulen nr. 8, Van Brempt nr. 11, 
Vanackere nr. 4, Crevits nr. 20). Aan minister Moerman werd een bijkomende subvraag gesteld. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 12 van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, 
Zeevisserij en Plattelandsbeleid. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 13 
van 4 oktober 2007 
van DIRK DE COCK 
 
 
 
Project waterbus Temse-Antwerpen   -   Stand van zaken 
 
De plannen voor een waterbusverbinding tussen Antwerpen en Temse komen weer bovendrijven, zo 
bleek onlangs in diverse media. 
 
Ook enkele jaren geleden verschenen hier veel berichten over. Gazet van Antwerpen berichtte in 2001 
over de haalbaarheidsstudie die werd uitgevoerd in opdracht van De Lijn. “De overbelasting van het 
wegennet dwingt de overheid om uit te kijken naar alternatieve routes. Vaarwegen liggen voor de hand 
en waterbussen zouden de vervoersmodi van de 21ste eeuw kunnen worden.”, aldus Gazet van 
Antwerpen. Enkele maanden later titelt Het Volk: “Weldra proefvaarten met waterbus. Reële kans op 
verbinding tussen Temse en Antwerpen via de Schelde.” 
 
Uiteindelijk bleek het optimisme voorbarig. Het project werd afgeblazen, omdat er onder andere een 
wanverhouding was tussen het geraamde aantal gebruikers en kostenplaatje. 
 
Onlangs echter kwam de waterbus opnieuw boven water. Het Instituut Duurzame Mobiliteit van de 
universiteit van Gent werkt aan een nieuw initiatief. Comfort en milieuvriendelijkheid zouden enkele 
van de troeven zijn van de catamarans die men hoopt in te zetten. De waterbussen tussen Antwerpen 
en Temse, of zelfs verder, zouden werken op een mengeling van aardgas en waterstof. De 
initiatiefnemers hopen Europese subsidies binnen te halen voor het project via het Europees 
programma “Intelligent Energy”. De basisdoelstelling is nog steeds dezelfde als enkele jaren geleden: 
het wegennet ontlasten. In de eerste plaats denkt men dan ook aan het optimaliseren van het vervoer 
van werknemers. In 35 minuten zou men met vier of vijf stops tussen Antwerpen en Temse kunnen 
varen. Geen ander transportmiddel is even snel. 
 
De gemeenten uit de regio zijn blijkbaar nog steeds geïnteresseerd. In Temse hoorden delegaties van 
Schelle, Sint-Amands en Puurs dat de knowhow en sponsoring al aanwezig is, maar dat een politiek 
draagvlak nog ontbreekt. Er werd hun gevraagd spoedig hun standpunt duidelijk te maken. 
 
1. Is de minister op de hoogte van dit initiatief? 
 

Heeft zij zicht op wat er aan het huidige project anders is ten opzichte van het door de Vlaamse 
Regering afgekeurde project van enkele jaren geleden? 
 

2. Wat is de beleidsvisie van de minister over het systeem van waterbussen om het wegennet te 
ontlasten? 

 
Ziet de minister dit project eventueel als een testcase om op andere plaatsen in Vlaanderen het 
wegennet te ontlasten? 
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3. Werd reeds onderzocht of de Vlaamse overheid in het hernieuwde initiatief kan participeren?  
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 13 van 4 oktober 2007 
van DIRK DE COCK 
 
 
 
1.  Ik ben inderdaad op de hoogte van het initiatief. Er werd mij de vraag gesteld of de 
 initiatiefnemers een toelating moeten krijgen van De Lijn en/of de bevoegde minister om op 
 het water geregeld personenvervoer te organiseren. Mijn kabinet heeft aan de initiatiefnemers 
 laten weten dat er geen vorm van concessie of toestemming nodig is, noch van de minister 
 noch van De Lijn. Bij haar oprichting heeft De Lijn decretaal een monopolie toegekend 
 gekregen voor het organiseren van geregeld personenvervoer op de (rij)weg, maar niet op de 
 waterwegen. 
 

Voor de exacte inschatting van de exploitatievoorwaarden en de haalbaarheid van dit 
waterbusproject wacht de minister het dossier af van het VIM (Vlaams Instituut voor 
Mobiliteit), dat daarvan momenteel een studie uitvoert. Eerder pogingen om dergelijke 
initiatieven op te starten hebben aangetoond dat het niet voor de hand liggend is om 
personenvervoer over het water te organiseren dat dezelfde commerciële snelheden kan halen 
als personenvervoer over de weg (i.c. bussen). Het aan- en afmeren vraagt veel tijd en 
veiligheidsredenen gaven in het verleden aanleiding tot  de nood om de maximale 
vaarsnelheden te beperken. Het ging daarbij ondermeer over drijvende voorwerpen 
(boomstronken die van stroomopwaarts de Schelde meestromen en allerhande wrakhout) en de 
nood om de golfslag tegen de Scheldeboorden binnen de perken te houden. Ook het potentieel 
invoeren van één of twee extra overstapmomenten op het woonwerktraject van de gebruikers 
door het inlassen van een verplaatsing over het water is een achilleshiel. 

 
2.  Indien echter moest blijken dat de inzet van waterbussen, binnen economische en ecologische 
 haalbaarheden, het wegennet mee kan helpen ontlasten, ben ik bereid ondersteuning te 
 overwegen. Niettemin ben ik van oordeel dat de eerste uitdaging van het project de 
 technologische uitdaging is. Als men er in slaagt een waterbus succesvol en performant op 
 waterstof te laten varen is dat alvast een succes op vlak van innovatie en milieu. De uitdaging 
 op vlak van mobiliteit, namelijk een concurrentieel initiatief van de grond krijgen voor vervoer 
 over de weg is dan de volgende oefening. 
 
3.  Vanuit de bevoegdheid mobiliteit werd geen toezegging tot participatie gedaan. Of dit 
 initiatief werkelijk een bijdrage op vlak van  mobiliteit kan bieden zal moeten blijken, onder 
 meer uit de resultaten van de haalbaarheidstudie door het Vlaams Instituut voor Mobiliteit. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 14 
van 5 oktober 2007 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
Pechstrook   -   Misbruik 
 
Moeten stoppen op de pechstrook (of vluchtstrook) is geen pretje. Het vlakbij voorbijrazende verkeer 
is hoogst intimiderend en de realiteit leert dat het levensgevaarlijk kan zijn. Aanrijdingen op de 
pechstrook zijn, in vergelijking met ongevallen op de weg, bijna twee keer zo dodelijk. Bij méér dan 
50 % van de ongevallen wordt een weggebruiker aangereden door een personenwagen. In 40 % van de 
ongevallen gaat het om een vrachtwagen en in 10 % van de gevallen om een bestelwagen of een busje. 
 
Enkel in geval van overmacht zoals pech, ongeval of zware medische ongemakken mag men van de 
pechstrook gebruik maken. Nochtans blijkt uit een bevraging van de automobilistenorganisatie VAB 
bij haar wegenwachters dat de pechstrook slechts in één op de drie gevallen gebruikt wordt waarvoor 
ze dient. 
 
Pech of ongeval is wel de hoofdreden voor het gebruik van de pechstrook (29 %), maar weggebruikers 
gebruiken de vluchtstrook ook om te telefoneren of notities te maken (19 %), als rijweg om files te 
omzeilen (16 %) of om te plassen (12 %). Anderen doen een stop op de pechstrook om de kaart te 
lezen of de gps in te stellen, of voor andere activiteiten zoals picknicken, de hond uitlaten of gewoon 
om te slapen in de auto. 
 
In vergelijking met 2000 is het gebruik van de pechstrook om te gaan plassen, verdubbeld. Het aandeel 
weggebruikers die de pechstrook gebruiken om files te omzeilen, is zelfs méér dan verdubbeld. 
 
Onder meer in 2002 en 2006 werd door de Vlaamse overheid (administratie Wegen en Verkeer) door 
middel van campagnes (affiches, papieren onderleggers) de aandacht gevestigd op de gevaren van de 
pechstrook. 
 
1. Welke initiatieven worden er genomen om het veilig gebruik van de pechstrook aan te moedigen? 
 
2. Op welke wijze wordt er opgetreden tegen weggebruikers die de pechstrook misbruiken? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Brempt (vraag nr. 14) en Crevits (nr. 28). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 14 van 5 oktober 2007 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
1. Het veilig gebruik van de pechstrook is een thema dat op regelmatige basis aan bod komt in de 

affichecampagnes van de Vlaamse overheid. Het thema “veilig weggebruik op de pechstrook” 
kwam aan bod in 2000 en 2006.  
 
In 2006 kreeg dit thema ruime aandacht met de campagne ‘verantwoord gebruik van de 
pechstrook'. Deze campagne moest weggebruikers aansporen tot een meer verantwoord en correct 
gebruik van de pechstrook en liep van 3 juli tot 30 juli 2006. De campagne bestond uit twee delen: 
een affichecampagne langs gewest- en autosnelwegen en de verspreiding van 250.000 placemats 
(onderleggers) in restaurants en brasseries aan de kust en in de rest van Vlaanderen. Voor de 
slogans op zowel de affiches als de placemats, werd, net zoals bij de andere mobiliteitscampagne, 
beroep gedaan op de weggebruiker. In één maand tijd werden via de website www.watisuwexcuus.be 
meer dan 500 slogans ingestuurd en gekozen door de weggebruikers zelf.  
 
De campagne bestond uit:  
• een affichecampagne: van 3 juli tot 30 juli, met 3 verschillende slogans op borden langs de 

Vlaamse gewest- en autosnelwegen. De 3 slogans voor de affiches waren: 
o U staat op de pechstrook want uw banden moeten rusten?  
o U staat op de pechstrook want u wil niet naar huis?  
o U staat op de pechstrook want u wacht op de ware?  

• de verspreiding van placemats: van 12 tot 25 juli werden 250.000 papieren placemats 
verspreid in restaurants en brasseries langs de kust en in de rest van Vlaanderen. De twee 
slogans op de placemats waren:  

o U staat stil op de pechstrook want het leven gaat veel te snel?  
o U staat stil op de pechstrook want u wacht op de ware? 

Aangezien er jaarlijks 6 thema’s aan bod kunnen komen, dient de Vlaamse overheid steeds een 
selectie te maken binnen de mogelijke onderwerpen. Rekening houdende met de campagne in 
2006 wordt er op dit moment nog geen nieuwe campagne, gericht op het correct gebruik van de 
pechstrook, voorzien.  
 
Op de meeste autosnelwegen zijn er op beperkte tussenafstanden, afzonderlijke vluchthavens 
gerealiseerd achter de eigenlijke pechstroken. Deze zijn bedoeld als veiligere tijdelijke stelplaats 
voor wagens met pech, en ze worden ook als dusdanig gesignaleerd. Indien ze ook voor andere 
dringende doeleinden zouden gebruikt worden, hebben ze tenminste het voordeel dat ze meer 
veiligheid bieden aan de betrokken weggebruikers. 
 

2. Weggebruikers die de pechstrook misbruiken, begaan een overtreding tegen het verkeers-
reglement. Het is de federale politie die langs autosnelwegen de misbruiken vaststelt. De 
strafsanctie en/of geldboete is afhankelijk van het type overtreding.  
De videocamera’s die langs de wegen zijn geplaatst voor het dynamisch verkeersbeheer, brengen 
veelal ook de pechstroken in beeld. Wanneer een voertuig stilstaat op de pechstrook heeft de 
federale politie, via haar aanwezigheid in het Vlaams Verkeerscentrum, de mogelijkheid om 
sneller op te treden tegen diegenen die de pechstrook zouden misbruiken.  
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Vraag nr. 15 
van 5 oktober 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
De Lijn   -   Agressie en vandalisme 
 
Op 17 juli 2006 heeft de minister een samenwerkingsprotocol met de federale minister van 
Binnenlandse Zaken ondertekend. Dit protocol beoogt het overleg en de samenwerking tussen de 
politiediensten en De Lijn met betrekking tot de domeinen veiligheid, verkeer en opleidingen. 
 
De realisatie van het plan werd begroot op jaarlijks 20,2 miljoen euro. De twee speerpunten zijn de 
camera’s en de lijnspotters. De Lijn heeft een ontwerpconvenant lijnspotting opgesteld voor de steden 
en gemeenten. 
 
1. Welke concrete resultaten werden er geboekt sinds het afsluiten van het samenwerkingsprotocol 

met de federale overheid inzake vandalisme en agressie? 
 
2. Hoeveel schadegevallen aan materieel werden er geregistreerd in 2006 en tot op heden? Graag een 

overzicht per provincie en gemeente. 
 
3. Hoeveel gevallen van geweldplegingen werden er geregistreerd in 2006 en tot op heden? Graag 

een overzicht per provincie en per gemeente. 
 
4. Wat zijn de meest voorkomende feiten van agressie? 
 
5. Hoeveel steden en/of gemeenten sloten de convenant lijnspotting af? Graag een overzicht per 

provincie en per gemeente. 
 
6. Hoeveel middelen werden er reeds ter beschikking gesteld aangaande de cofinanciering van deze 

lijnspotters? Graag een overzicht per provincie en per gemeente. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 15 van 5 oktober 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
1.  De ondertekening van het samenwerkingsprotocol tussen de Minister van Mobiliteit en de 
 Federale Minister van Binnenlandse Zaken heeft geleid tot de ondertekening van vijf 
 provinciale samen-werkingsprotocollen tussen VVM De Lijn en de respectievelijke  politiekorpsen 
 in de provincie. 

- Het samenwerkingsprotocol tussen politie Antwerpen en De Lijn werd ondertekend op 18 juni 
2007 door de gouverneur, de Directeur-Coörinator (DirCo) van de federale politie Antwerpen 
en de directeur van de entiteit Antwerpen. Volgende afspraken werden daarbij gemaakt: 

o rechtstreekse verbinding tussen dispatching De Lijn en communicatiecentrum van de 
politie. 

o uitwisseling van informatie op vlak van verkeer (files, werken, ongevallen): voor 
verzekeren van doorstroming 

o voorzien van gezamenlijke opleidingen voor politie en personeel van De Lijn 
o Overleg op basis van het intern meetsysteem (veiligheidsmonitor) dat De Lijn zal 

ontwikkelen voor objectieve onveiligheid van de reiziger en criminaliteit, zodat 
hotspots kunnen worden aangeduid en gepaste maatregelen kunnen worden 
uitgebouwd.  

- Op 18 september 2007 werd het samenwerkingsprotocol getekend tussen De Lijn en de Politie 
Oost-Vlaanderen. Deze werd getekend door de gouverneur, de waarnemend directeur van de 
entiteit Oost-Vlaanderen en de drie Oost-Vlaamse DirCo’s. De afspraken waren: 

o Rechtstreekse verbinding tussen de dispatching van De Lijn en de politiecentrale. 
o Periodiek overleg naar aanleiding van de veiligheidsmonitor van De Lijn en een 

betere informatie-uitwisseling op basis van deze monitor. 
o de organisatie van een jaarlijkse info- en studiedag tussen De Lijn en de politie 

- Het protocol tussen de Politie Vlaams-Brabant en De Lijn werd ondertekend op 7 maart 2007 
door de directeur van de entiteit Vlaams-Brabant, de 2 DirCo’s, de directeur van het 
Communicatie en Informatiecentrum Vlaams-Brabant, de korpschef van de politiezone LAN, 
de korpschef van de politiezone en een gedeputeerde van de Provincie Vlaams-Brabant. Er 
werden afspraken gemaakt rond: 

o overleg en samenwerking rond veiligheid, verkeer, en opleiding tussen De Lijn, 
politieschool en politiediensten 

o betere informatie-uitwisseling . 
o opleiding voor en door elkaar 
o geregeld overleg op basis van de veiligheidsmonitor 
o charters met betrekking tot de veiligheid op de reiswegen 

- In Limburg werd het provinciale samenwerkingsakkoord ondertekend op 10 juli 2007 door de 
gouverneur, de waarnemend directeur van de entiteit Limburg en de DirCo. De afspraken die 
werden gemaakt handelden over: 

o punctuele samenwerking mogelijk maken voor lokale en bovenlokale problemen. 
o de resultaten van de Veiligheidsmonitor periodiek bespreken (op initiatief van De 

Lijn).  
o de provinciale samenwerking jaarlijks evalueren. Deze evaluatie zal gebeuren tijdens 

de vergadering “provinciaal politieoverleg” (voorzitterschap Gouverneur, op initiatief 
van de directeur-coördinator arrondissement Hasselt). 
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o Platform voor het uitwisselen van best practices. 
- In West-Vlaanderen werd het Provinciaal samenwerkingsakkoord tussen De Lijn en de 

politiediensten van West-Vlaanderen getekend op 8 januari 2007. Deze werd ondertekend 
door de gouverneur, de directeur van de entiteit West-Vlaanderen, de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep Gent, de DirCo van het arrondissement Brugge, de korpschef van de 
politiezone Middelkerke, de directeur van het Communicatie en informatiecentrum en de 
directeur van de West-Vlaamse politieschool. Er werden afspraken gemaakt over: 

o samenwerking met betrekking tot de domeinen veiligheid, verkeer, opleiding en 
overleg 

o vastleggen van de communicatiestromen tussen de politiediensten en De Lijn  
o (driemaandelijks) overleg 
o jaarlijkse studie- en opleidingsdag 

 
De belangrijkste speerpunten in de provinciale akkoorden zijn het overleg op basis van de 
veiligheidsmonitor en de snelle informatie-uitwisseling. Wanneer de veiligheidsmonitor van De 
Lijn operationeel is, zal veel sneller overgegaan kunnen worden tot het benoemen van hotspots. 
Door de verbeterde informatie-uitwisseling kan dan ook sneller door de politie worden ingegrepen 
in probleemgebieden.  
 

2. Aantal schadegevallen aan materieel met agressie en vandalisme in 2006 en 2007 (tabel 1). 
 

 2006 2007 
Provincie Antwerpen   
Stad Antwerpen 73 84 
Regio Antwerpen 3 5 
Regio Mechelen 4 6 
Regio Turnhout 10 4 
Totaal provincie Antwerpen 90 99 
   
Provincie Oost-Vlaanderen   
Regio Destelbergen 3 2 
Stad Gent 22 15 
Regio Hofstade 1 0 
Regio Sint-Niklaas 5 2 
Totaal provincie Oost-
Vlaanderen 

31 19 

   
Provincie Vlaams-Brabant   
Regio Dilbeek 14 4 
Regio Grimbergen 12 9 
Regio Leuven 1 2 
Totaal provincie Vlaams-
Brabant 

27 15 

   
Provincie Limburg 12 13 
   
Provincie West-Vlaanderen   
Regio Brugge 5 6 
Regio Kortrijk 13 3 
Kust 45 32 
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Totaal provincie West-
Vlaanderen 

63 41 

 
3. De Lijn maakt in haar registratie van agressie-incidenten (regie, exclusief exploitanten) een onder-
 scheid tussen enerzijds agressiegevallen volgens de aangiften van arbeidsongevallen en anderzijds 
 de melding van incidenten via het agressieregistratieformulier, dat wordt ingevuld door de 
 chauffeurs. In de tweede categorie is de definitie van agressie-incident veel ruimer dan in de eerste 
 categorie: ze omvat bijvoorbeeld ook verbale beledigingen, diefstal zonder geweld, … 
 

In 2006 werden over heel Vlaanderen 765 agressiegevallen geregistreerd via de 
agressieregistratie-formulieren (Tabel 2). Tussen 1 januari en 31 augustus 2007 werden over heel 
Vlaanderen 479 agressiegevallen geregistreerd via deze formulieren (Tabel 2). 
De gemeenten waarin meer dan één incident werden gerapporteerd zijn bijgevoegd in bijlage (zie 
bijlage I + II). 

 
Entiteit Agressiegevallen 2006 Agressiegevallen 01/01/07 – 31/08/07 
Antwerpen 315 144 
Oost-Vlaanderen 166 106 
Vlaams-Brabant 82 60 
Limburg 114 101 
West-Vlaanderen 88 68 
Totaal: 765 479 

Tabel  2: Geregistreerde agressiegevallen VVM De Lijn in 2006 en tussen 01/01/2007 en 31/08/2007 
 

Tabel 3 geeft een overzicht van de aangiften van agressiegerelateerde arbeidsongevallen voor 
2006 en voor het 1ste semester van 2007. 

 
 Antwerpen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant Limburg West-Vlaanderen Totaal 
2006 43 26 17 6 7 99 
2007 21 11 11 2 2 47 

Tabel 3: Agressiegerelateerde arbeidsongevallen VVM De Lijn in 2006 en het 1ste semester van 2007 
 

4. Tabel 4 geeft de meest voorkomende feiten van agressie weer in 2006 gerapporteerd door 
 personeelsleden via het agressieregistratieformulier. 
 
Soort agressie Aantal meldingen in 2006 
Bedreigen 206 
Beledigen  198 
Fysiek geweld zonder wapen 161 
Beschadigingen 35 
Spuwen 21 
Fysiek geweld met wapen 20 
Diefstal met geweld 3 
Diefstal zonder geweld 2 

Tabel 4: Differentiatie volgens de meest voorkomende soorten agressie op alle meldingen in 2006 
 

Tabel 5 geeft de meest voorkomende feiten van agressie weer tussen 01/01/2007 en 31/08/2007 
gerap-porteerd door personeelsleden via het agressieregistratieformulier. 

 
Soort agressie Aantal meldingen tussen 01/01/2007 en 

31/08/2007 
Bedreigen 174 
Beledigen  141 
Fysiek geweld zonder wapen 91 
Beschadigingen 29 
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Spuwen 20 
Fysiek geweld met wapen 8 
Diefstal met geweld 2 
Diefstal zonder geweld 1 

Tabel 5: Differentiatie volgens de meest voorkomende soorten agressie op alle meldingen tussen 01/01/2007 en 31/08/2007 
 

5. In totaal sloten vier steden een convenant Lijnspotting af.  
 

Oostende verdeelt 1 fulltime lijnspottersmandaat over 3 deeltijdse werkkrachten; Gent beschikt 
over 9 full-time lijnspotters; in Sint-Niklaas werkt 1 full-time lijnspotter en in Antwerpen waren 
32 full-time lijnspotters actief, en sinds de opstart van Veilig Op Weg is er ruimte vrijgemaakt 
voor nog 15 extra full-time lijnspotters. 

 
6. Vanuit de middelen voor sociale economie wordt jaarlijks 8.000 euro per fulltime aangestelde lijn-
 spotter ter beschikking gesteld aan de lokale besturen. Daarnaast is er voor lijnspotters ook een 
 ondersteuning aan de lokale besturen voorzien vanuit de federale overheid (Binnenlandse Zaken) 
 in het kader van de strategische veiligheidsprojecten. Het is aan de lokale besturen om uit te 
 maken welk deel van deze middelen zij besteden aan stadswachten-lijnspotters. 
 
 
BIJLAGEN 
 
1. Agressiegevallen De Lijn - per gemeente - 2006 
2. Agressiegevallen De Lijn - per gemeente - 2007 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VAN_BREMPT/15/antw.015.bijl.001.DOC 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VAN_BREMPT/15/antw.015.bijl.002.DOC 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 16 
van 5 oktober 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Flitspalen   -   Stand van zaken 
 
Flitspalen zijn cruciaal voor de veiligheid. Het aantal doden en gewonden is dankzij de camera’s sterk 
gedaald. Flitspalen worden vooral geplaatst op de gevaarlijke punten waar in het verleden zware 
ongevallen zijn gebeurd. 
 
Tijdens het project “gevaarlijke punten” bracht de Vlaamse overheid alle gevaarlijke punten in het 
verkeer in kaart. Sinds 2003 trekt Vlaanderen jaarlijks 100 miljoen euro extra uit om deze punten in 
het verkeer aan te pakken. De plaatsen waar tijdens de laatste drie jaar zeer zware ongevallen zijn 
gebeurd, krijgen voorrang en worden heraangelegd en/of uitgerust met flitspalen. Tegen 2008 moeten 
de 800 gevaarlijke punten definitief weggewerkt zijn. 
 
In 2006 stonden 129 van de 154 flitspalen langs de Vlaamse gewestwegen er werkloos bij. De meeste 
onbemande camera’s staan niet langs wegen, maar op kruispunten. Volgens cijfers van de toenmalige 
minister van Openbare Werken waren een kwart (107 op 397) niet actief. 
 
1. Hoeveel procent van de huidige flitspalen zijn er daadwerkelijk in werking in Vlaanderen? 
 
2. Kan de minister een overzicht geven van de flitspalen opgesplitst per type en per provincie? 
 
3. Kan de minister een overzicht geven van het aantal geregistreerde overtredingen per provincie en 

per gemeente? 
 
4. Hoeveel flitspalen werden er vervangen in 2006 en tot op heden wegens vandalisme? Graag een 

overzicht per provincie en per gemeente. 
 
5. Wat is de kostprijs voor het herstellen of vernieuwen van de beschadigde flitspalen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Brempt (vraag nr. 16) en Crevits (nr. 31). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 16 van 5 oktober 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 18 
van 16 oktober 2007 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
De Lijn   -   Toegankelijkheid voor kinderwagens 
 
Voor het vierde jaar op rij is het aantal geboortes in Vlaanderen toegenomen. Het aantal moeders en 
vaders met kinderwagens in het straatbeeld neemt toe. Ook het aantal mensen dat met deze 
kinderwagen gebruik wil maken van het openbaar vervoer. 
 
Vooral in de steden ziet men steeds vaker ouders die vruchteloos pogen om hun kinderwagens op de 
tram te hijsen. Vaak is de opstap op tram of bus erg hoog, zodat de buggy zonder hulp het voertuig 
niet opgeraakt en meermaals, vooral bij oude tramvoertuigen, zijn de deuren zo smal dat de 
kinderwagen niet door de deur kan en de reiziger noodgedwongen moet wachten in de hoop dat het 
volgende voertuig wel bredere deuren heeft. 
 
Op sommige tramlijnen worden enkel oude voertuigen ingezet, op andere lijnen enkel nieuwe 
lagevloertrams, op sommige lijnen rijden beide. 
 
Jonge ouders worden zo van meet af aan afgeschrikt van het openbaar vervoer. Deze praktijk staat 
bovendien haaks op het principe dat we in Vlaanderen basismobiliteit willen garanderen voor alle 
inwoners. 
 
1. Hoeveel bussen/trams zijn op dit moment niet toegankelijk voor kinderwagens? 
 
2. Hoeveel haltes van De Lijn zijn vandaag aangepast om kinderwagens op een gelijkvloerse wijze 

op tram of bus te krijgen? 
 
3. Wordt er bij de inzet van het materieel rekening gehouden met de toegankelijkheid van de 

voertuigen voor kinderwagens? 
 
4. Heeft de minister een plan om de toegankelijkheid van trams en bussen voor kinderwagens te 

verbeteren? 
 

Zo ja, op welke termijn plant de minister dat alle voertuigen toegankelijk zullen zijn voor 
kinderwagens? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 18 van 16 oktober 2007 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
1.   Aantal voertuigen die nog niet voorzien zijn van een lage vloer: 
  - bussen: 560 
  - trams:  204 (dit zijn allemaal PCC's). 
 
2.   Aangepaste haltes (gelijkvloerse instap – zowel toegankelijk voor rolstoelgebruikers als voor 

kinderwagens): 
 

Antwerpen 
Verhoogde opstapplaatsen  186 
Premetrostations    22 
Totaal   208 
 
West-Vlaanderen 
Voor de kusttram zijn alle 100 haltes en alle kusttrams aangepast om kinderwagens te laten 
opstappen. 
 
Limburg 
In Limburg zijn momenteel 122 toegankelijke bushaltes aangepast om kinderwagens op een 
gelijkvloerse wijze op tram en bus te krijgen. 
 
Oost-Vlaanderen 
In Oost-Vlaanderen zijn 145 haltes toegankelijk voor rolstoelgebruikers en dus ook voor 
personen met een kinderwagen. 
 
Vlaams-Brabant 
In Vlaams-Brabant zijn 15 haltes toegankelijk voor rolstoelgebruikers en dus ook voor personen 
met een kinderwagen. 
 
Algemeen dient opgemerkt dat indien men bijvoorbeeld een knielende bus ter hoogte van een 
standaard voetpad ook als gelijkgronds beschouwt het aantal haltes dat toegankelijk is voor 
kinderwagens aanzienlijk hoger ligt. 
 
Wat de bushaltes betreft wordt in elk geval bij wegenwerken ook de toegankelijkheid aangepakt. 
Dit geldt onder meer ook voor de programma’s met betrekking tot het aanleggen van 
‘uitstulpende haltes’ dat op dit moment in diverse provincies loopt in het kader van de 
infrastructuurwerken die een betere doorstroming van het openbaar vervoer moeten verzekeren. 
 
In 2006-2007 werd door De Lijn een proefproject uitgevoerd om bestaande bushalten volledig 
toegankelijk te maken. Daarbij werden een 30-tal halten in Hasselt, Heusden-Zolder en Herk-de-
Stad heringericht. Deze testcase werd opgezet om het door het toegankelijkheidsbureau 
opgestelde normenbundel te testen en te evalueren. 
 
Herinrichting van wegen blijft echter een taak van de wegbeheerders, niet van De Lijn. Zodra 
De Lijn weet ervan heeft dat er een weg met bushalten volledig heringericht zal worden trekt zij 
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de aandacht van de wegbeheerder op de toegankelijkheid – voor rolstoelgebruikers en daardoor 
ook voor kinderwagens. Bij een totaalherinrichting is de meerkost tussen een ‘gewone’ en een 
toegankelijke halte minimaal. In de meeste gevallen slaagt De Lijn er dan ook in om de 
wegbeheerder te overtuigen om de bushalten toegankelijk in te richten. Zo zijn er recent 
verschillende voorbeelden die binnen het gevaarlijke puntenprogramma door het Agentschap 
Wegen en Verkeer werden gerealiseerd. 

 
3.   Bij de inzet van materieel wordt inderdaad rekening gehouden met de toegankelijkheid van de 

voertuigen voor kinderwagens en rolstoelen. Toegankelijke voertuigen worden in de mate van 
het mogelijke met voorrang ingezet. 

 
4.   Alle nieuw aangeschaft rollend materieel is voorzien van een lage vloer. 
 

Het bussenpark van De Lijn zal binnen circa 4 jaar praktisch volledig bestaan uit lage 
vloervoertuigen. Voor de trams zal het circa 11 jaar duren vooraleer het volledige park uit lage 
vloervoertuigen zal bestaan, aangezien de trams een aanzienlijk langere afschrijvingstermijn 
hebben. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 19 
van 16 oktober 2007 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde   -   Educatieve werking 
 
Op 23 april 2007 ging voor de vijfde maal het Vlaams Congres Verkeersveiligheid door. De 
voornaamste ideeën en voorbeelden die werden voorgesteld ter gelegenheid van dit congres worden 
door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en door het Steunpunt Verkeersveiligheid gevat in 
het jaarboek Verkeersveiligheid 2007. Enkele elementen in dit document trokken onze aandacht:  
 
Volgens eindterm 12 van het secundair onderwijs dienen de scholen aandacht te besteden aan het 
verkeersreglement. Volgens een eigen studie van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde vindt slechts 
19 % van de scholen dat ze hieraan voldoen, maar liefst 51 % van de ondervraagde scholen stelt zelfs 
dat hun inspanningen op dit vlak te beperkt zijn. Naast gebrek aan ruimte in het lestijdenpakket en de 
bijbehorende financiële middelen, blijkt hiervoor volgens 45 % van de ondervraagde scholen een 
gebrek aan goed educatief materiaal een belangrijke reden. 
 
In dezelfde thematiek stelt een studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid samen met de Provinciale 
Hogeschool Limburg dan weer ondubbelzinnig dat de kennis van de Vlaamse verkeersdeelnemer te 
wensen over laat. Resultaten met een gemiddelde van 60 % voor de jonge respondenten liggen ver 
onder de slaaggrens.  
 
Het is nochtans de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) die een centrale rol dient te spelen bij de 
uitbouw van een permanente verkeers- en mobiliteitseducatie.  
 
1. Welke mogelijkheden zijn er voor de gewone Vlaamse verkeersdeelnemer om zijn kennis van het 

verkeersreglement te toetsen en eventueel bij te spijkeren? Voorziet de Vlaamse overheid hier in 
initiatieven of concrete projecten? 

 
2. Welke projecten worden momenteel door de VSV ontwikkeld om aan de vraag vanuit de scholen 

te voldoen? 
 
3. Hoe evalueert de minister de educatieve werking van de VSV in het licht van het feit dat 45 % van 

de scholen stelt dat ze geen goed educatief materiaal vinden?  
 

Is er inderdaad een leemte in het aanbod of rijst het probleem veeleer bij de communicatie naar de 
scholen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 19 van 16 oktober 2007 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
1. Op de website van het BIVV (www.ikbenvoor.be) worden alle wijzigingen in het verkeers-reglement 

nauwgezet aangekondigd en besproken. Iedereen kan deze informatie gratis raadplegen. 
Op particulier initiatief is daarnaast de website http://www.gratisrijbewijsonline.be/ opgestart. Op 

 deze site kan iedereen zijn kennis van het verkeersreglement gratis opfrissen en testen. 
De website van de Vlaamse overheid (www.mobielvlaanderen.be) heeft links naar beide vermelde 
websites.  
 
Daarnaast is er het project mobi+: Mobi+ is een opfriscursus verkeer voor 55+’ers. De opleiding 
duurt vier halve dagen en biedt een kwaliteitsvolle opfrissing aan over alle elementen van het 
verkeer. De cursussen worden georganiseerd voor kleine groepen op lokaal niveau aan een 
interessant tarief en stellen de deelnemers in staat om zo lang mogelijk op een verantwoorde 
manier mobiel te blijven. De opleidingen vinden plaats op vrijwillige basis, waardoor er dus geen 
examen afgelegd moet worden. Wie de cursus volgt, ontvangt een getuigschrift. Mobi+ is een 
samenwerking tussen de VSV, de rijscholen en AXA Belgium. Alle Vlaamse gemeenten kunnen 
erop intekenen. In 2006 gingen 80 gemeenten op het aanbod in, wat goed was voor zo’n 4.330 
deelnemers en 1.400 vormingsuren. Elk vormingsuur wordt gegeven aan een groep van 55+-ers.  
 
Dit schooljaar wordt gestart met het project “rijbewijs op school”. Geselecteerde scholen kunnen 
een beroep kunnen doen op externe deskundigen die leerlingen van de laatste graad gedurende 
acht uur de nodige lessen geven, om deze jongeren voor te bereiden op het theoretische examen 
rijbewijs B. Voor het schooljaar 2007-2008 zijn 25 scholen geselecteerd, met in totaal 2000 
leerlingen.  

 
2. Om aan de vraag van de scholen te voldoen werkt een stuurgroep, in overleg met de onderwijs-

koepels en de Dienst voor Onderwijsontwikkeling, een actieplan verkeers- en mobiliteitseducatie 
uit. De bedoeling is om tot een verticale leerlijn te komen waarbij verkeer en mobiliteit de hele 
schoolloopbaan aan bod komt. Er zal in overleg met alle betrokkenen gezocht worden naar een 
aanvaardbare en haalbare rol voor de secundaire scholen.  
Met ‘rijbewijs op School’ werkt de VSV alvast een pilootproject uit, waarmee op korte termijn 
eindterm 12 kan worden gerealiseerd. Het project zal worden uitgevoerd in samenwerking met de 
rijscholen en GOCA (groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs).  
 
Eindterm 12 omschrijft concreet dat de leerlingen de kennis moeten verwerven die moet volstaan 
als voorbereiding op het theoretisch rijexamen categorie B. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan 
het probleem van de gebrekkige kennis bij de jonge verkeersdeelnemer.  
 
Sinds 2006 werden door de VSV maar liefst 5 nieuwe initiatieven ontwikkeld voor de doelgroep 
van het secundair onderwijs:  
 
• Het verkeer dat zijn wij! (coproductie VSV-BIVV) Educatieve video over de mobiliteits-

problematiek en een betere vervoerswijzekeuze. 
• Je brommer, je leven. (coproductie VSV-BIVV) Educatieve video met drie lesmodules over 

veilig en verantwoord bromfietsen. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -477- 
 
 

 

• Handleiding verkeerscoaches. Een handboek voor leerlingen, leerkrachten van de derde 
graad secundair onderwijs en politiezones om verkeerscoaches (leerlingen die mee instaan 
voor de verkeersveiligheid) te introduceren in de school. 

• Croescontrole. Een lessenpakket verkeers- en mobiliteitseducatie (VME) op cd-rom voor de 
derde graad van secundair onderwijs in verband met weekendongevallen. 

• Cd-rompakket De Bank op! 
 
In Vlaanderen worden sinds enkele jaren verkeersklassen georganiseerd. Een verkeersklas is een 
alternatieve sanctie voor jongeren in de vorm van een verkeersles. Jongeren worden aangezet om 
na te denken over hun verkeersgedrag. Ze leren inzien dat zij ook in het verkeer hun 
verantwoordelijkheid moeten opnemen. Door de organisatie van verkeersklassen kan de lokale 
politie jongeren op een positieve manier benaderen en hen leren hoe ze zich correct moeten 
gedragen in het verkeer. Sommige politiezones organiseren al verschillende jaren verkeersklassen. 
Telkens wordt er gekozen voor een aanpak die geënt is op de lokale verkeerssituatie. Op de cd-
rom staan praktijkvoorbeelden van de politiezones van Gent, Aalst en Turnhout.  
 
Aanvullend hierop werkt de VSV met zogenaamde verkeersouders. De “verkeersouders” vormen 
binnen de scholen het vaste aanspreekpunt voor verkeersveiligheid. Alle ouders zijn opgenomen in 
een database en worden op de hoogte gehouden van alle VSV-activiteiten.  

 
 Verder werkt een stuurgroep, in overleg met de onderwijskoepels en de Dienst voor Onderwijs-

ontwikkeling, een actieplan verkeers- en mobiliteitseducatie uit. De bedoeling is om tot een 
verticale leerlijn te komen, waarbij verkeer en mobiliteit de hele schoolloopbaan aan bod komt. 
 
Voor een volledige oplijsting van wat de VSV allemaal doet, wil ik u graag doorverwijzen naar 
hun website www.verkeerskunde.be. 

 
3. De VSV communiceert zeer actief naar de Vlaamse scholen. De scholen worden op regelmatige 

basis geïnformeerd over het aanbod van educatief materiaal. Daarnaast geeft de VSV binnenkort 
opnieuw een gids uit met een overzicht van het bestaande educatief materiaal in Vlaanderen, 
opgesplitst per item, onderwijsvorm, leerjaar en leergebied (vakken of vakoverschrijdende 
thema’s). Deze gids wordt expliciet ontwikkeld naar aanleiding van het feit dat 45% van de 
scholen stelt dat ze geen goed educatief materiaal vinden. Er zijn educatieve pakketten aanwezig, 
alleen zijn ze niet voldoende gekend. 
 
De problemen inzake het secundair onderwijs situeren zich ook op het vlak van het aanbod. 
Daarom heeft de Stuurgroep Onderwijs sinds 2006 meer aandacht voor het secundair onderwijs.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 21 
van 18 oktober 2007 
van DIRK DE COCK 
 
 
 
N446 Durmebrug Dendermonde   -   Fietspaden 
 
Er zijn voor de nabije toekomst heel wat investeringen gepland op de N446 (Heirbaan), meer bepaald 
op het stuk dat loopt over het grondgebied van Dendermonde, over Hamme tot aan het centrum van 
Waasmunster. 
 
Het investeringsprogramma voor wegen 2007-2009 voorziet een aanleg van een rotonde ter hoogte 
van het kruispunt Zogsebaan en Hamsesteenweg in Dendermonde. Hiervoor is 300.000 euro voorzien. 
Op het einde van dit stuk in Waasmunster wordt een rotonde aangelegd op het kruispunt Abdij Van 
Roosenberglaan/Pontravelaan/Kerkstraat. Hiervoor is 450.000 euro beschikbaar. Beide werken zullen 
starten in 2008. 
 
Verder worden via de module 13 – naar ik heb vernomen in 2009 – de fietspaden van het hele stuk 
tussen deze twee toekomstige rotondes heraangelegd. De drie vermelde gemeenten hebben daar 
subsidies voor aangevraagd. De Vlaamse overheid financiert deze werken voor 100 % omdat ze op de 
prioriteitenlijst staan. 
 
Doelstelling van module 13 is volgende aspecten te verhogen: 
-     de veiligheid en het comfort van elke weggebruiker die het fietspad mag gebruiken; 
-     de bereikbaarheid met de fiets; 
-     het aandeel van het fietsverkeer in de multimodale verkeersstromen. 
 
De gemeente Hamme heeft ter hoogte van Zogge ook maatregelen genomen om de verkeersveiligheid 
te verhogen. Er werd een huis op de hoek van de Heirbaan en Zogge aangekocht om te slopen. Dit zal 
leiden tot een betere zichtbaarheid op het kruispunt Heirbaan-Zogge en zal moeten zorgen voor minder 
veiligheids- en verkeersproblemen. 
 
Dit hele pakket van maatregelen zal de veiligheid voor alle weggebruikers substantieel verbeteren. 
 
Vreemd is echter dat blijkbaar één van de meest onveilige punten voor fietsers op dit stuk van de N446 
nergens in de uitvoering van alle bovenvermelde werken is opgenomen, namelijk de brug ter hoogte 
van Sint-Anna. Die brug, de Durmebrug, is dringend aan renovatie toe. Ze is veel te smal. Vooral op 
het moment dat vrachtwagens kruisen op de brug, is de situatie voor fietsers levensgevaarlijk. Waarom 
dit niet gebeurt in het kader van alle andere werken, is niet duidelijk. Ik verneem in de lokale pers dat 
de verbreding niet gelijktijdig kan gebeuren met de aanleg van nieuwe fietspaden op de N446. 
 
Het lijkt echter onlogisch om een heel traject grondig aan te pakken, maar tevens één van de meest 
onveilige punten ongemoeid te laten. 
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1. Waarom kunnen er geen werken worden doorgevoerd aan de brug? Waarom passen die werken 
niet binnen module 13? 

 
2. Heeft de gemeente Waasmunster de brug niet opgenomen in haar ontwerp ter vernieuwing van de 

fietspaden op de N446 binnen module 13? Indien wel, waarom is dit eruit gehaald? 
 
3. Ziet de minister eventueel andere budgetten van de Vlaamse overheid om op korte termijn de 

veiligheid op de brug te verhogen? Een andere module? Of bijvoorbeeld binnen de budgetten van 
de minister van Openbare Werken? 

 
4. Zijn er eventueel alternatieven om een fietspad aan te leggen over De Durme ter hoogte van de 

Durmebrug, bijvoorbeeld aparte fietsbruggen? Is hier al onderzoek naar gevoerd? 
 
5. Welke timing acht de minister haalbaar om ook dit punt aan te pakken? Onderschrijft zij de 

prioriteit van dit dossier? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 53) en Van Brempt (nr. 21). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 21 van 18 oktober 2007 
van DIRK DE COCK 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en natuur. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 22 
van 18 oktober 2007 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
Hervorming verkeersbelasting   -   Stand van zaken 
 
Op 20 juli 2006 besliste de Vlaamse Regering dat er tegen eind oktober 2006 (eind december 2006) 
een voorstel tot hervorming van BIV (Belasting op de Inverkeerstelling) en verkeersbelastingen voor 
zwaar vervoer (personenwagens) moest worden uitgewerkt. De onderhandelingen met de federale 
overheid en de andere gewesten moesten onmiddellijk worden opgestart. 
 
In maart 2007 bleek uit een mededeling aan de Vlaamse Regering dat er om diverse redenen 
vertraging was opgelopen, maar dat er eerlang ontwerp-beslissingen aan de Vlaamse Regering zouden 
worden voorgelegd. 
 
1. Zijn de onderhandelingen met de federale overheid en de andere gewesten al gestart? 
 

Zo ja, wanneer kunnen er ontwerp-beslissingen aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd? 
 

2. Wat is de visie van de Vlaamse Regering op deze hervorming? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 56), Van Brempt (nr. 22) en Van 

Mechelen (nr. 19). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 22 van 18 oktober 2007 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van 
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening. 
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PATRICIA CEYSENS, 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, 

 ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 4 
van 16 oktober 2007 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Vlaamse overheid   -   Personeelsleden met een arbeidshandicap 
 
De Vlaamse overheid legt zichzelf streefcijfers op om ervoor te zorgen dat de diversiteit van de 
Vlaamse samenleving wordt weerspiegeld in haar personeelsbestand. Zo streeft ze ernaar het aandeel 
personen met een arbeidshandicap tegen 2010 tot 4,5 % op te tillen. 
 
De doelstellingen met betrekking tot personen met een arbeidshandicap zijn geformuleerd in 2004, 
met het jaar 2010 voor ogen. Dit betekent dat we meer dan halfweg zijn. Toch zien de resultaten er 
niet rooskleurig uit volgens het actieplan van de dienst Emancipatiezaken: Gelijke Kansen en 
Diversiteit – Actieplan 2008. Dit rapport stelt: “De situatie van personeelsleden met een handicap zit 
niet goed. Hun aantal blijft onder 1 % hangen.” Er is dus nog een lange weg af te leggen. 
 
1. Hoeveel werknemers tellen de entiteiten onder bevoegdheid van de minister op dit moment? 
 

Hoeveel werknemers daarvan hebben een arbeidshandicap? 
 

2. Zijn er onderverdelingen gemaakt naar het type arbeidshandicap? 
 

Zo ja, welke onderverdelingen en hoeveel percent maken ze respectievelijk uit van bovenvermelde 
totalen? 
 
Zo neen, waarom niet? 
 

3. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om het aantal personen met een 
arbeidshandicap in de entiteiten onder zijn/haar bevoegdheid te verhogen? 

 
En welke maatregelen zal de minister verder nog nemen? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 8, Van Mechelen nr. 13, 

Vandenbroucke nr. 29, Anciaux nr. 11, Bourgeois nr. 5, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 20, 
Vanackere nr. 8, Crevits nr. 42 en Ceysens nr. 4). 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 4 van 16 oktober 2007 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrijken van de reglementaire termijn
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KRIS PEETERS, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 

 VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, 
 HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 1 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   VLAM 
 
In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 55 van 14 juni 2007, zijn 15 campagnes van het Vlaams 
Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) opgenomen. 
 
1. Kan de minister per jaar (vanaf 2005 tot medio 2007) de specifieke campagnes opgeven waarvoor 

de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) samenwerkte met een 
communicatiebureau? 

 
2. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten voor druk, aankoop mediaruimte, e.d. bij 
derden? 

 
Wat is telkens de juiste opsplitsing? 
 

3. Zijn de opgegeven bedragen inclusief BTW? 
 
4. In het geval het een campagne betreft met cofinanciering van EU en van FEOGA (Fonds Euro-

péen d’Orientation et de Garantie Agricole), wat is dan het effectieve aandeel van de OVAM? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 1 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Reclamecampagne ‘melk’ 2005-2008 (met EU-cofinanciering) 
 
Bureau: Duval Guillaume, Brussel 
 
Bedragen: 1.350.000 euro (2005-2006) – 1.010.000 euro  (2006-2007) – 1.010.000 euro (2007-2008) – 
opgegeven bedragen zijn exclusief BTW / BTW is voor 100 % ten laste van VLAM  
 
Opsplitsing: 
Mediakost:   2.100.000 euro 
Productiekost:      810.000 euro 
Vergoeding bureau:     360.000 euro 
Algemene kosten:     100.000 euro 
Totaal:    3.370.000 euro 
  
Financiering: 
EU:    1.685.000 euro 
VLAM:  1.685.000 euro 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag met bekendmaking (nationaal en Europees – ref. 2004/S 206-
176818) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van VLAM 
 
Opdracht en doelstellingen: generieke promotie van melk en melkdranken gericht op de doelgroep 
vrouwen met jonge kinderen. 
 
Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
 
2. Reclamecampagne ‘fruit’ 2005-2008 (met EU-cofinanciering) 
 
Bureau: Germaine, Antwerpen 
 
Bedragen: 375.000 euro (2005-2006) – 305.000 euro (2006-2007) – 305.000 (2007-2008) 
De opgegeven bedragen zijn exclusief BTW / BTW is voor 100 % ten laste van VLAM  
 
Opsplitsing: 
Mediakost:   784.200 euro 
Productiekost:   120.450 euro 
Vergoeding bureau:     65.350 euro 
Algemene kosten:    15.000 euro 
Totaal:    985.000 euro 
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Financiering: 
EU:    492.500 euro 
VLAM:  492.500 euro 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag met bekendmaking (nationaal en Europees – ref. 2004/S 206-
176819) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM. 
 
Opdracht en doelstellingen: generieke promotie van hardfruit en aardbeien met focus op de aanvang 
van het seizoen voor het binnenlands product. 
 
Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
 
3. Reclamecampagne ‘sierteeltproducten’ 2005-2008 (met EU-cofinanciering) 
 
Bureau: Saatchi & Saatchi, Brussel 
 
Bedrag: 206.000 euro per jaar (2005-2007) – opgegeven bedragen zijn exclusief BTW / BTW is voor 
100 % ten laste van VLAM  
 
Opsplitsing: 
Mediakost:    363.000 euro 
Productiekost:       156.720 euro 
Vergoeding bureau:        80.280 euro 
Algemene kosten:    18.000 euro 
Totaal:       618.000 euro 
 
Financiering: 
EU:       309.000 euro 
VLAM:     309.000 euro 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag met bekendmaking (nationaal en Europees – ref. 2004/S 206-
178851) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM. 
 
Opdracht en doelstellingen: generieke promotie van exterieurplanten (planten voor tuinen, terrassen en 
balkons) met focus op het aanbod van de Vlaamse sierteeltsector 
 
Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
 
4. Reclamecampagne ‘vis’ 2007-2008 (met FEOGA-steun) 
 
Bureau: Mortierbrigade, Brussel 
 
Bedrag: 495.000 euro wv. enkel vergoeding bureau (65.000 euro) voor ontwikkeling campagne + 
beperkte begeleiding in contract met bureau. 
Opgegeven bedragen zijn exclusief BTW. 
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Opsplitsing: 
Mediakosten:  250.000 euro 
Productiekosten: 180.000 euro 
Vergoeding bureau:   65.000 euro 
Totaal:          495.000 euro 
 
Financiering: 
FEOGA (EU)  247.500 euro 
VLAM   247.500 euro 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag zonder bekendmaking. Selectie van drie bureaus en gunning van 
de opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM. Bureau doet enkel de creatie en de begeleiding van de uitwerking ervan; VLAM coördineert 
de verdere uitvoering. 
 
Opdracht en doelstellingen: generieke promotie voor vis met als doel de kennis van de verschillende 
soorten vis (ook de minder courante soorten) bij de verantwoordelijken voor aankoop in de gezinnen 
te vergroten. 
 
Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
 
5. Informatiecampagne ‘Zuivel en gezonde voeding’ (2006) 
 
Bureau: Darwin, Diegem 
 
Bedrag: 165.000 euro (2006) – opgegeven bedragen zijn inclusief BTW 
 
Opsplitsing: 
Productiekosten:    65.550 euro 
Mediakosten:     58.350 euro 
Vergoeding bureau:    41.100 euro 
Totaal:    165.000 euro 
 
Financiering: 
VLAM: 100 % 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag met nationale bekendmaking (ref. 5169). Selectie van drie 
bureaus op basis van de vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de opdracht na beoordeling van 
de door drie geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury bestaande uit vertegen-
woordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van VLAM. 
 
Opdracht en doelstellingen: informatiecampagne omtrent de plaats van zuivel in een gezonde voeding 
– campagne gericht op vrouwen met kinderen 
 
Evaluatie: d.m.v. bevraging via internet van een voor de doelgroep representatieve steekproef door een 
gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
 
6. Reclamecampagne ‘biologische producten’ 2006-2009 (met EU-cofinanciering) 
 
Bureau: Choco, Lier 
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Bedrag: 515.000 euro per jaar (2006-2008)  – opgegeven bedragen zijn exclusief BTW / BTW is voor 
100 % ten laste van VLAM  
 
Opsplitsing: 
Mediakost:   1.133.900 euro 
Productiekost:        173.400 euro 
Acties – pr        93.000 euro 
Vergoeding bureau:        128.500 euro 
Algemene kosten -       16.200 euro 
Totaal:    1.545.000 euro 
 
Financiering: 
EU:        772.500 euro 
Cofinanciering Vlaamse overheid 463.500 euro 
VLAM:   309.000 euro 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag met bekendmaking (nationaal en Europees – ref; 2004/S 208-
178850) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM. 
 
Opdracht en doelstellingen: generieke promotie van bioproducten met de bedoeling de groep 
biokopers te verruimen. 
 
Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau.  
 
7. Voorlichtings- en reclamecampagne voor Certus-varkensvlees (2006-2008) 
 
Bureau: Germaine, Antwerpen 
Bedragen: 430.000 euro (2006) – 430.000 euro (2007) – bedrag nog te bepalen voor 2008. 
Opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. 
 
Opsplitsing (2006 + 2007): 
Mediakosten:    683.000 euro 
Productiekosten:     82.000 euro 
Vergoeding bureau:      56.000 euro 
Totaal:    821.000 euro 
 
Financiering: 
VLAM:  100 % 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag met bekendmaking (nationaal en Europees –  ref. 2005/S 102-
102185) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM. 
 
Opdracht en doelstellingen: promotie van varkensvlees met Certus-label met de bedoeling de 
bekendheid van het label te verhogen en de consument te informeren omtrent de inhoud van het label. 
 
Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
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8. Voorlichtings- en reclamecampagne voor Meritus-rundvlees (2006-2008) 
 
Bureau: Flexus, Gent 
 
Bedrag: 425.000 euro (2006) - 340.000 euro (2007) – bedrag 2008 nog te bepalen – opgegeven 
bedragen zijn inclusief BTW 
 
Opsplitsing (2006): 
Productiekosten:   150.260 euro 
Mediakosten:    577.675 euro 
Vergoeding bureau:       37.065 euro 
Totaal:     765.000 euro 
 
Financiering: 
VLAM:  100 % 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag met bekendmaking (nationaal en Europees –  ref. 2005/S 151-
151105) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM.  
 
Opdracht en doelstellingen: promotie van rundvlees met Meritus-label met de bedoeling de 
bekendheid van het label te verhogen en de consument te informeren omtrent de inhoud van het label. 
 
Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
 
 
9. Voorlichtings- en reclamecampagne voor Meesterlijck-vleeswaren (2006-2008) 
 
Bureau: Duval Guillaume, Brussel 
 
Bedragen: 400.000 euro (2006) – 430.000 euro (2007) – bedrag nog te bepalen voor 2008. 
Opgegeven bedragen zijn inclusief BTW 
 
Opsplitsing (2006+2007): 
Mediakosten:     483.000 euro 
Productiekosten:   155.000 euro 
Vergoeding bureau:    192.000 euro 
Totaal:    830.000 euro 
 
Financiering: 
VLAM   100 % 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag met bekendmaking (nationaal en Europees – ref. 2005/S 102-
102198) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM. 
 
Opdracht en doelstellingen: promotie van vleeswaren onder het Meesterlijck-label met de bedoeling de 
bekendheid van het label te verhogen en de consument te informeren omtrent de inhoud van het label. 
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Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
 
10. B2B-communicatiecampagne voor vlees in het buitenland (2007-2009) 
 
Bureau: BBC, Kontich 
 
Bedrag: 450.000 euro (2007) budgetten voor de volgende jaren nog te bepalen.  
– opgegeven bedragen zijn exclusief BTW 
 

Opsplitsing:  
Productiekosten:  115.000 euro 
Mediakosten   260.500 euro 
Acties/pr:     32.000 euro 
Vergoeding bureau     42.500 euro 
Totaal:    450.000 euro 
 

Procedure: beperkte offerteaanvraag met bekendmaking (nationaal en Europees –  ref. 2006/S 114-
121802) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM. 
 
Opdracht en doelstellingen: handelsgericht (B2B) promotie van vlees op de buitenlandse afzetmarkten 
met de bedoeling Vlaanderen nog meer op de kaart te zetten als leverancier van vlees van 
gegarandeerde kwaliteit. 
 
Evaluatie: jaarlijks d.m.v. telefonische bevraging bij een representatieve steekproef voor de (B2B-
)doelgroep door gespecialiseerde onderzoeksbureaus in Duitsland en Frankrijk 
 
 
11. Conceptontwikkeling  voor communicatie omtrent Vlaamse sierteeltproducten in het 
buitenland (2007). 
 
Bureau: BBC, Kontich. 
 
Bedrag: 25.000 euro (2007) – opgegeven bedragen zijn exclusief BTW.  
 
Opsplitsing:  
vergoeding bureau: 25.000 euro. 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag zonder bekendmaking. Selectie van drie bureaus en gunning van 
de opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM.  
Bureau doet enkel de creatie; VLAM coördineert de verdere uitvoering.  
 
Opdracht en doelstellingen: ontwikkeling van logo en campagnebeeld + toepassingen voor handels-
gerichte (B2B) promotie van sierteeltproducten op de buitenlandse afzetmarkten met als bedoeling de 
Vlaamse sierteeltsector beter bekend te maken als exporterende sector. 
Evaluatie: nog te bepalen. 
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12. Ontwikkeling en uitwerking van een communicatieconcept voor de generieke promotie van 
rundvlees van bij ons (2007-2009). 
 
Bureau: Shortcut, Brussel. 
 
Bedrag: 230.000 euro (2007) wv. enkel vergoeding bureau (65.000 euro) voor ontwikkeling campagne 
+ beperkte begeleiding en productie opgenomen in contract met bureau.  
Budgetten 2008 en 2009 nog te bepalen. 
Opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. 
 
Opsplitsing: 
Mediakosten:     98.000 euro 
Productiekosten:  112.000 euro 
Vergoeding bureau:    20.000 euro 
Totaal:             230.000 euro 
 
Financiering: 
VLAM   100 % 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag zonder bekendmaking. Selectie van drie bureaus en gunning van 
de opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM. Bureau doet enkel de creatie en de begeleiding van de uitwerking ervan -  VLAM coördineert 
de verdere uitvoering van de campagne. 
 
Opdracht en doelstellingen: generieke promotie voor rundvlees gericht op jonge gezinnen met 
kinderen met de bedoeling rundvlees regelmatig op het menu te zetten. 
 
Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
 
13. Ontwikkeling van een campagne ‘Kazen van bij ons’ (2007-2009) 
 
Bureau: Darwin, Diegem 
 
Bedragen: 610.000 euro (2007) - voor de volgende jaren budget nog te bepalen. 
Opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. 
 
Opsplitsing: 
Mediakosten:   270.000 euro 
Productiekosten:   185.500 euro 
Acties verkooppunt:             63.500 euro 
Vergoeding bureau:      90.750 euro 
Totaal:               610.000 euro 
 
Financiering: 
VLAM   100 % 
 
Procedure: onderhandelingsprocedure met bekendmaking (nationaal en Europees –  ref. 2007/S 28-
034108) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken sector en van 
VLAM. 
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Opdracht en doelstellingen: promotie van ‘kazen van ons’ met de bedoeling de bekendheid van het 
label ‘kazen van bij ons’ te verhogen en de consument de eigen producten beter te leren kennen en 
vaker aan te kopen (ipv buitenlandse) 
 
Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
 
14. Meerlandencampagne ‘aardappelen’  2006-2009 (met EU-cofinanciering) 
 
Bureau: TYO, Antwerpen 
  
Aard van de campagne: meerlandencampagne gezamenlijk door België Vlaanderen (VLAM), 
Frankrijk en Nederland uitgevoerd. 
 
Bedrag: 380.000 euro per jaar (2006-2008) voor de acties in België onder beheer van VLAM. 
Opgegeven bedragen zijn exclusief BTW / BTW is voor 100 % ten laste van VLAM  
 
Opsplitsing: 
Mediakost:     708.000 euro 
Productiekost:       138.350 euro 
Vergoeding bureau:       196.300 euro 
Acties verkooppunt:           76.550 euro 
Algemene kosten:      21.000 euro 
Totaal:    1.140.000 euro 
 
Financiering: 
EU:    570.000 euro 
VLAM:  570.000 euro 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag met bekendmaking (nationaal en Europees –  ref. 2005/S 151-
168449) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken landen/sectoren en 
de betrokken promotieorganisaties (alle partners). 
 
Opdracht en doelstellingen: promotie van aardappelen – bedoeling: aardappelen een plaats geven in de 
moderne keuken via nieuwe bereidingswijzen, wok, microgolf enz. – doelgroep vva’s 25-45 jaar 
 
Evaluatie: na iedere campagnegolf d.m.v. bevraging via internet van een representatieve steekproef 
voor de doelgroep door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. 
 
15. Meerlandencampagne ‘verwerkte groenten’ 2006-2009 (met EU-cofinanciering) 
 
Bureau: Proteines SAS, Parijs (met filaal in Brussel). 
 
Aard van de campagne: meerlandencampagne gezamenlijk door België (Wallonië en Vlaanderen/ 
VLAM), Frankrijk en Nederland uitgevoerd. 
 
Bedrag: 120.000 euro per jaar (2006-2008) voor de acties in België onder beheer van VLAM. 
Opgegeven bedragen zijn exclusief BTW / BTW is voor 100 % ten laste van VLAM  
 
Opsplitsing: 
Productiekosten   133.200 euro 
Acties - pr    170.000 euro 
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Vergoeding bureau:        47.000 euro 
Algemene kosten:     10.800 euro 
Totaal:     360.000 euro 
 
Financiering: 
EU:     180.000 euro  
Cofinanciering Vlaamse overheid   72.000 euro 
VLAM:   108.000 euro 
 
Procedure: beperkte offerteaanvraag met bekendmaking (nationaal en Europees –  ref. 2005/S 111-
110675) – selectie van drie bureaus op basis van vooropgestelde selectiecriteria en gunning van de 
opdracht na beoordeling van de door de geselecteerde bureaus ingediende voorstellen door een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van professionele organisaties uit de betrokken landen/sector en van 
de betrokken promotieorganisaties (alle partners). 
 
Opdracht en doelstellingen: informatiecampagne over verwerkte groenten, gericht op opiniemakers en 
opinieleiders op het vlak van voedingsvoorlichting – bedoeling: vooroordelen t.o.v. verwerkte 
groenten weerleggen. 
 
Evaluatie: nog te bepalen – gebeurt na afloop van de driejarencampagne. 
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FIENTJE MOERMAN, 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 

 VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, 
 WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FIENTJE MOERMAN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
Vraag nr. 1 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Internationaal Ondernemen 
 
In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 58 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), zijn enkele campagnes en/of communicatieopdrachten van het 
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen opgenomen. 
 
1. Kan de minister per jaar (vanaf 2005 tot medio 2007) de specifieke campagnes/opdrachten 

opgeven waarvoor dit agentschap samenwerkte met een communicatiebureau? 
 
2. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (catering, onthaal, e.d.)? 
 

Wat is telkens de juiste opsplitsing en wat zijn effectief aangerekende prestaties van de 
communicatiebureaus? 
 

3. Zijn de opgegeven bedragen inclusief BTW? 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 1 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen heeft sedert begin 2005 op 3 

communicatiebureaus beroep gedaan voor de volgende bedragen en opdrachten: 
 

- Lemento: ontwerpen en implementeren van een logo en een internationale huisstijl voor 
Flanders Investment & Trade. Bedrag: 21.659,85 EUR. 

 
- CONRAD Consulting: productie, begeleiding en uitvoering van de Leeuw van de Export 

2005. Bedrag: 48.265,24 EUR 
 

- AcTVty: audiovisuele techniek en productie van de Leeuw van de Export 2006 met inbegrip 
van event-organisatie. Bedrag: 40.054,55 EUR 
 

2. Voor wat betreft: 
 

- Lemento: De opgegeven kostprijs bevat enkel de verrekening van kosten en prestaties van het 
communicatiebureau. 

 
- CONRAD Consulting: De opgegeven kostprijs bevat enkel de verrekening van kosten en 

prestaties van het communicatiebureau. 
 

- AcTVty: De opgegeven kostprijs bevat enkel de verrekening van kosten en prestaties van het 
communicatiebureau. 

 
 
3.  Alle bedragen zijn inclusief BTW. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FIENTJE MOERMAN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-
NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
 
 
Vraag nr. 3 
van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Aangestelde  experten 
 
Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de 
kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering luidt als volgt: 
 
“Binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten kunnen de leden van de Vlaamse Regering, 
(…), voor in de tijd beperkte opdrachten of voor specifieke opdrachten een beroep doen op experten 
die gedetacheerd of aangesteld kunnen worden (of op expertise via consultancy). (…)” 
 
1. Voor welke opdrachten in de periode 22 juli 2004 – 28 september 2007 werd een beroep gedaan 

op experten in de zin van het boven geciteerde artikel, die aangesteld werden? 
 
2. Wat was de inhoud van deze opdrachten? 
 
3. Welke experten, in de zin van het boven geciteerde artikel, werden door de minister aangesteld om 

deze opdrachten te vervullen? 
 
4. Hoelang werden deze aangestelde experten tewerkgesteld? 
 
5. Wat waren de arbeidsvoorwaarden van deze aangestelde experten? Onder welk contract waren zij 

tewerkgesteld, of verliep alles via facturatie? 
 
6. Hoeveel bedroeg de vergoeding die aan elke aangestelde expert werd betaald? 
 
7. Wat zijn de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als expert in de zin van het boven 

geciteerde artikel in aanmerking te komen en aangesteld te worden bij het kabinet van de minister? 
 
8. Wat was de opdracht die aan Public Business Services werd toegekend? 
 

Verliep de betaling volgens facturatie of werden de experten aangesteld via een arbeidscontract? 
 
Aan welke voorwaarden moest Public Business Services voldoen om als expert in aanmerking te 
komen? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 5, Moerman nr. 3, Vandenbroucke 

nr. 17, Van Mechelen nr. 7, Anciaux nr. 8, Bourgeois nr. 3, Keulen nr. 8, Van Brempt nr. 11, 
Vanackere nr. 4, Crevits nr. 20). Aan minister Moerman werd een bijkomende subvraag gesteld. 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDER-NEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 3 van 4 oktober 2007 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Kris Peeters, minister-president van 
de Vlaamse Regering. 
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DIRK VAN MECHELEN, 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 155 
van 11 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Zonevreemde sport en recreatie   -   Regularisaties 
 
Als oplossing voor de in de betrokken bestemmingsgebieden gesitueerde zonevreemde sport- en 
ontspanningsinfrastructuur, maken de gemeenten BPA’s op (bijzonder plan van aanleg), waardoor een 
regularisatie mogelijk wordt gemaakt. 
 
1. Hoeveel zonevreemde sport- en ontspanningsinfrastructuren werden geregulariseerd door middel 

van een BPA voor de laatste vijf jaar, en dit opgesplitst per provincie en per jaar? 
 
2. Hoeveel ha agrarisch of bosgebied werd er de laatste vijf jaar omgezet naar recreatiegebied, en dit 

opgesplitst per provincie? 
 
3. Hoeveel BPA’s die handelden over de omzetting van bosgebied naar recreatiegebied werden door 

de minister de laatste vijf jaar niet goedgekeurd, en dit per provincie? 
 
4. Hoe evalueert de minister deze evolutie? 
 
5. Past deze evolutie binnen het beoogde beleid inzake ruimtelijke ordening, waarbij de bescherming 

van bosgebieden en landschappelijk waardevolle agrarische gebieden zeer belangrijk is? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 155 van 11 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. In de periode vanaf 2002 tot op heden werden er in totaal 278 terreinen goedgekeurd in sectorale 

BPA’s zonevreemde sport- en recreatie-infrastructuur op basis van de richtlijnen vervat in de 
omzendbrief RO 98/5. De verdeling van het aantal terrein per provincie en per jaar is weergegeven 
in onderstaande tabel. 

 
Daarnaast werken meer en meer gemeenten met ruimtelijke uitvoeringsplannen in plaats van 
BPA’s. Wellicht is de afname van het aantal terreinen in 2007 daar ten dele aan te toe te schrijven, 
naast het gegeven dat 2007 natuurlijk nog niet is afgesloten. De aantallen van terreinen 
opgenomen in gemeentelijke RUP’s, die worden goedgekeurd door de provincies, is niet 
opgenomen in onderstaande tabel. 

  
 
 

 
PROVINCIE ANTWERPEN 
Jaar  Aantal terreinen 
2002 3 
2003 8 
2004 14 
2005 0 
2006 30 
2007 0 
Totaal  55 
 
PROVINCIE LIMBURG 
Jaar Aantal terreinen 
2002 0 
2003 7 
2004 16 
2005 18 
2006 12 
2007 1 
Totaal 54 
 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
Jaar Aantal terreinen 
2002 9 
2003 36 
2004 20 
2005 19 
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2006 10 
2007 6 
Totaal 100 
 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
Jaar Aantal terreinen 
2002 0 
2003 0 
2004 15 
2005 3 
2006 15 
2007 17 
Totaal 50 
 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Jaar Aantal terreinen 
2002 0 
2003 0 
2004 6 
2005 13 
2006 0 
2007 0 
Totaal 19 

 
 
2. Voor de herbestemming van de in de bovenstaande tabel werd er in totaal 730 ha omgezet naar 

recreatiegebied. Hiervan was 340 ha agrarisch gebied en 23 ha bosgebied. Het aandeel omgezet 
agrarisch gebied neemt een zeer groot aandeel in van de bestemmingswijzigingen. Het gaat om 
bijna de helft van de oppervlakte (46 %). Het aandeel bosgebied is relatief beperkt, 3 %.  
Voor het overige gaat het voornamelijk om de omzetting van woongebieden, overige 
groengebieden, en industriegebieden.  
 
Opgesplitst naar provincie geeft dit volgende oppervlaktes. Deze cijfers hebben betrekking op de 
periode van 2002 tot en met de maand mei van 2007. 

  
 
PROVINCIE ANTWERPEN 
Bosgebied 13 ha 
Agrarisch gebied 80 ha 
 
PROVINCIE LIMBURG 
Bosgebied 10 ha 
Agrarisch gebied 82 ha 
 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
Bosgebied 0 ha 
Agrarisch gebied 67 ha 
 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
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Bosgebied 0 ha 
Agrarisch gebied 46 ha 
 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Bosgebied 0 ha 
Agrarisch gebied 66 ha 

 
 
3. In het totaal werden in de periode vanaf 2002 tot op heden 7 terreinen onthouden van goedkeuring 

omwille van hun ligging in bosgebied. 4 Terreinen gelegen in Limburg en in de provincies 
Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant telkens 1 terrein. 

 
 
4. Kwantitatief gaat het om een relatief beperkt aantal terreinen, in totaal 7 terreinen. In de praktijk 

betekent dit dat er elk jaar één of twee terreinen van goedkeuring worden onthouden omwille van 
ligging in bosgebied en dit op een totaal van 49 terreinen die in deze periode van goedkeuring 
werden onthouden. 

 
Vanuit een kwalitatief oogpunt is duidelijk dat de onthouding van goedkeuring van de terreinen 
die gelegen zijn in bosgebied gebeurt omdat deze terreinen deel uitmaken van een ruimer 
aaneengesloten boscomplex of gelegen zijn in habitat- of vogelrichtlijngebied of in gebieden met 
belangrijke natuurwaarden. 
 
Op Vlaams niveau gaat het niet om grote aantallen of oppervlaktes. Daarbij mag niet uit het oog 
verloren worden dat de gevraagde en hier geciteerde cijfers over de laatste stap in de procedure 
gaan, de goedkeuring door de minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Uit de dossiers die 
uiteindelijk van goedkeuring worden onthouden blijkt dat in de fase van het voorontwerp (plenaire 
vergadering) – in die fase wordt een advies uitgebracht zowel door het Agentschap RO als het 
Agentschap Natuur en Bos – de gemeenten er reeds duidelijk op gewezen worden binnen welke 
randvoorwaarden een herbestemming in bosgebieden mogelijk is.  
 
In elk geval is het aantal dossiers waarin finaal beslist wordt om te onthouden van goedkeuring 
beperkt. Dit staat allicht niet los van het feit dat bij de advisering voldoende aandacht is voor de 
beleidsopties ter zake. Gezien het beperkt aantal dossiers is het minder aangewezen uitspraken te 
doen over mogelijke evoluties of trends.  

 
 
5. Het ruimtelijk beleid met het oog op bescherming van bosgebieden en landschappelijk 

waardevolle agrarische gebieden wordt onverkort verder gezet. Dit beleid wordt voornamelijk 
geconcretiseerd in het afbakeningsproces van de 13 buitengebiedregio’s. Hiervoor kan verwezen 
worden naar de diverse parlementaire besprekingen en vragen. De toepassing van de omzendbrief 
RO 2005/01 betreffende “de beleidsmatige herbevestiging van de gewestplannen in het kader van 
de afbakeningen van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van het 
RSV”, is bij het beoordelen van de sectorale BPA’s inzake zonevreemde sport en recreatie van 
groot belang, ook naar de toekomst. Zonodig wordt bij de advisering ook gesteund op het advies 
van het Agentschap Natuur en Bos of het departement L&V. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 156 
van 11 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
GSM-masten   -   Telecomcode 
 
In 1998 verscheen de “Telecomcode” als een gentlemen’s agreement tussen de verschillende 
mobilofonie-operatoren en de Vlaamse overheid, met het oog op een duurzame ruimtelijke inplanting 
van draadloze telecommunicatie-infrastructuur in Vlaanderen. 
 
Deze Code bevat een aantal basisprincipes en afspraken op het vlak van locatie, inplanting, inrichting 
en aankleding van de site waarop een antenne wordt geplaatst. De principes en uitspraken van de 
Telecomcode worden zowel gebruikt door de aanvragers van de stedenbouwkundige vergunningen – 
voor onder meer de GSM-masten – als ook door de overheid in haar beoordeling ervan. 
 
Uit de praktijk blijkt dat GSM-masten met verlichting, conform de terminologie van de Telecomcode 
worden aangevraagd als “verlichtingspylonen met een antenne”. Omwonenden voelen zich misleid 
door deze aanpak. 
 
Gemeenten verlenen enkel advies aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en organiseren 
indien nodig het openbaar onderzoek. Gemeenten die een grotere invloed op de locatie van 
bijkomende antennes wensen te hebben, kunnen dit via een gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening of via de opmaak van hun gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
1. Ontving de minister reeds klachten van omwonenden over het gebruik van de misleidende term 

“verlichtingspylonen met een antenne” bij de bouwaanvraag van GSM-masten?  
 

Zo ja, hoeveel klachten en welk gevolg werd hier telkens aan gegeven? 
 

2. Hoe staat de minister tegenover de hantering van dit (misleidend) termgebruik? 
 
3. In welke mate maken de gemeenten gebruik van de mogelijkheid van gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordeningen om meer grip te hebben op de locatiekeuze van GSM-masten 
in hun gemeente? 

 
Kan de minister hiervan een overzicht geven, opgesplitst per provincie, en dit voor de laatste drie 
jaar? 
 

4. In hoeverre maken de gemeenten effectief gebruik van hun gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan om impact te hebben op de mastlocaties? 

 
5. Wat is volgens de minister de effectieve juridische waarde van de Telecomcode? 
 
6. Wordt een actualisering van de Telecomcode overwogen en/of gepland? 
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Zo ja, op welke punten dringt een actualisering zich op? Hoe wordt dit georganiseerd? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 156 van 11 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Bij mijn administratie is de klacht bekend van omwonenden bij de Raad van State (zaak G/A. 

184.216/X-13.348) tegen een stedenbouwkundige vergunning verleend op 31 maart 2006 voor het 
bouwen van verlichtingspylonen met GSM-installatie op een terrein gelegen te Kortrijk, kruising 
R8 – Gullegemsestraat. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. De stad 
Kortrijk bracht een gunstig advies uit over de aanvraag. De klagers halen aan misleid te zijn door 
de vermelding op de gele aanplakbrieven tijdens het openbaar onderzoek. 

 
Mij hebben geen klachten over andere gevallen bereikt. Een rondvraag bij mijn administratie 
bevestigt dit.  

 
2. Aangezien de zaak momenteel bij de Raad van State in behandeling is, wens ik mij voorlopig te 

onthouden van een uitspraak hierover. 
 
3. Mij is geen gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bekend die specifiek over GSM-

antennes handelt. Mogelijks is er wel in sommige gemeenten een algemene gemeentelijke 
verordening die een artikel aan deze problematiek wijdt. 

 
4. Mij is ook geen gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bekend dat specifiek over GSM-antennes 

handelt. Als in een gemeentelijk RUP voor alle constructies bepaalde maximale hoogtes worden 
vastgelegd, dan gelden die hoogtes natuurlijk ook voor GSM-installaties. 

 
5. De Telecomcode is zoals u in uw vraag reeds vermeldt een gentlemen’s agreement tussen de 

verschillende mobilofonie-operatoren en de Vlaamse overheid. 
 
6. Een actualisering van de Telecomcode wordt inderdaad gepland. Hiervoor zijn al voorbereidende 

gesprekken doorgegaan tussen de GSM-operatoren, mijn administratie en de VVSG. Tien jaar na 
de eerste Telecomcode dringt een actualisatie zich op, vooral omdat de problematiek volledig 
gewijzigd is. In 1997 was de bekommernis van de operatoren vooral om het volledige land te 
bestrijken (dekkingsproblematiek). Die doelstelling is inmiddels gerealiseerd. Nu stelt zich vooral 
een capaciteitsprobleem, waardoor er in de buurt van plaatsen waar veel wordt gebeld 
(drukbebouwde woon- en werkomgevingen, drukke wegen met structurele files, …) bijkomende 
installaties nodig zijn. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 160 
van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Monumenten Oeselgem   -   Bescherming 
 
Er zijn plannen om de Sint-Martinuskerk, de pastorie, de Vierfrontenbrug met daarnaast de oude 
maïssilo (kogelhuis) samen met het natuurschoon in de Leiebedding in Oeselgem te beschermen. 
 
1. Hoever staat het met de plannen om deze monumenten te beschermen? 
 
2. Welke procedure moet doorlopen worden? Wie zijn de betrokken partijen? 
 
3. Zijn er knelpunten m.b.t. de bescherming van deze gebouwen? Zo ja, welke? 
 
4. Wat is de timing? Wanneer zullen deze gebouwen definitief beschermde monumenten zijn? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 160 van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1+2.  Er zijn mijn administratie geen beschermingsplannen bekend met betrekking tot Oeselgem. De 

Sint-Martinuskerk, de pastorie, de Vierfrontenbrug en het kogelhuis zijn wel opgenomen in de 
inventaris van het bouwkundige erfgoed, die dit jaar ook voor de gemeente Dentergem werd 
afgerond. Deze inventaris biedt een algemeen overzicht van het bouwkundige patrimonium in 
Vlaanderen, en de gebouwen die erin zijn opgenomen zijn dus niet noodzakelijk allemaal 
beschermd of beschermingswaardig. De inventaris wordt wel gebruikt als basis voor het 
beschermingsbeleid.  

 
 Iedereen heeft het recht om een bescherming aan te vragen, maar het effectief opstarten van 

beschermingsprocedures gebeurt planmatig, volgens de “beschermingskalender” die mijn 
administratie heeft opgesteld, en die halfjaarlijks wordt bijgestuurd. Het is niet de gewoonte om 
een geïsoleerde beschermingsprocedure op te starten voor een individueel gebouw, tenzij er 
hiervoor een dringende reden is. Een beschermingsdossier moet immers voldoende 
referentiekader bieden om de bescherming te kunnen verantwoorden. Daarom worden jaarlijks 
enkele thema’s aangepakt, waarbij in gans Vlaanderen alle soortgelijke gebouwen worden 
opgelijst en gedetailleerd onderzocht, waarna op basis van aangepaste criteria wordt bepaald 
voor welke van deze gebouwen de beschermingsprocedure zal worden opgestart. Dit jaar 
werden op die manier bijvoorbeeld beschermingsdossiers rond architectenwoningen en 
vakwerkhoeves opgesteld, en worden dossiers rond neogotische kerken en middeleeuwse stenen 
voorzien. 

 
 Inzake mijn beschermingsbeleid verwijs ik graag naar mijn beleidsnota, beleidsbrieven en 

antwoorden op parlementaire vragen ter zake. Voor de eigenlijke procedure tot het beschermen 
van monumenten, stads- en dorpsgezichten, verwijs ik graag naar het decreet ter zake, van 3 maart 
1976. 

 
3+4.  Op dit moment loopt er geen onderzoek naar de eventuele bescherming van gebouwen in 

Oeselgem. Tenzij hiervoor andere, dringende redenen zouden zijn, zal dat pas gebeuren wanneer 
dit relevant is in het kader van één of ander ruimer dossier, bijvoorbeeld een thematisch dossier 
inzake pastorieën of 19de-eeuwse dorpskerken. 
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BERT ANCIAUX, 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, 

 JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 104 
van 18 september 2007 
van CATHY BERX 
 
 
 
Volksontwikkelingswerk   -   Migrantenverenigingen 
 
1. In het Jaarboek 2005-2006 Volksontwikkeling wordt melding gemaakt van 879 afdelingen van 

migrantenverenigingen. 
 

Graag een nominatum opsomming van deze afdelingen met vermelding van rechtsvorm per 
gesubsidieerde migrantenvereniging. 
 

2. Hoeveel leden telt elk van deze afdelingen bij benadering? 
 
3. Op blz. 148-149 van het Jaarboek staan een tabel en grafiek m.b.t. de evolutie van het aantal 

afdelingen van verenigingen 1996-2005. 
 

Kan de minister een dergelijke tabel en grafiek geven specifiek m.b.t. de migrantenverenigingen: 
 
- voor Vlaanderen en Brussel, 
- voor de provincie Antwerpen, 
- voor de stad Antwerpen? 

 
4. Is er controle op a) het effectief bestaan en b) de activiteiten van de afdelingen die subsidies 

hebben gegenereerd voor de migrantenvereniging waarbij ze aangesloten zijn? 
 

Zo ja, hoe gebeurt die controle? Steekproefgewijs? Reëel of op basis van stukken achteraf? Op een 
andere manier? 
 

5. Heeft het ontslag van een afdeling uit een vereniging gevolgen voor de subsidies toegekend aan 
deze vereniging? 

 
6. Zal de sector van de migrantenverenigingen tegen 2011 kunnen voldoen aan de criteria zoals 

vermeld in art. 4, 1, 2° van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 104 van 18 september 2007 
van CATHY BERX 
 
 
 
1. De lijst met de lokale afdelingen zoals zij door de veertien erkende migrantenverenigingen in hun 

jaarverslagen 2005 aan de administratie werden bezorgd, worden in een bijlage bij dit antwoord 
overgemaakt. Deze afdelingen kunnen zowel vzw’s als feitelijke verenigingen zijn. 

 
2. Het is op dit ogenblik niet vast te stellen hoeveel leden elke afdeling heeft. Het decreet van 4 april 

2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk gaat immers niet langer uit van een zuiver 
kwantitatieve benadering van de werking van een vereniging. Het aantal leden van elke afdeling 
wordt niet gerapporteerd aan de administratie. Eventueel kunnen zij deze gegevens wel ter 
beschikking hebben in het registratiesysteem dat op het landelijke secretariaat ter inzage ligt. Bij 
een controle ter plaatse door de administratie moet een vereniging in ieder geval kunnen aantonen 
dat de afdelingen activiteiten hebben ontplooid en bestuurs- of beleidsvergaderingen hebben 
gehouden. 

 
3. De administratie beschikt momenteel enkel over de gegevens om de gevraagde tabel en grafiek 

voor Vlaanderen te leveren. Voor wat de landelijke spreiding betreft, hebben de verenigingen van 
migranten immers gedurende de eerste en de tweede beleidsperiode de tijd om te voldoen aan de 
spreidingsnorm zoals vermeld art. 4, §1, 2° (art. 55, par. 1). In onderstaande tabel werden de meest 
recente cijfers opgenomen. 

 

Tabel 1   Migrantenverenigingen : Evolutie aantal afdelingen 1996-2006  
Aantal 
afdelingen  
per jaar 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

TOTALEN 188 319 352 470 589 678 593 649 782 879 961 
Bron: jaarboeken Afdeling VOB 1996-2005 en jaarverslagen migrantenverenigingen 2006 

Migra n t en v erenigingen  - Ev olu t ie a a n t a l  a fdelin gen  1996-2006
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4. De vereniging dient per aangesloten afdeling of groep een fiche bij te houden waarin de 

gerealiseerde activiteiten per kalenderjaar evenals over de bestuurs- of beleidsvergaderingen die in 
een kalenderjaar hebben plaatsgevonden, staan vermeld. Het behoort tot de kerntaak van de 
federatie om haar afdelingen te ondersteunen en de werking ervan op te volgen. Jaarlijks worden 
de verantwoordingsstukken (jaarverslag en afrekening, jaarplan en begroting) door de 
administratie gecontroleerd. Bij een significante stijging van het aantal afdelingen verifieert de 
administratie ter plaatse de fiches uit het registratiesysteem dat op het landelijke secretariaat ter 
inzage ligt. Op die manier kan zij vaststellen wat de reële waarde is van de afdelingen die door de 
vereniging worden vermeld. Indien nodig kan de administratie weigeren één of meerdere 
afdelingen in rekening te brengen. Dit heeft dan op zijn beurt gevolgen voor de berekening van de 
subsidie. 

 
5. Aan elke afdeling van de migrantenfederaties wordt een waarde toegekend: minimaal 2.230 € voor 

de eerste 100 afdelingen, minimaal 1.735 € voor 101 tot 200 afdelingen en minimaal  
990 € voor de afdelingen boven 200. Voor de verenigingen van migranten wordt het subsidie-
bedrag gedurende de eerste en de tweede beleidsperiode jaarlijks aangepast aan het aantal aan-
gesloten afdelingen of groepen van het voorbije werkjaar tot ze beschikken over het minimale 
aantal afdelingen of groepen dat vereist is voor de erkenning zoals vermeld in artikel 4, §1, 2° (art. 
55, par. 3). Het verlies van een afdeling heeft dus wel degelijk gevolgen voor de subsidies.  

 
6. Het decreet beoogt inderdaad dat de verenigingen van migranten in de derde beleidsperiode (die 

zal starten op 01/01/2011) minstens vijftig werkende afdelingen of groepen hebben, gespreid over 
minstens drie Vlaamse provincies, waarbij in elke provincie minstens tien aangesloten afdelingen 
of groepen actief zijn. Op dit ogenblik voldoet een minderheid van de verenigingen van migranten 
al aan deze norm. Het decreet (art. 55, §2) voorziet echter de mogelijkheid om via fusie een 
nieuwe rechtspersoon op te richten in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. De 
subsidiëring van deze nieuwe vereniging gaat dan in op 1 januari volgend op de fusie en is, wat 
het aantal afdelingen of groepen betreft, beperkt tot de optelsom van het aantal afdelingen of 
groepen dat voor de betrokken verenigingen overeenkomstig de bepalingen van dit decreet wordt 
in aanmerking genomen.  

 
 
BIJLAGE 
 
Overzicht verenigingen 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/ANCIAUX/104/antw.104.bijl.001.pdf 
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GEERT BOURGEOIS, 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, 

 BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 116 
van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Promotie van beleidsthema's  -  Televisieprogramma's 
 
Geregeld worden er door de ministers opdrachten gegeven aan televisiezenders voor het maken van 
programma's, met bijbehorende subsidies. Die subsidiëring heeft tot doel bepaalde thema's dichter bij 
de Vlaamse kijker te brengen.  
 
Eén van deze thema's is bijvoorbeeld de derdewereldproblematiek, waarbij programmamakers 
televisiereportages over de concrete dagelijkse noden van het Zuiden weergeven. Ook verwerken 
scenaristen een verhaallijn over de derdewereldproblematiek in soaps. Deze verhaallijnen gaan dan 
onder meer over vrijwilligerswerk in de Derde Wereld of over een microfinancieringsinstelling in het 
Zuiden. Een ander thema is bijvoorbeeld het gelijkekansenbeleid, dat men ook via de audiovisuele 
media dichter bij de Vlaming wil brengen. 
 
1. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de televisieprogramma’s die hij/zij en/of 

zijn/haar beleidscel, administratie,… financieel hebben ondersteund sinds het begin van de 
legislatuur?  

 
Graag een overzicht per jaar, met vermelding van de betrokken zender en van het budget per 
programma. 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van programma's die op een andere wijze 
werden ondersteund? 

 
2. Kan de minister aangeven, per ondersteund programma, welke doelstellingen er daarbij werden 

nagestreefd, of er nadien werd nagegaan in hoeverre deze doelstellingen werden gerealiseerd en zo 
ja, wat de resultaten van deze evaluatie waren en welke beleidsconclusies eruit werden getrokken? 

 
Als er geen evaluatie was, kan de minister dan aangeven waarom niet? 

 
3. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de zenders en programma's die in het 

komende televisieseizoen (2007-2008) financieel zullen worden ondersteund, met de respectieve 
budgetten per programma? 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van de programma's die in het komende 
seizoen op een andere wijze zullen worden ondersteund? 

 
4. Hoe evalueert de minister het nastreven van beleidsdoelstellingen en/of van een betere 

samenleving via het ondersteunen van televisieprogramma's, en kan hij/zij dit uitvoerig toelichten? 
 

Waar moet er bijsturing zijn? 
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5. Worden er nog andere televisieprojecten gepland en kan de minister deze toelichten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 84, Moerman nr 75, 

Vandenbroucke nr. 222, Van Mechelen nr. 162, Anciaux nr. 106, Bourgeois nr. 116, Keulen nr. 
199, Van Brempt nr. 208, Vanackere nr. 273, Crevits nr. 654). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 116 van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Minister-president Peeters 
 
DAR 
 
1. Voor wat betreft de bevoegdheden t.a.v. het beleidsdomein "Diensten voor het Algemeen 

Regeringsbeleid" luidt het antwoord : nihil. 

2. Deze vraag is bijgevolg niet van toepassing. 

3. Voor wat betreft de bevoegdheden t.a.v. het beleidsdomein "Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid" zijn er geen dergelijke initiatieven voorzien voor 2007-2008. 

4. De promotie van beleidsthema's via televisieprogramma's kan in bepaalde gevallen zeker zinvol 
zijn. Daarbij dient een afweging gemaakt tussen, enerzijds, de kostprijs en, anderzijds, de 
doeltreffendheid van dit communicatiekanaal, in vergelijking met andere mogelijkheden. 

Overigens leent niet elk beleidsthema zich even goed tot promotie via een televisieprgramma. 

5. Momenteel worden er geen televisieprojecten gepland. 

Landbouw en zeevisserij 
 
1.  Programma: Boerenstebuiten, eerste jaargang 

Zender: via digitale tv of internet ‘www.boerenstebuiten.be’ 
Begunstigde: NV Netwerk Televisie 
Bedrag : 50.000 euro 

 
2. Doelstellingen: 

- positieve en objectieve berichtgeving brengen over de land- en tuinbouwsector 
- aantrekkelijke reportages aanbieden die naast de sector ook het grote publiek aanspreken 
Dit project is nog in opstartfase, waardoor het nog te vroeg is om de realisatie van de 
doelstellingen na te gaan. 

 
Dit project is nog in opstartfase. 

 
Minister Ceysens 
 
1. Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie 
 
Departement EWI 
 
1. Sinds 2000  bevat elk actieplan wetenschapsinformatie en innovatie (het beleidsinstrument van de 

Vlaamse overheid op het vlak van popularisering van wetenschappen, techniek en techologische 
innovatie)  een luik TV-acties.  
Sinds het begin van de legislatuur werd het luik TV-acties van het actieplan ingevuld met 
enerzijds een jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met de VRT m.b.t. de co-productie van de 
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reeks  wetenschapsdocumentaires “OverLeven” op Canvas en anderzijds met twee oproepen voor 
nieuwe TV-programma’s. 

 
1.1. Co-productieovereenkomst OverLeven : 

 
• Wetenschapsdocumentaire van 39 afleveringen waarvan 16 à 20 afleveringen eigen productie. 
• Doelgroep: groot publiek 
• Uitzendfrequentie: wekelijks in de periode oktober –mei, herhalingen tijdens de 

zomermaanden 
• Tijdstip: momenteel: zondagavond 22 uur tot 22.40  
• Thema’s: wonen, voeding, beweging, gezondheid, milieu, energie enz. 
• Totale begroting van de productiekosten van de reeks: 372.000 euro 
• Bijdrage Vlaamse Gemeenschap: 186.000 euro aangerekend op BA 12.03  PR 71.1 van resp. 

de begrotingsjaren  2005, 2006 en – onder voorbehoud van een positieve evaluatie aan te 
rekenen op begrotingsjaar 2007. 

 
1.2. Oproep nieuwe TV-programma’s: 
 
In het Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2005-2006 werd 770.000 euro voorzien voor 
nieuwe TV-programma’s. 
Hiervoor werd een oproep gelanceerd aan alle Vlaamse televisiezenders om programma-
voorstellen in te dienen. 
In het kader van deze oproep werden twee programmavoorstellen goedgekeurd: “ De Bedenkers” 
van Eén (VRT) en  “Solar Team II” van JIM (VMMa). Beide programma’s werden aangerekend 
op PR 71.1 BA 12.03 van het begrotingsjaar 2006. Aan “De Bedenkers” werd 675.644 euro 
toegekend, aan “Solar Team II” werd 94.356 euro toegekend. 
 

2. Doelstellingen van programma “Overleven": 
 
• objectieve en kwalitatief hoogstaande  informatie verstrekken over recente wetenschappelijke 

verwezenlijkingen en doorbraken uit verschillende  disciplines en over innovatieve 
technologieën belichten voor het grote publiek 

• Deze wetenschappelijke informatie situeren in een brede socio-economische en culturele 
context om de maatschappelijke relevantie van wetenschap en innovatie aan te tonen. 

• Wetenschappelijke antwoorden of  mogelijke oplossingen op maatschappelijke, economische, 
ecologische en andere problemen zo genuanceerd mogelijk en vanuit diverse invalshoeken 
weergeven.  

• Uiteenlopende of tegenstrijdige standpunten t.o.v. wetenschappelijke uitdagingen, risico’s en 
mogelijkheden kunnen onbevooroordeeld en gelijkwaardig aan bod komen. 

• Het onderzoeksproces en de rol van alle betrokken actoren hierin belichten zodat mensen een 
duidelijker beeld krijgen van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. 

 
Evaluatie: jaarlijkse rapportering van kijkcijfers, marktaandeel, waarderingscijfers, publieks-
profielen. 

 
Doelstellingen programma’s “ De Bedenkers” en “Solar Team 2”: 
Het programma “ De Bedenkers” heeft als doelstelling het minder voor wetenschappen 
geïnteresseerde deel van het grote publiek op een ludieke en speelse wijze in contact te brengen 
met innovatieve creativiteit.  
“De Bedenkers” geeft kijkers de kans eigen uitvindingen met onmiddellijk praktisch nut in het 
dagelijkse leven te komen tonen en uitleggen aan een vakjury en aan het kijkerspubliek. De beste 
ideeën maken kans op financiële ondersteuning om de uitvinding ook daadwerkelijk te realiseren. 
Het programma bestaat uit 12 afleveringen van 50 minuten die op zondagavond in prime time 
uitgezonden worden (vanaf ongeveer 20.25 uur).  
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De uitzending van “ De Bedenkers” startte op zondag 16 september 2007. Hierover zijn dus nog 
geen evaluatiegegevens beschikbaar. 

 
Het programma Solar Team II heeft de bedoeling spitstechnologie met hoge maatschappelijke 
relevantie bij het grote publiek en dan vooral bij jongeren te brengen. 
Solar Team II is de tweede televisiereeks op JIM rond de World Solar Challenge (WSC 2007) die 
plaatsvindt van 21 tot 28 oktober 2007 in Darwin, Australië. De WSC 2007 is een officieus 
wereldkampioenschap waarbij zonnewagens het tegen elkaar opnemen in een race doorheen de 
Australische woestijn zonder brandstof te verbruiken, zonder lawaaihinder, zonder luchtvervuiling 
en zonder het ecosysteem te verstoren.  Voor Vlaanderen nemen studenten van Groep T die de 
zonnewagen gebouwd hebben aan het kampioenschap deel. 
De bedoeling van het beleid met het programma is het brede publiek sensibiliseren voor 
hernieuwbare energie, en vooral ook de interesse van jongeren voor wetenschap en technologie te 
stimuleren en het Vlaamse ondernemerschap wereldwijd te promoten.  
Dit programma zal bestaan uit 10 afleveringen van minstens 30 minuten. 

 
3. In het actieplan wetenschapsinformatie en innovatie 2007 werd voor de tweede maal een 

oproep voor nieuwe TV-programma’s voorzien. Hiervoor wordt 600.000 euro voorzien op PR 
71.1 BA 12.03, Begrotingsjaar 2007. De oproep is gericht tot de omroepen en loopt tot 28 
september 2007. De oproep 2007 is bedoeld voor programma’s met als doelgroep jongeren tot en 
met 14 jaar. 

 
4. Alle media-acties worden – net als de andere onderdelen van het actieplan 

wetenschapsinformatie en innovatie – geëvalueerd. 
De resultaten van de evaluaties zijn doorslaggevend bij de beslissing tot voortzetten, bijsturen of 
stopzetten van de betreffende actie. 
 

5. In het actieplan wetenschapsinformatie en innovatie 2007 werd voor de tweede maal een oproep 
 voor nieuwe TV-programma’s voorzien. Hiervoor wordt 600.000 euro voorzien op PR 71.1 BA 
 12.03, Begrotingsjaar 2007. De oproep is gericht tot de omroepen en loopt tot 28 september 2007. 
 De oproep 2007 is bedoeld voor programma’s met als doelgroep jongeren tot en met 14 jaar. 
 
Agentschap Economie 
 
1. Overzicht televisieprogramma’s: 
 

A. 2004  
a) TV Format: in het kader van de bevordering van het ondernemerschap VTM – Werk aan de 

winkel 
Voorziene krediet: 800.000 euro  
Uitbetaald: 601.772,42 euro 
 

b) TV Format: in het kader van de bevordering van het ondernemerschap VRT – Kinderen van 
Dewindt 
Voorziene krediet: 800.000 euro 
Uitbetaald: 756.391,28 euro 
 

c) TV Format: in het kader van de bevordering van het ondernemerschap VT4 – Succes in 100 
dagen 
Voorziene krediet: 400.000 euro 
Uitbetaald: 399.739,92 euro 

 
B. 2005 

a) Kanaal Z – Economie op zaken 
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Voorziene krediet: 500.000 euro 
Uitbetaald: 472.920,47 euro 
 

b) Vitaya - In de ban van de zaak 
Voorziene krediet: 325.000 euro 
Uitbetaald: 324.791,82 euro 
 

C. 2006 
a) Kanaal Z – Vrouwenzaken 

Voorziene krediet: 250.000 euro 
Momenteel uitbetaald: 150.000 euro 

 
2. Doelstellingen 
 

Vooreerst wil ik meegeven dat Vlerick Leuven-Gent Management School in januari 2007 een 
evaluatie heeft gemaakt van de televisieprogramma’s rond ondernemerschap. Ook het steunpunt 
Ondernemen, Ondernemerschap en Innovatie maakte een evaluatie van de TV programma’s rond 
ondernemen. In het antwoord worden een aantal passages uit deze studie geciteerd, die indien 
gewenst ter beschikking kunnen worden gesteld. 
 
A. 2004  
 

a) TV Format: in het kader van de bevordering van het ondernemerschap VTM – ‘Werk aan de 
winkel’ 

 
Doelstelling : ondernemen is een dynamisch gegeven; dat succes het resultaat is van hard 
werken, enthousiasme en professioneel management. 

 
Het programma vertrok van ondernemingen in moeilijkheden. Een team van experts nam de 
onderneming onder handen, analyseerde de zwakke plekken, deed voorstellen tot verbetering 
en volgde de uiteindelijke uitvoering daarvan op.  

 
Uit het evaluatierapport dat een gedetailleerde rapportering van de resultaten van de CIM-
meting bevat, blijkt dat er gemiddeld 186.010 personen (12 uitzendingen) en 109.006 
personen (herhalingen) gekeken hebben naar de tv-reeks ‘Werk aan de winkel’.  
De website ‘Werk aan de winkel’ registreerde 9.090 bezoekers in de periode van 2 september 
2005 tot 30 december 2005.  

 
b) TV Format: in het kader van de bevordering van het ondernemerschap VRT – ‘Kinderen van 

Dewindt’ 
Het project bestond uit een fictiereeks, waarbij niet alleen de gunstige ontwikkelingen van het 
ondernemerschap werden getoond, maar ook de moeilijkheden en mogelijke tegenslagen die 
de ondernemer op zijn/haar weg kan ondervinden. Het TV-programma schetste de 
ondernemer als een gedreven iemand, die zijn/haar talenten in de strijd gooit om zijn/haar 
doelstellingen te bereiken. 

 
Met dit project wilde de VRT de ondernemer op een realistische en eerder positieve manier in 
de media brengen. 

 
Naast de TV-reeks waren er tal van nevenprojecten, namelijk via de radio en webplatform. 

 
Het effect van het project werd gemeten via een enquête en via de kijkcijfers. In het 
nevenproject webplatform werd een enquête opgezet die de bezoekers bevroeg naar het beeld 
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van de ondernemer voor en na het bekijken van de reeks. De kijkcijfers werden gemeten via 
CIM-audimetrie en Portable People Meter. 

 
Er was een gedetailleerde rapportering van de resultaten van de CIM-meting. De evaluatie 
van het programma ‘Kinderen van Dewindt’ toonde aan dat de kijkcijfers van het tweede 
seizoen (gemiddeld 609.000 kijkers) lager waren dan het eerste seizoen, dat gemiddeld 
643.400 kijkers had. Het interactief webplatform ‘Kinderen van Dewindt’ kreeg 203.857 
bezoekers in de periode van februari 2005 tot januari 2006.  

 
De VRT voerde een evaluatie uit na de eerste reeks van ‘Kinderen van Dewindt’. De 
doelstelling was tweeledig. Enerzijds wilde het onderzoek de impact meten van ‘Kinderen 
van Dewindt’ op het imago van Vlaamse ondernemers, anderzijds wilde men ook bepalen 
hoe groot de ondernemersintentie was. Hiervoor gebruikte men drie metingen: de nulmeting, 
de meting tijdens het programma en de meting na afloop van het programma.  

 
Men kwam tot de conclusie dat de perceptie over ondernemen weinig veranderd was door het 
kennen of niet kennen van de tv-reeks ‘Kinderen van Dewindt’. Ook het imago van 
ondernemers en zelfstandigen was nauwelijks gewijzigd doorheen de drie metingen. Uit het 
onderzoek bleek dat de attitude tegenover ondernemen verschillend was naargelang leeftijd 
en opleidingsgraad. Hoe ouder en hoe hoger geschoold de kijker was, hoe positiever zijn 
houding tegenover ondernemerschap was.  
Voor het meten van de ondernemersintentie werd gekeken naar de impact van ‘Kinderen van 
Dewindt’ op de keuze van de volgende job. Het aantal kijkers dat aangaf dat ze een baan als 
zelfstandig ondernemer zou kiezen als volgende job steeg van 28% naar 32%. Uit het 
onderzoek bleek ook dat de regelmatige kijker die ondernemer wou worden een duidelijk 
ondernemersprofiel had: van het mannelijk geslacht en hoger opgeleid. De eerste reeks van 
het tv programma ‘Kinderen van Dewindt’ had dus meer ondernemersgezinde kijkers 
aangetrokken. 

 
c) TV Format: in het kader van de bevordering van het ondernemerschap VT4 – Succes in 100 

dagen 
Het project bevatte een 10-delige docusoap over ondernemen in Vlaanderen. Via een 
nationale search en selectie werden minstens zes projecten van potentiële ondernemers met 
een heel verscheiden achtergrond uitgekozen om gedurende een aantal maanden opgevolgd te 
worden in alle fases van hun project. Bij de keuze van de projecten werd de nadruk gelegd op 
haalbaarheid, innovatie en creativiteit. 

 
Met deze docusoap wilde men de negatieve perceptie van het ondernemen, de sociale 
waardering van het ondernemerschap verhogen en inspelen op de ondernemersattitude (idee: 
iedereen kan een succesvolle onderneming uit de grond stampen). 

 
Het effect van het project werd gemeten via de kijkcijfers. Deze kijkcijfers werden gemeten 
door het CIM en intern geanalyseerd met Marketdata Media Workstation. Er werden 180.000 
kijkers geregistreerd. Het programma werd vooral bekeken door jonge mensen 66,2 % (de 
doelgroep 15-44 jarigen). Slechts 10 % van de kijkers was ouder dan 55, wat in het huidige 
televisieklimaat erg laag is. 54% van de kijkers waren vrouwen. 

 
B. 2005 
 

a) Kanaal Z – Economie op zaken 
Het project was een programmareeks van 39 uitzendingen van telkens 10 minuten, die 
werden uitgezonden in lusvorm. Het project was gewijd aan de Vlaamse economie en 
eveneens aan wetenschap en innovatie. De actualiteit was het vertrekpunt van de TV-reeks en 
vanuit deze actualiteit werd de economische achtergrond uitgediept.  
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De bedoeling van het TV-programma was een breed beeld te geven van de diverse 
overheidsinstrumenten die de ondernemer (in spe) ter beschikking heeft. 

 
Het effect van het programma werd gemeten via de kijkcijfers. Kanaal Z doet zelf aan 
kijkcijferonderzoek. 

 
b) Vitaya - In de ban van de zaak  

Het project was een documentaire reeks die een realistische kijk geeft op het 
ondernemerschap in Vlaanderen. Tijdens de reeks werden zeven tot tien ondernemers 
gedurende minimum zes maanden in hun dagelijkse activiteiten gevolgd. De ondernemers 
werden ook samengebracht in een gemeenschappelijk discussieplatform en werden gecoacht 
door deskundigen en collega’s. 

 
De bedoeling van het project was kennis bij te brengen over de wijze waarop een bedrijf 
gerund wordt en welke kennis en persoonlijke vaardigheden komen kijken bij succesvol 
ondernemen. Het programma ‘In de ban van de zaak’ richtte zich specifiek tot de doelgroep 
van Vitaya, met name de hoger opgeleide, vrouwelijke Vlaming. 

 
Het effect van de reeks werd gemeten via de kijkcijfers. Deze kijkcijfers werden gemeten 
door het CIM (Centrum voor Informatie en Media). 

 
Uit de evaluatie van Vitaya blijkt dat het programma ‘In de ban van de zaak’ een cumulatief 
kijkcijfer had van 2.087.039 personen, waaronder 950.236 vrouwen met de leeftijd van 18 tot 
54 jaar. 295.096 bezoekers hadden in de periode van 1 oktober 2005 tot 20 februari 2006 de 
Vitaya website bezocht, die de link naar de specifieke programmagebonden webpagina 
bevatte.  

 
C. 2006 
 

a) Kanaal Z – Vrouwen zaken 
Belgian Business Television wil het vrouwelijk ondernemerschap in Vlaanderen bevorderen 
en stimuleren via een crossmediaal project dat bestaat uit 20 afleveringen op KANAAL Z 
waarbij vier vrouwelijke starters op de voet worden gevolgd bij de opstart en uitbouw van 
hun onderneming. Het magazine Weekend Knack en de website Knack.be worden ingezet 
om achtergronden en informatie omtrent vrouwelijk ondernemerschap nader te duiden.  
De vier starters zijn een heterogene groep met onderscheiden kenmerken inzake leeftijd, 
scholing, werkervaring en sociale achtergrond. Op deze wijze wordt de diversiteit van het 
vrouwelijke ondernemerschap in beeld gebracht. Zo wordt een brede groep van kandidaat-
starters bereikt. De starters worden begeleid door vier vrouwelijke mentoren die een bewezen 
trackrecord hebben in het zakenleven.  
Ook bestaande publieke en private ondersteuningsstructuren en -initiatieven worden in kaart 
gebracht. De rode draad doorheen de 20 afleveringen is niet alleen hoe de starters hun zaak 
runnen, maar ook hoe zij omgaan met knelpunten/thema’s die verband houden met de 
gendergap inzake ondernemerschap.  

 
De beoogde resultaten van het project zijn:  
-  kandidaat-starters aanzetten tot het daadwerkelijk opstarten van een eigen zaak en  
- het brede publiek kennis laten maken met het reilen en zeilen van een eigen zaak in 

opstartfase. Roularta Media Group zet hiervoor een specifieke selectie van ondersteunende 
media in: Weekend Knack en de website Knack.be.  

Een eindrapport wordt naar het einde van het jaar verwacht. 
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Uit de aanbevelingen die de Vlerick Leuven Gent Management School maakte citeer ik het 
volgende: 
 “De Vlaamse overheid heeft de laatste jaren verschillende TV-programma’s gesubsidieerd die tot 
doelstelling hadden het imago van de ondernemer in een positief daglicht te stellen en 
verschillende aspecten van ondernemerschap aan bod te laten komen. Door ondernemerschap op 
een positieve manier te belichten, verwacht men dat de ondernemersgeest van het bredere publiek 
gestimuleerd zal worden wat mogelijk tot meer startende ondernemingen zou kunnen leiden.  
 
Uit de evaluatie van de programma’s volgden een aantal aandachtspunten: 

 
a) Aansluiting bij de leefwereld: Het is belangrijk dat de ondernemers en de 

ondernemingen die aan bod komen in dergelijke programma’s voldoende aansluiten 
bij de leefwereld van het doelpubliek. Herkenbaarheid voor de kijker zal namelijk 
leiden tot meer interesse van de kijkers en geloofwaardigheid. 

b) Realistisch beeld: Hoewel het belangrijk is om een realistisch beeld te scheppen van 
wat ondernemerschap precies inhoudt, moeten dergelijke programma’s er voor 
opletten niet te vervallen in extremen. Het is belangrijk om een evenwichtig beeld op 
te hangen waar een aantal positieve zaken extra benadrukt worden. Uiteindelijk moet 
het de bedoeling zijn om een positief en realistisch beeld van ondernemerschap te 
promoten. 

c) Informatieve waarde: Naast de bewustmaking rond ondernemerschap die dergelijke 
programma’s als doelstelling hebben, is het eveneens belangrijk dat de kijkers iets 
kunnen bijleren uit deze programma’s. Zo zouden experten bijvoorbeeld kunnen 
aangeven op welke manier men kan omgaan met de financiële risico’s die verbonden 
zijn bij de opstart van een onderneming. Dergelijke klemtonen kunnen helpen om op 
een bewuste en betere manier om te gaan met typische drempels tot ondernemerschap. 
Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat mensen zichzelf meer in staat zien om zelf iets op 
te starten. 

d) Geïntegreerd pakket: Dergelijke TV programma’s rond ondernemerschap vormen een 
eerste belangrijke stap in het bewustmakingsproces van het bredere publiek. Het is 
echter belangrijk dat deze programma’s een geïntegreerd pakket aanbieden (cf het 
programma Kinderen Van Dewindt). Uit de focusgesprekken is gebleken dat kijkers 
van dergelijke programma’s vaak bepaalde vragen hebben die ze verder uitgewerkt 
willen zien. Een website of een uitgebreidere campagne kan hier een goede 
ondersteuning bieden.  

e) Alle aspecten van ondernemerschap: Uit de focusgesprekken is gebleken dat 
ondernemerschap niet enkel beschouwd wordt als het opstarten van een eigen zaak 
maar eveneens als het opstarten van nieuwe initiatieven binnen bestaande 
ondernemingen. Deze initiatieven kunnen zowel vanuit de bedrijfsleiding komen als 
van binnen de organisatie.  

f) Inspirerende waarde: Deelnemers van de focusgroepen gaven aan dat de verschillende 
programma’s niet steeds inspirerend werken aangezien ze soms weinig herkenbaar 
zijn en soms te simplistisch overkomen. Het werken met ‘echte’ ondernemers die 
reeds betrokken zijn bij de opstart van een onderneming of reeds een succesvolle 
onderneming oprichtten zou veel meer inspirerend kunnen werken. Op die manier zien 
kijkers hoe ondernemers in het echte leven te werk gaan. Uit dergelijke verhalen kan 
men eveneens meer leren.  

Men dient men rekening te houden met het feit dat er verschillende fasen bestaan in het stimuleren 
van ondernemerschap. In eerste fase moet men een bewustzijn creëren. Het moet immers duidelijk 
worden voor het bredere publiek dat ondernemerschap een waardevolle carrièrekeuze is. In een 
tweede fase moet men een aantal vaardigheden aanleren zoals het identificeren en evalueren van 
opportuniteiten om een bedrijf te starten. In een derde fase moet men technieken aanleren voor het 
managen van een opstartend bedrijf zoals financieringstechnieken, marketing en strategie. Het is 
belangrijk dat TV-programma’s verschillende van deze aspecten aan bod laten komen. “ 
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3. Via de oproep ondernemerschap die in de eerste helft van dit jaar liep, zal aan Kanaal Z voor het 

programma Ondernemers Aller Landen maximaal 250.000 euro steun worden toegekend. 
Kanaal Z wil het allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen bevorderen door een tv-reeks te 
maken bestaande uit 13 afleveringen gewijd aan 13 succesvolle Vlaamse allochtone ondernemers. 
Hun afgelegde traject en bestaan als ondernemer wordt geschetst. De tv-reeks wordt ondersteund 
via redactionele bijdragen in Trends magazine en de website Kanaal Z. Na afloop van het project 
worden de afleveringen verspreid op DVD naar een aantal verenigingen en instanties waardoor het 
effect van het programma meer in de tijd zal worden bestendigd. Kanaal Z wil op deze wijze een 
aantal vooroordelen en stereotypen wegnemen/reduceren rond allochtoon ondernemerschap. 
Doelgroepen zijn prioritair de allochtone gemeenschappen in Vlaanderen maar ook autochtone 
ondernemers en bancaire instellingen/financiers. 
 

4. Ondernemerschap in Vlaanderen scoort niet goed. Met de gesteunde televisieprogramma’s wil de 
Vlaamse Regering een gunstig imago van het ondernemerschap bij de bevolking creëren. De 
overheid kan bijdragen tot de verbetering van de beeldvorming, het stimuleren van een positieve 
attitudevorming op het gebied van ondernemerschap en de bevordering van de ondernemerszin 
door onder andere sensibilisatie en informatieverstrekking. 

 
Idealiter geschiedt dergelijke operatie in nauwe samenwerking met en wordt ze gedragen door de 
bedrijfswereld. De gesteunde programma’s vertonen echter te veel een ad hoc karakter, zodat 
voortdurende bewustwording ontbreekt. Bottom up acties, zoals openbedrijvendagen die met een 
regelmatige periodiciteit terugkeren, zijn essentieel voor de creatie van een positief 
ondernemersklimaat en verdienen daarom steun op voorwaarde dat ze door de overheid 
meegenomen worden in een overkoepelende strategie en gedragen worden door het bedrijfsleven. 
Een structureel samenwerkingsverband tussen de overheid en de bedrijven is daarom nodig 
teneinde een optimaal draagvlak te verkrijgen. Een concreet voorbeeld van bewustmaking is de 
organisatie van de zogenaamde Vlaamse netwerkcafés.    

 
In het kader van de sensibilisatie van het ondernemerschap richt de Vlaamse overheid zich naar 
specifieke doelgroepen zoals: de jongeren, de vrouwen, de 45-plussers en de allochtonen (cf 
supra).  

 
5. Vraag VTM  My Restaurant Rules. 
 
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 
 
1. VITO heeft sinds 2004 geen televisieprogramma’s financieel ondersteund. Wel worden VITO-
 onderzoekers vaak geïnterviewd in televisieprogramma’s om duiding te geven. Hiervan wordt 
 geen overzicht bijgehouden. 
3. VITO overweegt om in 2008 mogelijks programma’s te ondersteunen. Hierover is thans nog geen 
 beslissing genomen. 
4. Indien VITO een bepaald televisieproject in de toekomst zou ondersteunen moet deze 
 ondersteuning toelaten om de VITO-doelstellingen en specifiek het bereiken van één of meerdere 
 VITO-doelgroepen zoals industrie te bereiken, waarvoor VITO geacht wordt innovatie-projecten 
 uit te voeren. 
 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) 
 
Er zijn tijdens de voorbije beleidsperiode géén televisieprogramma's geweest die door het FWO 
werden betaald. 
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Elke uitzending die melding heeft gemaakt van vb. het Odysseusprogramma of de 5-jaarlijkse prijzen 
van het FWO, was een programma dat werd gemaakt door de omroepen binnen hun eigen werking en 
zonder enige toelage van het FWO. 
 
2. Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 
 
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 
 
Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen heeft in 2005 inhoudelijke ondersteuning 
gegeven voor een beperkt aantal onderwerpen die behandeld werden in “Economie op Zaken” op 
Kanaal Z.  
Het doel hierbij was om de instrumenten betrokken bij internationaal ondernemen (zoals bijvoorbeeld 
Club Diaspora en de buitenlandse zendingen) bekend te maken bij een ruimer publiek.  
 
Minister Vandenbroucke 
 
Wat betreft de bevoegdheden van minister Vandenbroucke zal een aanvullend antwoord gegeven 
worden. 
 
Minister Vanackere 
 
1. Televisieprogramma’s die financieel ondersteund werden: 

- binnen het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: geen. 
Televisieprogramma’s die op een andere wijze ondersteund werden: 
- enkel bij Kind & Gezin: 
najaar 2006, 2de reeks Supernanny, VTM: op het einde van het programma loopt bovenaan in 
beeld een korte tekst met verwijzing voor vragen in verband met opvoeden naar de Kind en Gezin-
Lijn: 078 150 100. 

2. Doelstelling verwijzing naar Kind en Gezin-Lijn: ouders met vragen over opvoeding naar 
aanleiding van het programma ondersteunen en doorverwijzen. 

 Evaluatie: er werden 95 vragen gesteld via de Kind en Gezin-Lijn naar aanleiding van het tv-
 programma. 
3. Tot dusver werden er voor het televisieseizoen 2007-2008 geen overeenkomsten afgesloten. 
4. Bijsturing: /. 
5. Geplande televisieprojecten: in het kader van de nieuwe mediatrends zal het kanaal televisie 

zoveel mogelijk benut worden; inhoudelijke samenwerking kan steeds worden overwogen. 
 
Minister Van Mechelen 
 
Financiën en begroting 
 
1-5  Binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting zijn geen opdrachten aan televisiezenders 

gegeven voor het maken van televisieprogramma’s (met bijhorende subsidies) sinds het begin van 
deze legislatuur, noch zijn er opdrachten gepland voor het komende televisieseizoen (2007-2008) 

 
Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed 
 
De beleidsvelden ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed mogen zich gelukkig verheugen in een 
ruime crossmediale belangstelling, met inbegrip van de audiovisuele media. In de mate van het 
mogelijke verlenen zowel het agentschap R-O Vlaanderen als het Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed hun (inhoudelijke) medewerking aan deze programma's. Daarbij wordt de financiële inbreng 
echter bewust tot het absolute minimum beperkt. 
 
1.  Jaar 2004 
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Het Canvas-programma 'Overleven' heeft de bedoeling de Vlamingen te laten kennismaken 
met de resultaten van in Vlaanderen uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. In de aflevering 
van 7 oktober 2004 met als titel "Vergaan in de Noordzee" werd aandacht besteed aan de 
werking van de net opgerichte cel 'maritieme archeologie' binnen het VIOE. Onderzoekers van 
het VIOE werden gevolgd in hun zoektocht naar een middeleeuws wrak op de Ratelbank. In 
functie van de uitzending trachtte het VIOE om het gevonden schip een naam te geven. Om 
daarin te slagen werden een aantal onderzoeksdaden gesteld, zoals gericht archivalisch 
onderzoek en wetenschappelijke determinatie van een aantal gevonden voorwerpen. In totaal 
werd voor dit bijkomend onderzoek 3.785,87 euro gespendeerd. VRT en het VIOE hielden een 
gezamenlijke persconferentie om het programma, maar ook de concrete resultaten voor te 
stellen. De kosten van deze persconferentie werden gedeeld. VRT prefinancierde en kreeg 
hiervoor nadien een betaling van 607,24 euro door het VIOE.  

 
Nog in het kader van het programma 'Overleven' handelde de uitzending van 23 december 
2004 over slagveldarcheologie, het archeologisch onderzoek op de slagvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. De VIOE-onderzoekers werden daarbij gevolgd bij het uitvoeren van 
archeologische opgravingen, van grootschalige prospectie en zelfs van de bespreking van de 
resultaten op internationale studiedagen.  
In functie van het programma werden door het VIOE geen bijkomende uitgaven gedaan noch 
voor onderzoek noch aan de VRT. 

 
Televisieseizoen 2006-2007 
Het zal ook niemand ontgaan zijn dat in de loop van 2007 het crossmediale VRT-project 
Monumentenstrijd voor een ongeziene media-aandacht zorgden voor het onroerend erfgoed 
met de uitzendingen op Canvas als orgelpunt. Het concept van de Monumentenstrijd en de 
praktische organisatie gebeurden in nauw overleg met mijn administratie en met de 
gewestelijke partnerverenigingen. Er werd geen enkele financiële steun gegeven voor de 
productiekosten van de crossmediale programma's. Mijn financiële inbreng bleef beperkt tot 
de organisatiekosten van de open oproep (in de loop van 2006) die het mogelijk maakte dat er 
zich in totaal meer dan 350 volwaardige restauratie- en herstelprojecten aandienden voor 
deelname. Voor het drukwerk van de infofolder, de verzending en de administratieve 
ondersteuning werd 90.000 euro ter beschikking gesteld van Monumentenwacht dat namens 
de gewestelijke erfgoedverenigingen deze taak op zich nam. Het secretariaat van de 
Monumentenstrijd werd wargenomen door mijn administratie. 
Daarnaast werd er ook 500.000 euro ter beschikking gesteld van het speciale restauratiefonds 
waarin in totaal door publieke en private partners meer dan 1.000.000 euro werd 
bijeengebracht. De laureaten van de Monumentenstrijd kunnen deze middelen, volgens een 
vooraf vastgelegde verdeelsleutel, aanwenden voor de realisatie van hun project. Concreet kan 
het geld worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) financiering van het eigen aandeel van de 
restauratie- of herstelkosten. Voor het beheer van deze middelen werd recent de Stichting 
Monumentenstrijd opgericht die als logistieke en financiële partner zal optreden. 

 
2.  De reeks 'Overleven' wil mensen op een bevattelijke manier kennis laten maken met de 
 resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De uitzendingen (en de latere heruitzendingen) 
 hebben er zeker voor gezorgd dat het draagvlak voor het maritiem archeologisch onderzoek en 
 voor de slagveldarcheologie vergroot is, onder andere omdat kennis kon worden gemaakt met 
 de wetenschappelijke aanpak. Het programma vormde bovendien (de aanzet) voor de actuele 
 wisselwerking tussen de cel maritiem erfgoed van het VIOE en de duikers en 
 vissersgemeenschappen. Dat leidde ertoe dat ondertussen heel veel wrakken en vondsten 
 geïnventariseerd en ontsloten konden worden via de VIOE-website over maritieme 
 archeologie. In functie van de slagveldarcheologie had de uitzending een zelfde effect, waarbij 
 ook nu nog permanent wordt gewerkt aan de wisselwerking met de actoren op het terrein en er 
 bijvoorbeeld met de Inventaris 1914-2014 een duidelijk traject is opgestart dat in 2014 moet 
 resulteren in de erkenning van de slagvelden als Unesco-Werelderfgoed. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -541- 
 
 

 

 
Ook de crossmediale aanpak van de Monumentenstrijd kan bijzonder gunstig geëvalueerd 
worden. Gedurende maanden was onroerend erfgoed niet weg te denken uit de gedrukte en 
audiovisuele media. Dat gebeurde zeer gediversifieerd met zowel aandacht voor de 
wetenschappelijke benadering van de erfgoedzorg als met de 'petit histoire' en kleine verhaal 
erachter. Ook de nawerking van de Monumentenstrijd mag niet onderschat worden gezien de 
zeer geregelde verwijzingen in de media naar dit initiatief.  
De Monumentenstrijd zorgde ervoor dat onroerend erfgoed een gespreksonderwerp werd, een 
onderwerp dat niemand onberoerd liet en aanleiding gaf tot discussie en debat. 
Tegelijkertijd zorgde het programma ervoor dat de veelzijdigheid van het erfgoed belicht werd 
met zowel aandacht voor de monumenten, de landschappen, archeologische sites en het 
varend, rollend, rijdend en vliegend erfgoed. Het publiek kon op die manier zelf vaststellen dat 
erfgoedzorg boeiend, veelzijdig en multidisciplinair is. 

 
3.  Op dit ogenblik zijn er geen plannen om zenders en programma's financieel te ondersteunen. 
 Vragen tot inhoudelijke medewerking behoren natuurlijk altijd tot de mogelijkheden en 
 worden individueel geëvalueerd. Waar mogelijk wordt inhoudelijk ondersteund. 
 
4.  Over de sociologische aspecten van het kijken naar tv-programma's kan ik mij uiteraard niet 
 uitspreken. Zowel met de deelname aan het programma Overleven als met de 
 Monumentenstrijd zijn wij er in geslaagd om op een bevattelijke, toegankelijke en vooral ook 
 positieve manier de zorg voor het onroerend erfgoed onder de aandacht te brengen van een 
 ruim en gediversifieerd publiek. 
 
5.  Zowel door de eigen administratie, de andere betrokkenen uit de erfgoedsector als de VRT 
 werd de Monumentenstrijd globaal positief geëvalueerd. Momenteel lopen er gesprekken om 
 de haalbaarheid van een vervolgprogramma te onderzoeken. Nu reeds zijn er een aantal 
 afspraken m.b.t. de eventuele financiële inbreng van de verschillende partners en is er  
 consensus dat vanuit de budgetten geen middelen ter beschikking worden gesteld voor de 
 productie van dergelijk programma 
 
Minister Anciaux 
 
Departement Brussel 
 
Er werd in 2007 aan VTM opdracht gegeven om het muzikale avondevenement van “De Gulden 
Ontsporing” uit te zenden (25.000 euro). Voor de volledigheid kan ook vermeld worden dat Tvbrussel 
structureel wordt gefinancierd en nominatief is ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor een bedrag van 1.600.000 euro. 
 
Departement CJSM 
 
Hieronder volgt een opsomming van de opdrachten die gegeven zijn sinds het begin van de legislatuur 
vanuit de verschillende bevoegdheden:  
 
a) CULTUUR  
 
Film 
 
1-4 Wat de sector Film betreft, is er geen sprake van opdrachtprogramma's zoals bedoeld in de 

vraag. Volledigheidshalve vermeld ik echter dat in de beheersovereenkomst met het Vlaams 
Audiovisueel Fonds (VAF) tot en met dit jaar de verplichting was ingeschreven om jaarlijks 
voor 2,5 mio euro projecten te ondersteunen die als televisiereeks of -programma in 
aanmerking kwamen. Uitgangspunt was dat de middelen op een evenwichtige manier moesten 
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verdeeld worden tussen de Vlaamse omroepen die zich tot het publiek in het algemeen richten. 
Deze omroepen moesten minstens dezelfde financiële inbreng leveren als het VAF. (Het gaat 
hierbij wel om projecten, ingediend door een onafhankelijke producent, niet door een omroep.) 
Hiermee werd de ontwikkeling en de ondersteuning van de beeldcultuur in Vlaanderen en van 
een kwalitatief en pro-actief productiebeleid beoogd. De projecten moesten voldoen aan de 
door het VAF nagestreefde kwaliteitsnormen.  

 
5. Met ingang van 2008 wordt het principe van de evenwichtige spreiding verlaten en gaat het 

om maximaal 2,5 mio euro per jaar. De projecten (fictie, animatie, documentaire) moeten 
potentieel hebben voor reguliere vertoning in de bioscoopzalen, zij moeten ingediend worden 
door een onafhankelijke producent, in samenwerking met een televisieomroep van of erkend 
door de Vlaamse Gemeenschap, die minstens evenveel financiële middelen investeert als de 
steun van het VAF. Tot slot worden zij ook onderworpen aan een kwalitatieve toetsing. 
 

Kunsten en Erfgoed en Sociaal-Cultureel Werk 
 
1-4 Binnen de sectoren Kunsten en Erfgoed en Sociaal-Cultureel Werk werden tot op heden geen 

televisieprogramma’s financieel ondersteund.  
 
5. De werking van de VRT op het vlak van cultuur zal nauwgezet gevolgd worden en waar 

mogelijk ook gestimuleerd. Het Deltaplan biedt alvast mogelijkheden om die samenwerking 
zichtbaar en concreet te maken.  
Voor 2008 zal in dat verband bekeken worden of de VRT kan ondersteund worden in de 
realisatie van een groot cultuurparticipatieproject dat de wereld van de hedendaagse beeldende 
kunst in al zijn facetten in beeld zal brengen en de cultuurliefhebber actief zal betrekken.  
 
De samenwerking tussen CultuurNet en VRT werd in 2007 verder voorbereid en de intentie  is 
om deze samenwerking in de loop van 2008 te formaliseren. Met het oog op een grotere en 
betere aanwezigheid van cultuur op de openbare omroep, neemt CultuurNet Vlaanderen 
conform zijn beheersovereenkomst op verschillende terreinen ter zake een intermediaire 
positie in, o.a.: 
als liaison tussen de openbare omroep en de culturele sector,  
als leverancier van eerstelijnsdata over het breed-culturele aanbod in Vlaanderen, 
als partner voor de ontwikkeling van het culturele web 2.0-platform van de VRT, 
als partner voor onderzoeksprojecten, 
als partner voor culturele joint promotions. 

 
Er is afgesproken met de openbare omroep om in 2008 een programma te maken over de 
Cultuurprijzen, dat door Cultuurnet zal worden gecoördineerd. 

 
b)  JEUGD 
 
1. In 2005 werd in het kader van projectsubsidies aan erkende landelijk georganiseerde 

jeugdverenigingen volgend televisieprogramma ondersteund: 
 

Programma Zender Omroep Budget 
Televisieprogramma over 
leefwereld holebi’s 

VTM/Jim VMMA 34.000  

 
In 2007 werden volgende jongerenjournaals ondersteund: 

 
Programma Zender Omroep Budget 
Jam VT4 SBS Belgium 125.000 
Zoom VTM/Jim VMMa 125.000 
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2. 2005 
 
 In artikel 57 van het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid van 29 maart 2002, gewijzigd bij 

decreet van 8 juli 2005 en 22 december 2006, staat vermeld dat aan de erkende landelijk 
georganiseerde jeugdverenigingen, naast de subsidies toegekend op basis van een 
driejaarlijkse beleidsnota, ook subsidies kunnen worden toegekend voor de realisatie van een 
project. Het moet  gaan om initiatieven die niet konden worden voorzien bij de opstelling van 
de beleidsnota’s door de verenigingen (opportuniteiten, noden waarop op korte termijn moet 
worden ingespeeld,…). Indien keuzes moeten worden gemaakt omwille van budgettaire 
beperkingen, dan zal voorrang worden gegeven aan goede en verantwoorde projecten die 
inspelen op de prioriteiten diversiteit en internationale jeugdwerking.   

 
▪ Onder de prioriteit diversiteit wil de minister bijzondere aandacht vragen voor initiatieven 

die vanuit een inclusieve benadering kinderen en jongeren van een verschillende 
opleiding, etnische afkomst, sociale achtergrond, leeftijd, handicap, enz. verenigen, 
waarbij het principe van gelijkheid voor iedereen centraal staat, maar met een specifiek 
bewustzijn over en bewust omgaan met verscheidenheid. De invulling daarvan wordt 
gekoppeld aan het traject culturele diversiteit en het actieplan interculturaliseren. 

Naar aanleiding van deze subsidietoekenning heeft Wel Jong Niet Hetero in 
samenwerking met JIM-tv een televisieprogramma van 11 afleveringen gemaakt over 
Holebi-jongeren in Vlaanderen. Het project bracht juiste en genuanceerde informatie en 
beeldvorming over holebiseksualiteit aan heteroseksuele en holebiseksuele jongeren, 
kansarme jongeren (die moeilijk bereikbaar zijn via internet, het gebruikelijke 
communicatiekanaal van WJNH), beleidsmakers en de Vlaamse maatschappij als geheel. 

De uiteindelijke afronding van dit project verliep via eenzelfde standaardprocedure als de 
andere projectsubsidies die in het kader van deze subsidielijn worden toegekend. Projecten 
dienen namelijk voor het verkrijgen van het saldo op hun subsidie een eindverslag met 
afrekening in te dienen. Bij goedkeuring van dit eindverslag wordt het saldo uitbetaald.  

 
2007 

 
Beide programma’s zijn jongerenjournaals die sinds september 2007 uitgezonden worden. Met 
deze financiële ondersteuning heb ik als doel om dagelijks meisjes en jongens van 13 tot 17 
jaar op een eigentijdse en aantrekkelijke manier te informeren over actuele thema’s uit hun 
eigen leefwereld. Bij de realisatie van deze programma’s zal de participatie van en door de 
jongeren centraal staan. De jongeren zullen, met de hulp van professionele begeleiders, een 
eigenzinnige kijk brengen op de latente actualiteit van de dag. 

 
Nieuws en informatie op maat van kinderen en jongeren verhoogt hun weerbaarheid, ook ten 
aanzien van commerciële boodschappen. Nu de 5-minutenregel die reclame rond 
kinderprogramma’s verbood moest wijken onder druk van Europa, is een nieuwsmagazine dat 
vertrekt vanuit de leef- en ervaringswereld van kinderen en jongeren zeker geen overbodige 
luxe in onze steeds complexere samenleving.  

 
De uitzendingen zijn gestart in september 2007. Er is nog geen evaluatie gebeurd. 

 
3.  In 2008 en 2009 wordt de ondersteuning van 2 jongerenjournaals verder gezet. 
 

Programma Zender Omroep Budget 
Jam VT4 SBS Belgium € 250.000/jaar 
Zoom VTM/Jim VMMa € 250.000/jaar 
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4.  In de overeenkomsten met beide omroepen is een duidelijk evaluatietraject afgesproken. Voor 

2007 worden minstens 2 overlegmomenten gehouden om een korte evaluatie te maken van de 
afgelopen periode en afspraken te maken voor de komende periode. Voor 2008 en 2009 wordt 
eenzelfde traject voorzien. Indien nodig worden bijkomende overlegmomenten ingepland. Bij 
deze evaluaties zullen de doelstellingen die ik hierboven aangeef getoetst worden aan het 
uiteindelijke resultaat van de jongerenjournaals.  

 
5.  Op vraag van de VRT wordt ook onderzocht of een mogelijke overeenkomst met deze zender 

kan afgesloten worden voor een jongerenjournaal, dat een aanvulling biedt op het reeds 
bestaande aanbod van de VRT.  

  
c)  SPORT 
 
1.  In 2005 en 2006 ondersteunde minister Anciaux volgend televisieprogramma: 
 

Jaar Programma Zender Omroep Budget 
2005 Vlaanderen Sportland – reeks 1 (17 

afl.) 
Eén VRT € 275.000

2006 Vlaanderen Sportland – reeks 2 (7 
afl.) 

Eén VRT € 137.500 

2006 Vlaanderen Sportland – reeks 3 (7 
afl.) 

Eén VRT € 137.500

 
In het voorjaar van 2006 werd een eerste reeks van 17 afleveringen van ‘Vlaanderen 
Sportland’ uitgezonden door de VRT op”Eén”, in het najaar van 2006 en voorjaar van 2007 
gevolgd door resp. een tweede en derde reeks van telkens zeven afleveringen.  

 
2.  Uit de Staten Generaal van de sportclubs in 2003 kwam als conclusie en bijhorende 

aanbeveling dat er grote nood was aan meer televisiebelangstelling voor minder mediatieke 
sporten. Daartoe werd door mijn diensten een co-productie aangegaan met de VRT voor de co-
realisatie van Vlaanderen Sportland, een TV-programma dat een breed publiek moest 
aanspreken en focuste op de relevantie van sport in al zijn facetten. Hierbij werd geopteerd om 
de sporttakkenlijst, zoals omschreven in het uitvoeringsbesluit van het decreet op de erkenning 
en subsidiëring van sportfederaties, te gebruiken als oriëntatie voor de onderwerpenkeuze. 
Meer in het bijzonder kregen de sporten aandacht die nu weinig aan bod komen en waarvan de 
federaties toch de meeste perspectieven bieden om het sportklimaat te verbeteren. Voetbal, 
wielrennen en tennis komen immers reeds uitgebreid aan bod in de verslaggeving van 
topsportevenementen.  
De doelstelling van “Vlaanderen Sportland” was ook de maatschappelijke relevantie van sport 
en al zijn aspecten aan bod te laten komen, om op die manier een zo breed mogelijk publiek 
aan te spreken. Dit komt tot uiting in de programmareeks via een aantal geregeld weerkerende 
rubrieken, waarbij een waaier aan uiteenlopende onderwerpen worden belicht. Dat gaat van de 
bezieling waarmee beloftevolle jongeren de top van de piramide in hun sport proberen te 
bereiken (rubriek “Kampioenen in spe”) over het geven van sportmedische tips aan de modale 
sportbeoefenaar (rubriek “De Sportdokter”) tot het stimuleren van een zo groot mogelijk 
aantal mensen om zelf sport te gaan beoefenen (loophappenings in de eerste reeks, 
zwemhappenings in de tweede reeks en fietshappenings in de derde reeks). 

 
Het programma werd zowel door Eén als door mezelf positief geëvalueerd in functie van de 
doelstellingen dat het nastreefde. De eerste reeks haalde een behoorlijk bereik met een degelijk 
kijkcijfergemiddelde en marktaandeel. De kijkers hebben het programma gaandeweg leren 
kennen en de waarderingscijfers waarover de VRT-studiedienst beschikt tonen aan dat het 
programma gesmaakt werd door het beoogde publiek. Het evenement “Evy loopt” uit de eerste 
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reeks overtuigde zo’n 4.000 Vlamingen om mee te lopen en bijgevolg in functie daarvan met 
looptrainingen te beginnen. Ruim 3.600 mensen hebben de website van Vlaanderen Sportland 
bezocht, waarvan er 3.000 een persoonlijk loopschema hebben aangevraagd via de site. Voor 
de tweede en derde reeks werd een nieuw concept uitgewerkt met dezelfde doelstellingen, 
maar met een aangepaste aanpak, zowel naar vorm als inhoud. Zo werd er meer gefocust op 
het kennismaken mét en aanzetten tót sportbeoefening zelf, minder op de randverschijnselen 
zoals in de eerste reeks nog het geval was.  
Met 3 brede basissporten hebben we mensen aan het sporten gekregen. Globaal werden met 
het programma 67% van de Vlamingen bereikt en velen zijn ook effectief aan het sporten 
gegaan. Dit mag ook blijken uit het grote succes van de podcast.  
Er is m.a.w. een hefboom gecreëerd om “Jan Modaal” te laten ervaren dat sport aantrekkelijk, 
toegankelijk en verbindend kan zijn.  

 
3.  Minister Anciaux bekijkt momenteel samen met de VRT of en hoe mijn Sport-voor-Allen- en 

topsportbeleid via 1 of meer programma’s in beeld kan worden gebracht, aanvullend op de 
basisopdracht van de openbare omroep. De gesprekken zijn echter nog maar net opgestart, een 
concreet programmavoorstel met daarbijhorende budgettering is momenteel nog niet 
voorhanden.  

 
4.  Sportpromotie is een belangrijke kritische succesfactor om de sportparticipatie van de 

Vlaamse bevolking te doen toenemen en te verhogen. Sinds het begin van deze regeerperiode 
werk ik, in samenwerking met alle betrokken actoren, aan een sportpromotiecampagne op 
Vlaams niveau. Gezien de ingrijpende invloed van de media op het gedrag van mensen, kan 
het ondersteunen van televisieprogramma’s dan ook een belangrijke hefboom vormen en 
maakt het deel uit van een bredere communicatie- en stimuleringsstrategie om zoveel mogelijk 
mensen aan te zetten tot sport.  

 
5.  zie punt 3 
 
Minister Bourgeois 
 
Media 
 
Er worden vanuit mediabeleid geen opdrachten gegeven aan televisiezenders om specifieke 
programma’s te maken die tot doel hebben het thema mediabeleid onder de aandacht te brengen. Dit 
spreekt een beetje voor zich.  
 
Wel is het zo dat voor bepaalde beleidsthema’s een generieke ondersteuning gebeurt naar de 
mediabedrijven: hier verwijst minister Bourgeois bijvoorbeeld naar de ondertiteling voor doven en 
slechthorenden. Doch dit is niet direct gerelateerd aan de inhoud van de programma’s en valt dus 
buiten het toepassingsgebied van de vraag. 
 
Bestuurszaken 
 
In het beleidsdomein Bestuurszaken werden geen beleidsthema’s via televisieprogramma’s gepromoot 
voor wat betreft Agentschap voor Overheidspersoneel, het Agentschap voor Facilitair Management, 
het Departement Bestuurszaken en Jobpunt Vlaanderen. Er zijn binnen deze entiteiten ook geen 
initiatieven op dat vlak gepland. 
 
Toerisme Vlaanderen 
 
1. Zie bijlage 1 
 
2. Voor deel 1 van de vraag:  zie bijlage 1 
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− Evaluatie Vlaanderen Vakantieland 

De samenwerking tussen de VRT en het agentschap Toerisme Vlaanderen betreffende 
Vlaanderen Vakantieland werd door de jaren heen zeer positief beoordeeld: steeds hoge 
kijkcijfers (in de winter tot 900 000 kijkers/week) en extra bereik in Nederland, hoge 
waarderingscijfers (gemiddeld 7,8/10), goede return on investment (in vergelijking met 
commerciële tarieven voor dezelfde zendtijd) en belangrijke ondersteuning van de eigen 
merknaam ‘Vlaanderen Vakantieland’. Enige, weerkerende negatieve evaluatiepunt is de 
veroudering van het kijkerspubliek (momenteel 50% 65-plussers t.o.v. 35%  totale 
televisiemarkt) en het lage sociaal profiel van de kijkers (6% lagere sociale groepen), daar 
waar de doelgroep voor korte vakanties in eigen land voornamelijk bestaat uit 40-65 jarigen 
uit de hogere sociale klassen.  Hieraan is de discussie verbonden met betrekking tot het 
uitzenduur (het huidige uitzenduur trekt logischerwijze veel oudere kijkers uit de lagere 
sociale klassen aan). De VRT beantwoordt deze opmerking met haar plannen om toerisme in 
de (nabije) toekomst crossmediaal te behandelen, waardoor het bestaande publiek kan 
verruimen en een meer actieve en jongere bevolkingsgroep kan aangesproken worden. 

 
− Evaluatie Bestemming Vlaanderen 

De Regionale Televisie Maatschappij (RTVM) test op dit moment nog een nieuw 
meetsysteem dat regionale omroepen moet toelaten op programmaniveau cijfers voor te 
leggen. Het systeem staat nog niet helemaal op punt en wordt wellicht pas begin 2008 
bedrijfszeker.  
De keuze van de regionale omroepen om Bestemming Vlaanderen simultaan op alle zenders 
uit te zenden gaf, alvast bij de opstart in 2007, maar weinig speelruimte inzake uitzenduur. 
Hoewel het simultaatn op antenne gaan van belang is voor de landelijke communicatie over 
het programma, is het uitzenduur zelf niet echt goed te noemen. 
 

3. In 2008 zal Vlaanderen Vakantieland opnieuw ondersteund worden met 223 850 euro (incl BTW). 
Betreffende Bestemming Vlaanderen is op heden nog geen beslissing genomen; een evaluatie 
volgt nog in het late najaar. 

 
4. Toerisme Vlaanderen concentreert zich op de eerste stappen in het beslissingsproces van 

consumenten, op het creëren van een voorkeur voor een korte vakantie in Vlaanderen tegenover 
andere bestemmingen. Televisie en radio zijn uitgelezen kanalen om de doelgroep te inspireren, 
waarbij nieuwe media als iDTV en internet de mogelijkheid bieden om zeer concreet te 
informeren over locaties, pakketten, prijzen etc. Televisie blijft dan ook in de toekomst een 
belangrijk kanaal voor de verspreiding onze toeristische boodschap: via een breed scala aan 
programma-items kan Vlaanderen immers op een specifieke manier gevaloriseerd worden als een 
bestemming voor korte vakanties. 

 
5. Niet op korte termijn. Tussen het agentschap Toerisme Vlaanderen en de VRT wordt gepraat over 

een reeks nieuwe-toerismeprojecten die vanaf 2009 tot realisatie moeten komen. 
 
Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking 
 
1. Zie bijlage 2. 
 
2. Tijdens de Tsunami-crisis bleek duidelijk dat audiovisuele media een erg belangrijke 

sensibiliserende rol kunnen spelen wanneer het er om gaat de Noord-Zuid problematiek onder de 
aandacht van de mensen te brengen.  Daaruit is de idee gegroeid om de audiovisuele sector in de 
sensibilisering rond de Milenniumdoelstellingen (MDG’s) te betrekken. Omwille van het grote 
belang van de MDG’s voor een duurzame mondiale samenleving heb ik besloten subsidies te 
verlenen voor de productie van een Tv-programma, dat het concept en het belang van de MDG’s 
voor een modaal publiek begrijpbaar maakt. 
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Het thema mag vanzelfsprekend in een bestaand programma worden geïntegreerd. De 
programma’s moeten bedoeld zijn voor een publiek dat niet speciaal is geïnteresseerd in de Noord-
Zuidproblematiek. Deze subsidie is dus niet bedoeld voor nieuws- of duidingsprogramma’s. 
Een evaluatie was niet voorzien omdat het ging om een ‘prijs’. De inzendingen werden door een 
jury geselecteerd. 
 

3. Er worden op dit ogenblik niet overwogen om televisieprogramma’s financieel te ondersteunen. 
 
4. In het kader van internationale samenwerking kan televisie een sensibiliserend effect hebben en 

als dusdanig de doelstellingen van het beleid ondersteunen. 
 
5. Voorlopig worden geen andere projecten overwogen. Wel is minister Bourgeois van plan om in 

het kader van de oproep ontwikkelingseducatie projecten eind 2007 voorstellen met een 
audiovisuele component mee in overweging te nemen. 

 
Minister Crevits 
 
Wat betreft de bevoegdheden van minister Crevits wordt een aanvullend antwoord gegeven. 
 
Minister Keulen 
 
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid en Inburgering   
 
1. In het kader van de projecten voor ‘Managers van diversiteit’  wordt het programma Rwina 

gesubsidieerd. Het betreft een reeks van de VRT, goedgekeurd in 2006, voor een totaalbedrag van 
200.000 euro. 
 

2. Het project Rwina zet op een relativerende manier vooroordelen over allochtonen maar ook over 
autochtonen in de kijker. Zowel de verschillen als de gelijkenissen tussen mensen van 
verschillende culturen worden op een humoristische manier belicht. 

 
Via het project worden volgende resultaten beoogd: 

a) tegen eind oktober 2007 zullen er vijf afleveringen van Rwina afgewerkt zijn die 
vanaf dan beschikbaar zijn voor uitzending; 

b) door middel van kijkcijfers en bereikcijfers wordt nagegaan hoe Rwina wordt 
onthaald bij het grote publiek (beoogd bereik: 750.000-tal kijkers en een waardering 
van 7,5/10); 

c) er is een ruime persaandacht voor het programma. 
  

De belangrijke inzet van het project is enerzijds het verkleinen van de kloof tussen allochtonen en 
media, en anderzijds het verhogen van het maatschappelijke draagvlak voor het samenleven in 
diversiteit.  

 
Het project wordt zowel inhoudelijk als financieel opgevolgd. Inhoudelijk wordt driemaandelijks 
gerapporteerd en is er een opvolgings- en planningsoverleg. Het financiële en inhoudelijke 
eindverslag wordt pas verwacht na afloop van het project. 

 
3. Zie vraag 1. 

 
4. Niet van toepassing. 
 
Wonen 
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1. Reeds van onder de vorige legislatuur werkte de toenmalige administratie Wonen mee aan het 
televisieprogramma Huis & Thuis op VTM, dat reportages brengt over wonen, bouwen en 
verbouwen. Tegen betaling werd door de redactie van het programma, in nauwe samenwerking 
met de administratie, een aantal reportages gemaakt die telkens een specifiek thema van het 
woonbeleid behandelden. Hieronder een overzichtje van de bijdragen die onder de huidige 
legislatuur werden gemaakt in het kader van dit tv-programma. 

 
Seizoen 2004-2005: 

 
− 19 december 2004: reportage in samenwerking met de cel Milieu en Gezondheid (AMINAL) 

en afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie: ventilatie van de woning, met aandacht voor 
o.a. CO-vergiftiging. 

 
− 27 maart 2005: Verzekering Gewaarborgd Wonen. 

 
− 24 april 2005: samen met cel Natuurlijke Rijkdommen en Energie: reportage over het 

‘contactpunt Wonen’ van de Vlaamse Infolijn, waar mensen terechtkunnen met al hun vragen 
omtrent bouwen en wonen (premies, bouwvergunningen, …). 

 
Totale kostprijs voor deze drie bijdragen: 18 058 euro. 

 
Seizoen 2005-2006: 

 
− 14 mei 2006: reportage over de website premiezoeker.be 

 
Kostprijs: 9950 euro 

 
Andere programma’s dan het genoemde VTM-programma Huis & Thuis werden niet ondersteund. 

 
2. De bedoeling was om de aangehaalde beleidsmaatregelen bekend te maken bij een zo breed 

mogelijk publiek, als aanvulling op andere communicatiekanalen die hiertoe worden gehanteerd 
(beurzen, folder, …). Op de inhoudelijke kwaliteit van de programmabijdragen werd toegezien 
door de administratie die nauw bij het redactionele luik betrokken werd; het effect van de 
uitzendingen als zodanig werd slechts geëvalueerd in het kader van een breder communicatieplan. 
De effectiviteit van deze samenwerking mocht niettemin blijken uit de vastgestelde toename van 
het aantal informatie-aanvragen over de verzekering gewaarborgd wonen resp. een stijging van het 
aantal bezoekers van de Premiezoeker-website, onmiddellijk na de uitzendingen over deze 
thema’s. 

 
3. Momenteel zijn er geen concrete plannen om beleidsinitiatieven via dit of andere tv-programma’s 

bekendheid te geven. Ondanks de gunstig verlopen samenwerking blijven dergelijke initiatieven 
relatief kostenintensief, wat verdere samenwerking op dit vlak echter niet uitsluit. 

 
4. Deelname aan tv-uitzendingen kan beleidsdoelstellingen ondersteunen, met name wanneer dit 

gepaard gaat met de inzet van andere communicatie-instrumenten. Een geïntegreerde aanpak kan 
zorgen voor de nodige publieke bekendheid van de beleidsmaatregelen, genomen ter realisatie van 
deze doelstellingen.  
Er moet echter worden onderstreept dat communicatie slechts een (zij het onmisbaar) 
ondersteunend middel is, en dat binnen deze communicatie een deelname aan tv-programma’s 
slechts één element vormt dat moet kaderen in een bredere aanpak, en (zoals elk ander 
communicatie-instrument) dient te worden afgewogen in functie van de boodschap die men wil 
brengen en het publiek dat men wil bereiken.  

 
5. Zie antwoord 3. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -549- 
 
 

 

 
Minister Van Brempt 
 
Mobiliteit 
 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 
 
1. Sinds het begin van de legislatuur kregen vanuit de bevoegdheid mobiliteit volgende 

televisieprogramma’s een financiële ondersteuning: 
 

Naam programma Zender Jaar Budget 
Levenslijn Kinderfonds 2006 (*) VTM 2006  80.000 € (excl. BTW) 
De nationale rijtest VTM 2007 810 € 

 
(*) Het betreft hier de actie Levenslijn Kinderfonds 2006 maar het budget hiervoor is vastgelegd 
in 2005. Met dit budget zijn er 3 TV-spots financieel ondersteund (Levenslijn Kinderfonds  2006 
bestond uit 3 waves). 
 
Hiernaast dient ook nog het Mobiel4Real project vermeld te worden. Het gaat hier niet om de 
ondersteuning van een bestaand tv-format of programma, maar om een sensibilisatiecampagne die 
door middel van korte filmpjes in de normale programmatie van TMF werd geïntegreerd. 

 
Naam programma Zender Jaar Budget 
Mobiel4Real TMF 2006 & 2007 239.190,18 € 

 
 
2. Bij de ondersteuning van deze programma’s werden steeds concrete beleidsdoelstellingen 

nagestreefd. 
 

Het Levenslijn Kinderfonds werd in 2001 in de schoot van de Koning Boudewijnstichting 
opgericht en wil met brede acties bijdragen tot een verhoogde verkeersveiligheid voor kinderen en 
jongeren. Levenslijn werft enerzijds fondsen die het besteed aan verkeersveiligheidsacties, 
wetenschappelijk onderzoek en een project rond verkeersslachtofferhulp. Anderzijds wil levenslijn 
kleinschalige mobiliteitsprojecten op het terrein met een financiële bijdrage ondersteunen. De 
bijdrage van de Vlaamse overheid wordt voornamelijk gebruikt voor de aanmaak van korte spotjes 
die het fonds en de doelstellingen extra in de kijker zetten.  
Mobiel4Real had dan weer tot doel om jonge verkeersdeelnemers (12-21 jaar) door middel van 
een interactieve campagne op een leuke manier te betrekken bij het beleid en hen te laten 
nadenken over hun verkeersgedrag en verantwoordelijkheden.  
De kleine financiële bijdrage aan de nationale rijtest had tot doel om de simulatoren van Ecolife 
vzw extra aandacht te geven. Deze simulatoren kunnen gebruikt worden om een energievriendelijk 
en dus ook milieuvriendelijke rijstijl aan te leren. 

 
3. Op dit moment zijn er geen concrete plannen om in het komende televisieseizoen programma’s 

financieel of op een andere wijze te ondersteunen. 
 
4. Het ondersteunen van televisieprogramma’s kadert in de 3 E’s van het verkeers(veiligheids)beleid. 

Deze 3 E’s zijn: 
Education: alle maatregelen gericht op de opvoeding en sensibilisering van de weggebruiker zodat 
deze veilig aan het verkeer kan deelnemen.  
Engineering: aanpassen van de infrastructuur en het voertuig. 
Enforcement: handhaving. 
 
Het ondersteunen van televisieprogramma’s past binnen de eerste E, “education”. 
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Via educatie willen we van elke weggebruiker een betere weggebruiker maken. Deze educatie 
mag zich niet beperken tot één periode in het leven, maar ze moet een permanente basis krijgen. 
Verkeers- of mobiliteitseducatie heeft dus niet enkel een plaats binnen het lager onderwijs, maar 
moet via specifieke kanalen alle weggebruikers kunnen bereiken. De waarde van het medium 
televisie bestaat hierin dat de Vlaamse overheid een breed publiek bereikt. 

 
5. Er is nog geen beslissing genomen over televisieprojecten volgend jaar. 
 
De Lijn 
 

De Lijn heeft tot nog toe geen enkele opdracht gegeven aan een of meerdere televisiezenders voor 
het maken van programma’s over De Lijn. 

 
Sociale Economie  
 
Departement Werk en Sociale Economie 
 

Het Departement heeft geen initiatieven van deze aard genomen. Er zijn ook geen concrete 
plannen voor de toekomst. 
 

 
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 
 

Het Subsidieagentschap heeft geen initiatieven van deze aard genomen. Er zijn ook geen concrete 
plannen voor de toekomst. 

 
Gelijke Kansen   
 
1. Tot nu toe werden in het kader van het Vlaams Gelijke kansenbeleid twee televisieprogramma’s 

gefinancierd: 
 

Naam programma Zender Jaar Budget 
Emma VRT 2007 3.137.285,00 € 

waarvan 
- 1.056.764,00 € ESF-middelen 
- 147.406,37 € VESOC-middelen 
- 1.933.114,63 € eigen middelen VRT 

De grote oversteek VRT 2007 1.008.040,00 € 
waarvan 
- 186.487,80 € ESF-middelen 
- 147.406,00 € VESOC-middelen 
- 674.146,20 € eigen middelen VRT 
 

 
 EMMA 
 

Het ‘daily dedicated fiction’-programma  “EMMA” werd begin 2007 gelanceerd en handelt over 
de bredere thematiek van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. “Emma” 
vertelt het verhaal van de jonge vrouwen Emma Jacobs en Birsen Ulmez die samen de obstakels 
op de arbeidsmarkt overwinnen en aan de slag gaan bij een tv-productiehuis. De reeks bestond uit 
110 afleveringen en liep tot einde juni 2007.  

 
 De grote oversteek 
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De realityreeks “De grote oversteek”, die dit najaar op VRT werd uitgezonden, legt de focus op de 
combinatie arbeid en privéleven, en wie welke taken zou kunnen opnemen.”. 

 
2. Met de ondersteuning van deze programma’s werden stereotiepe opvattingen over mannen en 

vrouwen, de discriminaties die ermee samengaan en hun effecten op de arbeidsmarkt en in het 
gezin in vraag gesteld en bestreden. Genderstereotiep denken, vooroordelen en beeldvorming 
liggen vaak aan de basis van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op het werk en in het 
gezin. 
 
In de serie “EMMA” komen enkele mechanismen (discriminatie, emancipatie, stereotiep denken) 
aan bod die gelijkheid in de weg staan, of net bevorderen. Met een spannend verhaal en 
herkenbare personages wou men de kijkers doen nadenken over de man-vrouw-verhoudingen. 
 
Via de reality-televisiereeks “De grote oversteek” wil men de kijker inzicht geven in een aantal 
vastgeroeste patronen in de taakverdeling tussen mannen en vrouwen in het huishouden en de 
effecten op de combinatie werk en gezin. 
 
De evaluatie van beide programma’s is voorzien in het najaar van 2007. De conclusies van deze 
evaluatie zullen worden besproken tijdens een peer review met verschillende Europese landen. Dit 
wordt ondersteund door de Europese Commissie en zal doorgaan eind februari 2008. 

 
3. Op dit moment zijn er geen concrete plannen om in het komende televisieseizoen programma’s 

financieel of op een andere wijze te ondersteunen. 
 
4. Aangezien de evaluatie nog moet plaatsvinden, is het moeilijk om hierop reeds te antwoorden. 

Onderzoek in het verleden heeft in ieder geval aangetoond dat beeldvorming en stereotypen een 
bepalende rol spelen in de keuzes die mensen maken. Stereotypering werkt als een ‘zichzelf 
vervullende voorspelling’: ze zorgt ervoor dat het beweerde stereotype ook daadwerkelijk als een 
realiteit wordt geproduceerd. Door het doorbreken van stereotiepe beeldvorming via een 
massamedium in vraag te stellen, krijgen mannen én vrouwen meer kansen. 

 
5. Vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid zijn er op dit ogenblik geen andere televisieprojecten 

gepland. 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
AANVULLEND GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 116 van 19 augustus 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Minister Vandenbroucke 
 
Werkgelegenheid 
 
VDAB 
 
De VDAB subsidieert geen televisieprogramma’s. De VDAB koopt wel uitzendtijd op de regionale 
televisie en Kanaal Z. Deze uitzendtijd wordt gebruikt om eigen VDAB-programma’s uit te zenden. 
Deze programma’s nl WerkWijzer en Hr-TV zijn VDAB-producties en maken deel uit van de 
communicatiestrategie van de VDAB naar zijn doelgroepen. Deze producties worden voortdurend 
geëvalueerd in functie van de opgelegde doelstellingen die we met deze uitzendingen willen bereiken 
zoals het verstrekken van info over bepaalde dienstverleningen, toeleiding naar jobbeurzen, toeleiding 
naar opleiding, … 
 
In 2006 heeft de VDAB haar medewerking verleend aan het programma “De Job van je Leven”, 
waarbij een aantal opleidingen van de VDAB in kaart werden gebracht alsook bepaalde 
begeleidingsinitiatieven. Dit programma werd op Vitaya uitgezonden. Hiervoor heeft de VDAB als 
medewerkende partner een financiële bijdrage van 25.000 euro (incl BTW) betaald in ruil voor de 
VDAB-reportages die werden gemaakt. De medewerking aan dit programma werd positief 
geëvalueerd. 
 
In oktober 2007 werkt de VDAB als partner samen met ATV aan een wekelijks praatprogramma 
waarbij tewerkstelling en opleiding centraal staan. De VDAB krijgt in dit programma 3 minuten 
uitzendtijd om zijn dienstverlening te promoten. De VDAB betaalt voor deze extra uitzendtijd 25.000 
euro. 
 
ESF-agentschap Vlaanderen 
 
I. Gedetailleerd overzicht van televisieprogramma’s 
 
2004 
 
In het kader van de Vlaamse Ondernemersconferentie van de vorige Vlaamse regering werd in 2003 
gesteld dat er binnen Vlaanderen een duidelijke nood was aan een positievere beeldvorming rond 
ondernemerschap.  Een manier om dit te bereiken waren TV-programma’s rond ondernemen. Er werd 
dan ook beslist om 2 miljoen euro Vlaamse middelen uit te trekken voor de financiering van de 
mediaprojecten. Vanuit ESF doelstelling 3 Zwaartepunt 3 konden deze middelen additioneel 
aangevuld worden.  
 
In 2004 zijn daarom 3 projecten opgestart met ESF-steun (Europees Sociaal Fonds) vanuit 
Doelstelling 3 Zwaartepunt 3 (‘Ondernemerschap’). 
 
VRT: ‘Water & vuur’ beter gekend onder de titel ‘Kinderen van Dewindt’ 
VT4: ‘Start up VT4’ beter gekend onder de titel ‘Succes in 100 dagen’ 
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VMMA: ‘Company Makeover’ beter gekend onder de titel ‘Werk aan de winkel’ 
 
De beslissing over de ondersteuning van deze projecten dateert van voor mijn aantreden als Vlaams 
minister. Ze worden dan ook verder niet behandeld in dit antwoord. 
 
2005 
 
In 2005 werd 1 project opgestart met ESF-steun vanuit Doelstelling 3 Zwaartepunt 3 
(‘Ondernemerschap’).  
 
Vitaya: ‘Een en al bedrijvigheid’ beter gekend onder de titel ‘In de ban van de zaak’. 
 
De goedgekeurde ESF-middelen voor dit project (in aanvraagfase) bedroeg 325.000 EUR 
 
2007 
 
Door VRT zijn twee programma’s uitgewerkt, namelijk “Emma” en “De grote oversteek”. Deze 
projecten werden uitgevoerd met ESF-steun vanuit Doelstelling 3 Zwaartepunt 5 (‘Gelijke kansen 
M/V’). Aangezien deze programma’s kaderen in het gelijkekansenbeleid van minister Van Brempt, 
verwijs ik voor verdere toelichting naar het antwoord van mijn collega. 
 
II. Nagestreefde doelstellingen en evaluatie 
 
Doelstellingen 
‘In de Ban van de Zaak’ was een docusoap ter bevordering van het ondernemerschap bij Vlaamse 
vrouwen. De dertien afleveringen werden in het najaar van 2005 door de Vlaamse televisiezender 
Vitaya uitgezonden. Hierin werden 13 Vlaamse ondernemers gevolgd, die specifiek appeleren aan de 
vrouwelijke doelgroep van Vitaya. In 2006 werd een heruitzending gepland van de volledige reeks, 
zodat nog meer mensen konden kennismaken met de passie van het ondernemen.  
 
De concrete strategische doelstellingen van het project waren:  
- Het aantal startende ondernemingen helpen verhogen; 
- Door via een docusoap gevuld met een aantal ondernemers die doorgedreven professionalisme, 

passie en ondernemerschap combineren, van ondernemerschap een aspirationeel gegeven te 
maken bij de doelgroep; 

- Het imago van de ondernemer in het algemeen te verbeteren en positiever voor te stellen; 
- Kennis bij te brengen over de wijze waarop een bedrijf gerund worden, en welke kennis en 

persoonlijke vaardigheden komen kijken bij succesvol ondernemen. 
 
Deze concrete doelstellingen werden toegespitst op de doelgroep van Vitaya, met name de hoger 
opgeleide, vrouwelijke Vlaming door tijdens de docusoap zeven tot tien ondernemers te volgen, die 
allen een aantal elementen gemeen hebben: 
- Ze appeleren allemaal aan een vrouwelijker publiek, ofwel omdat ze zelf vrouw zijn ofwel omdat 

het product dat ze aan de man brengen vrouwen sterk aanspreekt. 
- Alle ondernemers die in de reeks aan bod komen staan op een keerpunt in hun carrière: ze willen 

hun bedrijf opstarten, overdragen of er een nieuwe wending aan geven. Het zijn deze keerpunten 
die tijdens de reeks in beeld worden gebracht. 

- Alle bedrijven en ondernemers die in de reeks aan bod komen zijn professioneel en passioneel met 
hun zaak bezig. 

- Alle projecten die in de reeks aan bod komen zijn haalbaar en realiseerbaar, ook voor beginnende 
ondernemers. 
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De deelnemers aan de opnamen werden geselecteerd op basis van diversiteit, onderscheidende aanpak 
van het ondernemerschap en de mogelijkheden om de kijker een meerwaarde te bezorgen op 
informatief en verhaaltechnisch vlak. 
 
Evaluatie 
De reeks “In de Ban van de Zaak” heeft het imago van de ondernemer op een positieve en realistische 
manier weergegeven. De reeks heeft de kijker op een laagdrempelige manier betrokken bij en inzage 
gegeven in de wijze waarop startende en actieve mannelijke en vrouwelijke ondernemers met hun 
bedrijf begaan zijn.  

Het beoogde gekwalificeerde einddoel bestond erin zoveel mogelijk vrouwelijke kijkers op zo 
efficiënt mogelijke wijze te overtuigen van de boeiende kanten van ondernemersbestaan. Het beoogde 
gekwantificeerde einddoel bestond erin in totaal 950.000 vrouwen tussen 18 en 54 jaar (63% van de 
doelgroep) aan te trekken voor de docusoap. Uit de CIM Audimetrie-gegevens blijkt dat in totaal 
2.087.039 kijkers de afleveringen hebben bekeken. In de doelgroep ‘vrouwen tussen 15 en 54 jaar’ 
haalt men cumulatief 950.236 kijkers. 

“In de Ban van de Zaak” bracht niet enkel vrouwelijke ondernemers in beeld, maar heeft tevens 
bijgedragen aan het versterken van de beeldvorming rond duurzame ontwikkeling en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO). Als sleutelvoorbeeld werd het bedrijf ‘Rombouts Koffie’ in de 
kijker gesteld. Gedurende meerdere afleveringen kwamen hun inspanningen in het kader van de Fair 
Trade-actie of eerlijke handel bij de aankoop van koffiebonen in derde-wereld landen aan bod.  

De website die ontwikkeld werd in samenwerking met TIJDnet bevatte de portretten van de cases, de 
inhoud van de afleveringen en commentaar per aflevering verzorgd door het VIZO. De kijker had de 
mogelijkheid om op de aflevering en het commentaar daarop te reageren. De site bood bovendien de 
mogelijkheid om het programma in streaming video op gelijk wel moment te (her)bekijken. 
Hyperlinks maakten het mogelijk om meer informatie op te vragen over het starten van een 
onderneming, zowel uit de rijkgevulde databank van TIJDnet als via gespecialiseerde sites.  

De TIJDnet webpagina’s ‘In de Ban van de Zaak’ werd in de periode van uitzending (tussen 
12/10/2005 en 10/01/2006) 23.699 keer bekeken. Het aantal unieke bezoekers kan niet geregistreerd 
worden.  
 
III. Overzicht nieuwe televisieprogramma’s 
  
In het voorjaar 2007 is beslist het ESF-project van Vitaya te verlengen. Dit moet resulteren in een 
realityreeks met als werktitel “Dochters van Venus”. Verschillende vrouwen zullen worden gevolgd in 
hun zoektocht naar werk, wanneer ze een opleiding volgen, of van start gaan met een nieuwe zaak, etc. 
Tegelijkertijd zal een website worden gecreëerd waar vrouwen (die zich in gelijkaardige posities 
bevinden als de vrouwen in de serie) allerlei nuttige informatie kunnen vinden zodat ze niet oeverloos 
op zoek moeten gaan naar informatie. 
 
Het geld dat ter beschikking wordt gesteld is: 
ESF-middelen (Europees Sociaal Fonds): 471.368,42 EUR 
VESOC-middelen (Vlaams Economisch en Sociaal Overleg Comité): 150.000,00 EUR 
 
Een tweede project - De Boodschapper – is momenteel in onderzoek. 
 
IV. Evaluatie 
 
Het ondersteunen van televisieprogramma’s kan een efficiënt middel zijn om beleidsdoelstellingen na 
te streven. Beleidsthema’s en –doelstellingen kunnen op een impliciete, aansprekende manier 
aangekaart worden en er kan een publiek aangesproken worden dat weinig of niet bereikt wordt met de 
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traditionele beleidscommunicatie. Uiteraard moet erover gewaakt worden dat de maatschappelijke 
effecten die zulke televisieprogramma’s met zich meebrengen wel degelijk sporen met de 
vooropgezette beleidsdoelstellingen.  
 
V. Nieuwe televisieprojecten 
 
Niet bovenop punt III 
 
Onderwijs 
 
Ministerie van Onderwijs en Vorming  
 
I. Gedetailleerd overzicht van televisieprogramma’s 
 
Oost@work: dit programma belicht de bedrijfswereld – en dus ook de opleiding en vorming - in Oost-
Vlaanderen in al zijn facetten. Doelpubliek zijn werknemers, werkzoekenden, werkgevers en ouders 
en leerlingen die voor de keuze staan van een (beroeps)opleiding.  

 
Periode: 3/11/2006 – 30/6/2007 
Zenders: AVS en Kanaal 3 
Budget: 36.300 euro 

 
De Acht: dit is een project dat getrokken wordt door het Stedelijk Instituut voor Technische 
Beroepen(SIBA) te Aarschot. Het project voorziet in de renovatie van een woning tot een gezellig 
buurthuis. Een gedeelte van de renovatiewerken zal worden uitgevoerd met medewerking van acht 
leerlingen van het technisch –en beroepssecundair onderwijs van het SIBA. De NV Mediaminds 
neemt het gebeuren op en zal hierover een tv-reeks produceren die zal worden uitgezonden op de 
VRT. Het project is nog in opbouw.  
 
Budget: 25.000 euro. De subsidie voorziet in een vervanging van de leerkrachten die de acht leerlingen 
zullen begeleiden tijdens de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Concreet gaat het om een 
vervanging van twee tijdelijke leerkrachten. 
 
Opmerking:  
- het ministerie van Onderwijs en Vorming heeft ook verschillende regeringsmededelingen 

aangemaakt, maar deze vallen buiten het bestek van deze vraag. 
- voor een aantal programma’s leest de onderwijsadministratie en/of Klasse de scenario’s na om 

erover te waken dat een realistisch beeld gegeven wordt van het schoolgebeuren. Op aanraden van 
departement of Klasse wordt soms een beleidsthema in deze scenario’s aangekaart. Onder meer 
met ‘Thuis’ en vroeger ook ‘16+’ is zo samengewerkt. Dit gebeurt kosteloos.   

 
 

II. Nagestreefde doelstellingen en evaluatie 
 
Oost@work: doelstelling was om ouders, jongeren en het grote publiek op een positieve manier kennis 
te laten maken met de verscheidenheid en de innovatie in het technisch- en beroepsonder-wijs. Dit 
sluit ook aan bij de beleidsprioriteit ‘herwaardering tso-bso’: het belang van een positieve keuze voor 
tso-bso, ontwikkeling van alle talenten, betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. 
 
Omdat er geen kijkcijfers voor specifieke programma’s beschikbaar zijn, is het moeilijk om het effect 
in kaart te brengen. Wel kwamen bij de zenders een aantal positieve reacties binnen en reageerden de 
scholen die aan het programma meewerkten, overwegend positief. Dit vooral omdat het technisch en 
beroepsonderwijs en de mogelijkheden die het biedt, aan een ruimer publiek konden voorgesteld 
worden.  
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De Acht: doelstelling is de maatschappelijke herwaardering van het technisch- en beroepsonderwijs. 
Gezien het project lopende is, is er nog geen evaluatie beschikbaar. 
 
III. Overzicht nieuwe televisieprogramma’s 
 
Voor het komend televisieseizoen heb ik geen concrete plannen. 
 
IV. Globale evaluatie 
 
Het ondersteunen van televisieprogramma’s kan een efficiënt middel zijn om beleidsdoelstellingen na 
te streven. Beleidsthema’s en –doelstellingen kunnen op een impliciete, aansprekende manier 
aangekaart worden en er kan een publiek aangesproken worden dat weinig of niet bereikt wordt met de 
traditionele beleidscommunicatie. Uiteraard moet erover gewaakt worden dat de maatschappelijke 
effecten die zulke televisieprogramma’s met zich meebrengen wel degelijk sporen met de 
vooropgezette beleidsdoelstellingen.  
 
V. Nieuwe televisieprojecten 
 
Neen, zie ook antwoord op vraag 3. 
 
Vlaamse Rand 
 
I. Gedetailleerd overzicht van televisieprogramma’s 
 
In het kader van het Vlaamse Randbeleid is al jaren een structurele ondersteuning voorzien voor Ring 
TV. Hieronder een overzicht van de programma’s die in dit kader sinds de start van de legislatuur 
ondersteund zijn. 
 
2004 
 
Sponsoring van het programma Toernée Général: 30.604 euro. Hiermee wordt door middel van een 
billboard de subsidiemogelijkheid voor verenigingen die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand 
ondersteunen en/of de integratie van anderstaligen bevorderen, gepromoot. 
 
‘Over de Rand’ : uitzendingen die op onafhankelijke wijze het beleid van de Vlaamse Regering in de 
Vlaamse Rand met betrekking tot de diverse beleidsdomeinen nader toelichten: 170.000 euro 
 
2005 
 
Sponsoring Toernée Général: 31.561 euro 
Reportages ‘Over de Rand’: 122.000 euro 
 
Vanaf de begroting 2006 wordt een nominatim subsidie van 400.000 euro toegekend aan RingTv. De 
sponsoring van toernée général valt daar buiten. 
 
2006 
 
Sponsoring Toernée Général: 33.473 euro 
Ondertiteling via teletekst in het Frans en het Engels van het weekoverzicht van het nieuws en van de 
compilatie van toernée général: 64.800 euro. Met dit bedrag wordt de ondertiteling gefinancierd tot 
eind 2007 
Brabant at work: Aan dit bestaande magazine wordt een luik overheidscommunicatie toegevoegd 
waarin alle beleidsaspecten die te maken hebben met werk, opleiding en vorming in de Vlaamse Rand 
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nader worden toegelicht: 335.200 euro. Dit magazine wordt eveneens op RobTv uitgezonden 
waarvoor deze zender via een samenwerkingsakkoord met RingTv een vergoeding krijgt. 
 
2007 
 
Sponsoring Toernée Général: 33.473 euro 
Brabant at work, overheidsluik: 329.200 
Aanmaak en uitzending van een film naar aanleiding van het 10 jarig bestaan van de VZW de Rand 
alsook voor de aanmaak en uitzending van een promotiespot voor het boek ‘Rand in zicht’: 70.800 
euro 
 
II. Nagestreefde doelstellingen en evaluatie 
 
Doelstellingen 
De Vlaamse overheid hecht een bijzonder belang aan Brussel en de Vlaamse Rand. Er is in de 
Vlaamse Regering een minister met een specifieke bevoegdheid hiervoor alsook een commissie in het 
Vlaams parlement. Net als de Nederlandstalige zender TV-Brussel in de hoofdstad vormt RingTv in 
de Vlaamse Rand eenzelfde onmisbare factor om de doelstellingen van het Vlaams regeringsbeleid te 
verwezenlijken. In het kader van het specifieke beleid dat de Vlaamse regering voert in de Vlaamse 
Rand wil zij RingTv ondersteunen om deze doelstellingen in deze moeilijke regio te helpen 
verwezenlijken.  
 
Al in 2001 werd in het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goedgekeurd om structurele steun te 
verlenen aan RingTv in het kader van het beleid Vlaamse Rand. In het Vlaams regeerakkoord 2004 
werd deze steun expliciet opgenomen alsook in de beleidsnota de Vlaamse Rand 2004-2009. Naar 
analogie met de steun aan Randkrant voert de Vlaamse regering hiermee eveneens een 
informatiecampagne via het medium regionale televisie. 
 
Aangezien de gemeente Tervuren behoort tot de Vlaamse Rand doch niet tot het reguliere zendgebied 
van Ringtv maar tot het zendgebied van ROBTV worden sommige programma’s via een 
samenwerking tussen beide zenders ook op ROBTv uitgezonden. 
 
Evaluatie 
Het is niet evident om de resultaten van de geboden informatie na te gaan. Als we mogen uitgaan van 
een gelijkaardige perceptie van de bevolking via het medium Randkrant (gebaseerd op een 
lezersonderzoek) dan mogen we stellen dat deze vorm van overheidscommunicatie gewaardeerd 
wordt. 
 
Door de sponsoring van toernée général merken we dat elk seizoen nieuwe verenigingen een 
subsidieaanvraag doen en dat het aanbod aan activiteiten jaar na jaar toeneemt. 
Met betrekking tot de ondertiteling van de programma’s voor anderstaligen is het nog te vroeg om 
hierover een uitspraak te doen. Het is technisch momenteel ook niet mogelijk na te gaan hoeveel keer 
de teletekstpagina’s bezocht worden. 
 
III. Overzicht nieuwe televisieprogramma’s 
 
Voor het komende jaar 2008 wordt een programma voorbereid door RingTv en RobTv dat de 
verschillende facetten van het leven in de Vlaamse Rand zal belichten en dat eveneens de 
anderstaligen moet kunnen interesseren. Het is een uitdaging om op deze wijze te blijven werken aan 
een gemeenschapsopbouwend medium. Verder wordt ook de ondertiteling via de teletekstpagina’s 
gecontinueerd. Beide initiatieven moeten passen binnen het vooropgestelde budget van 400.000 euro. 
Ook de sponsoring van toernée général zal worden verdergezet. 
 
IV. Globale evaluatie 
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Het ondersteunen van televisieprogramma’s kan een efficiënt middel zijn om beleidsdoelstellingen na 
te streven. Beleidsthema’s en –doelstellingen kunnen op een impliciete, aansprekende manier 
aangekaart worden en er kan een publiek aangesproken worden dat weinig of niet bereikt wordt met de 
traditionele beleidscommunicatie. Uiteraard moet erover gewaakt worden dat de maatschappelijke 
effecten die zulke televisieprogramma’s met zich meebrengen wel degelijk sporen met de 
vooropgezette beleidsdoelstellingen.  
 
V. Nieuwe televisieprojecten 
 
Neen, niet bovenop wat is toegelicht in het antwoord op vraag III. 
 
 
Minister Crevits 
 
Leefmilieu, Natuur en Energie 
 
1. Het Vlaams Energieagentschap heeft een aantal televisiezenders ondersteund. Publireportages in 

programma Huis en Thuis – VTM; bekendmaking nieuwe energieprestatieregelgeving + 
overzicht van de belangrijkste premies voor energiebesparing. 24.139.50 euro. Februari – april 
2006. 

 
Integratiesponsoring in het Programma Bouw en Woonadvies – Vitaya, bekendmaking van 
premies voor energiebesparing, vervangen cv-ketel, isoleer uw dak, ramen met isolerende 
beglazing, een nieuwe woning: denk aan de energieprestatieregelgeving, fiscaal voordeel voor 
energiebesparing, investeringscalculator op www.energiesparen.be, bel 1700 voor alle vragen over 
energiebesparing. 19.965 euro. Februari – juni 2007.  

 
Drie uitzendingen op maat inzake het thema energiezuinig renoveren – 
energierenovatieprogramma – alle regionale zenders. Nadruk op 3 hoofdthema’s van het 
energierenovatieprogramma 2020 – dakisolatie, isolerende beglazing, vervangen van oude cv. 
43.560 euro. Oktober 2007.  

 
Het Departement LNE (toen onder de naam AMINAL) werkte mee aan het programma ‘Huis en 
thuis’ op VTM. In de uitzending van 19/12/2004, die herhaald werd op 25/12/2004 werd een 
item gebracht over ventileren. Naast de cel Milieu & Gezondheid (van AMINAL) werkten ook 
de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie en de afdeling Woonbeleid mee. De 
totale kostprijs voor de uitzending bedroeg 9.852 €, waarvan 1/3 betaald werd door AMINAL 
op programma 61.1 12.03. 
 

2. Het VEA streefde volgende doelstellingen na : 
 

Doelstelling 1: bekendmaking van de nieuwe energieprestatieregelgeving en een overzicht 
bieden van de belangrijkste premies voor energiebesparing.  
 
De bekendmaking maakt onderdeel uit van een grotere informatiecampagne over deze thema’s. 
Er is geen afzonderlijke evaluatie gebeurd van het effect van deze uitzendingen omdat ze een 
onderdeel vormen van een veel grotere informatiecampagne zowel van de overheid, als van 
commerciële organisaties, bekendmaking wetgeving, er verschenen redactionele artikels 
allerhande rond dit thema. Er is achteraf niet meer te traceren via welk kanaal de burger exact 
geïnformeerd werd. 

 
Doelstelling 2: bekendmaking van premies voor energiebesparing, vervangen van een cv-ketel, 
dakisolatie, ramen met isolerende beglazing, energieprestatieregelgeving, fiscaal voordeel voor 
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energiebesparing, de investeringscalculator op energiesparen.be, het telefoonnummer 1700 voor 
alle vragen over energiebesparing. 

 
De bekendmaking maakt onderdeel uit van een grotere informatiecampagne over deze thema’s. 
Er is geen afzonderlijke evaluatie gebeurd van het effect van deze uitzendingen omdat ze een 
onderdeel vormen van een veel grotere informatiecampagne zowel van de overheid, als van 
commerciële organisaties. Er verschenen redactionele artikels allerhande rond dit thema. Er is 
achteraf niet meer te traceren via welk kanaal de burger exact geïnformeerd werd. 

 
Doelstelling 3: nadruk leggen via de media op 3 hoofdthema’s van het 
energierenovatieprogramma 2020 – dakisolatie, isolerende beglazing, vervangen van een oude 
cv. 

 
De bekendmaking maakt onderdeel uit van een grotere informatiecampagne over deze thema’s. 
Er is geen afzonderlijke evaluatie gebeurd van het effect van deze uitzendingen omdat ze een 
onderdeel vormen van een veel grotere informatiecampagne zowel van de overheid, als van 
commerciële organisaties, er verschenen redactionele artikels allerhande rond dit thema. Er is 
achteraf niet meer te traceren via welk kanaal de burger exact geïnformeerd werd. 

 
De doelstelling van de bijdrage van het Departement LNE aan het programma ‘Huis en thuis’ 
was vooral de brede bevolking te sensibileren i.v.m. de kwaliteit van de binnenlucht en het 
belang van ventilatie. Bijkomend werd de brochure ‘Bouwen en gezondheid’ gepromoot. 
 
Er gebeurde geen evaluatie van de uitzending, vermits dit een moeilijk te meten onderwerp 
voorstelt. Door de samenwerking met andere afdelingen met elk hun specifieke bijdrage en dus 
ook andere doelstellingen, kon voor het beperkte onderdeel rond ventilatie en binnenmilieu 
eveneens geen evaluatie worden gemaakt. 

 
3. Het VEA heeft nog geen uitgewerkte voorstellen voor het komende televisieseizoen, enkel een 

aantal ideeën die in de lijn liggen van de vroeger ondernomen acties.  
 
4. De deelname aan gesponsorde televisie-uitzendingen moet vooral gezien worden als een 

opportuniteit om de beleidsthema’s beter bekend te maken. Alle uitzendingen gaan er steeds van 
uit om de bevolking te informeren en te sensibiliseren tot in de huiskamer inzake 
energiebesparing, zonder daarbij opdringerig te willen zijn. De uitzendingen tonen dat de 
overheid het klimaatthema zeer ernstig neemt en dat er ook werk wordt van gemaakt. Vaak zijn 
er heel wat instrumenten voorhanden voor de bevolking om energie te besparen, maar dat wil 
zeker nog niet zeggen dat die allemaal goed bekend zijn. Televisie is hiervoor het meest 
geschikte medium om laagdrempelig de boodschap te brengen. Er is geen bijsturing nodig. 

 
5. Momenteel worden er geen andere televisieprojecten gepland  
 
Deze vraag is niet van toepassing op de andere entiteiten binnen het beleidsdomein LNE. 
 
 
Mobiliteit en Openbare Werken 
 
1. Zowel het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Infrastructuur, het 

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Waterwegen en Zeekanaal nv en nv De 
Scheepvaart hebben sinds het begin van de legislatuur geen televisieprogramma’s gesubsidieerd. 

 
2.  Niet van toepassing 
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3. Op dit moment zijn er geen concrete plannen om in het komende televisieseizoen programma’s 
financieel of op een andere wijze te ondersteunen. 

 
4. Niet van toepassing 

 
5. Er zijn op dit moment geen televisieprojecten gepland. 
 
BIJLAGEN 
 
1. Bijlage minister Bourgeois: Toerisme Vlaanderen 
2. Bijlage minister Bourgeois: Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/BOURGEOIS/116/antw.116.bijl.002.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/BOURGEOIS/116/antw.116.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 118 
van 20 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Meerjarenplan VVOB   -   Projecten en coöperanten 
 
Doordat enkele projecten en programma’s uit het huidige meerjarenprogramma 2003-2007 van het 
VVOB (vzw Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) aflopen, 
lopen ook de contracten van de vele aan de programma’s en projecten verbonden coöperanten ten 
einde. 
 
Intussen starten in het najaar de selectieprocedures voor de geplande buitenlandse VVOB-functies uit 
het meerjarenplan 2008-2013. 
 
Graag had ik de minister hierover enkele vragen gesteld. 
 
1. Welke projecten en programma’s uit het meerjarenplan 2003-2007 lopen in 2007 ten einde? 
 

Hoeveel coöperanten zijn hieraan verbonden? Hoeveel coöperanten worden hierdoor effectief 
ontslagen? 
 

2. In welke mate worden de stopgezette programma’s en projecten uit het programma 2003-2007 
verder opgevolgd? Hoe gebeurt die opvolging? 

 
3. Wordt er beslist om bepaalde projecten of programma’s alsnog te verlengen? Zo ja, welke?  
 

Wat zijn de criteria daartoe? 
 
Wordt het contract van de betrokken coöperanten dan ook automatisch verlengd? 
 

4. In welke mate worden de ontslagen coöperanten ingezet bij de nieuwe projecten en programma’s 
uit het meerjarenplan 2008-2013? 

 
Welke coöperanten dienen daarvoor opnieuw deel te nemen aan de selectieprocedure? 
 
Hoe moeten deze coöperanten zich opnieuw kandidaat stellen? Wat houdt deze selectieprocedure 
of transitiefase precies in? 
 
Welke coöperanten dienen de selectieprocedure niet te doorlopen en kunnen automatisch 
opgenomen worden in de nieuwe projecten en programma’s van 2008-2013? Wat zijn de criteria 
daartoe? 
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5. Tijdens de VVOB-dagen in november 2006 is gebleken dat er nood is aan een duidelijker HRM-
beleid voor de organisatie. Waar bleef de organisatie op gebied van HRM in gebreke, wat zijn de 
knelpunten? In welke mate werden er nieuwe maatregelen genomen voor een beter HRM-beleid? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 118 van 20 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Het VVOB ontvangt een subsidie van de Vlaamse overheid voor het functioneren van zijn secretariaat 
te Brussel. Daarnaast ontvangt het VVOB toelagen van het Directoraat-generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) van de federale overheid voor de uitvoering van een aantal 
projecten en programma’s in landen in ontwikkeling. VVOB en DGOS plegen regelmatig overleg over 
de opvolging van deze projecten. Het DGOS voorziet ook de toelagen voor het uitzenden van een 
aantal coöperanten die door het VVOB ingezet worden in deze programma’s en projecten. 
 
Het intern HRM beleid van het VVOB is een kwestie waarover ik als Vlaams minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking geen uitspraken wens te doen. De Raad van Bestuur van het VVOB is 
hiervoor het geëigende forum. 
 
De vragen met betrekking tot de duur en de verlenging van de projecten en programma’s en de inzet 
van coöperanten hebben betrekking op acties die door de federale Ontwikkelingssamenwerking 
gefinancierd worden. Ook hierover wens ik als Vlaams minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
geen uitspraken te doen. Mijn federale collega bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking kan hier 
uiteraard op aangesproken worden. 
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KRIS PEETERS, 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

 ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 511 
van 22 juni 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Klaverblad Lummen   -   Fietsverbindingen 
 
De werken aan het Klaverblad in Lummen, dat op termijn een zogenaamde verkeersturbine moet 
worden, hebben ook gevolgen voor het fietsverkeer. 
 
Zo blijkt dat de fietsverbindingen aan de industriezones gevoelig zullen veranderen. De 
fietsverbinding vanuit Tiewinkel naar het industrieterrein van Lummen-Zolder zal bijvoorbeeld niet 
langer over de Opworpstraat lopen. 
 
Via onder meer de webstek www.klaverbladlummen.be kunnen we vernemen dat er in de toekomst zal 
voorzien worden in een alternatieve route via de “toeristische route”. 
 
Het spreekt voor zich dat een dergelijke alternatieve route een fikse omweg impliceert. De huidige 
route (over de Opworpstraat) wordt nochtans intensief gebruikt door werknemers en bezoekers van het 
industrieterrein, maar ook voor recreatief gebruik door wandelaars en fietsers. Meer bepaald als 
verbinding tussen enerzijds het vijvergebied van Lummen en de aansluiting op het fietsroutenetwerk 
en anderzijds het bosrijke gebied van Stokrooi, bekend als “De groene Delle” en het jaagpad langs het 
Albertkanaal. 
 
Deze aanpak rijmt dan ook niet met het door de overheid gevoerde (toekomstgerichte) beleid waarin 
infrastructuur wordt aangepast met het oog op de bereikbaarheid van scholen, winkelcentra,  
administratieve centra én industrieterreinen voor voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar 
vervoer. 
 
1. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van alle geplande ingrepen in het kader van de 

werken aan het Klaverblad in Lummen die impact hebben op verkeer van fietsers, voetgangers en 
openbaar vervoer? 

 
Graag een gedetailleerde omschrijving met indien mogelijk grafische voorstellingen. 
 

2. Erkent de minister het probleem wat de fietsverbinding tussen Tiewinkel en het industrieterrein 
Lummen-Zolder betreft? 

 
3. Op welke manier valt deze ingreep te rijmen met het door de overheid gevoerde beleid waarin 

infrastructuur wordt aangepast met het oog op de bereikbaarheid van scholen, winkelcentra, 
administratieve centra én industrieterreinen voor voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar 
vervoer? 

 
4. Waarom is er bij de opname van de Opworpstraat in het autosnelwegenstatuut ten gevolge van de 

omvorming tot op- en afrit van de de E313 geen rekening gehouden met de fietsverbinding? Werd 
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op dat moment de mogelijkheid onderzocht om alsnog de fietsverbinding volgens het bestaande 
traject te behouden mits aanpassingen (gescheiden fietsstrook,…)? 

 
Op welke manier werd deze piste onderzocht? Met welk resultaat? Graag bijkomende motivering. 
 

5. Acht de minister het wenselijk/mogelijk om de plannen in die zin bij te sturen zodat het 
industrieterrein te voet en per fiets bereikbaar blijft en ook de groene zones aan de twee zijden van 
de autosnelweg verbonden blijven? In geval van negatief antwoord, graag ook de motivering. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 511 van 22 juni 2007 
van JAN PEUMANS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Bij de werken voor de omvorming van het klaverblad Lummen tot turbine heeft enkel de ingreep 

ter hoogte van de Opworpstraat een invloed op fiets- en voetgangersrelaties. Door omvorming 
van de brug in de Opworpstraat tot op- en afrit van de E313, is het gebruik van deze brug niet 
meer mogelijk voor de zachte weggebruiker. De fietsverbinding werd omgelegd. Hierbij vindt u 
het plan van de nieuwe op- en afrit. 

 
2. Voor de fietsverbinding tussen Tiewinkel en het industrieterrein Lummen-Zolder is er een 

aanvaardbaar alternatief uitgewerkt via het bestaande recreatief fietsroutenetwerk dat grotendeels 
langs de Vijverstraat  loopt. De nieuwe route is vanuit Tiewinkel 260 m langer, maar 
comfortabeler omdat er geen helling moet worden overbrugd.  

 
3. De Vlaamse Overheid voert een beleid waarin alle verkeersmodi aan bod komen en waar 

rekening wordt gehouden met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de categorisering van 
de wegen. De financiële inspanningen in fietsroutes zijn bovendien gekoppeld aan het 
bovenlokaal functionele fietsroutenetwerk. Een fietsverbinding koppelen aan infrastructuur die 
wordt opgenomen binnen het statuut van de autosnelwegen, wordt ten stelligste vermeden, zowel 
uit het oogpunt van verkeers-veiligheid als van belevingswaarde. In dit geval werd voor een 
alternatieve optie gekozen op basis van de omliggende bestemmingen en het actuele gebruik van 
de brug door fietsers. De fietsverbinding langs de Opworpstraat sloot alleen maar aan op het 
industriegebied. Er was enkel een oneigenlijke doorsteek gecreëerd tussen de Dellestraat en het 
jaagpad en door het natuurgebied naar de vijvers. Deze doorsteken zijn niet officiële paden van 
nog geen meter breed. Op de alternatieve route zal met name het weggedeelte van de N725 tussen 
Tiewinkel (woonfunctie) en en Lummen-centrum (o.a. winkelen, scholen) in de toekomst worden 
uitgerust met fietspaden conform het fietsvademecum. De N725 en de Rekhovenstraat maken 
bovendien deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk als functionele routes. Dit 
gebied ligt bovendien in de invloedssfeer van het industriegebied. Men mag aannemen dat men 
het ganse gebied in gunstige zin beïnvloedt door te opteren voor een goede fietsinfrastructuur 
langs functionele routes in dit gebied. 

 
4. Er is bij de opname van de Opworpstraat in het oprittencomplex wel degelijk rekening gehouden 

met het vroegere gebruik van de brug als fietsverbinding. Hiertoe werden tellingen georganiseerd 
gedurende 5 werkdagen tijdens een mooie, droge periode. De telling wees uit dat het aantal 
gebruikers bijzonder laag was. Tijdens de ochtendperiode (8-9u) werden dagelijks gemiddeld 
twee voetgangers - die mogelijk eerder onder de categorie joggers dan functionele gebruiker 
vallen - , 6 fietsers en 2 bromfietsers geteld. Tijdens de middagperiode (13-16u) komen er 
gemiddeld ongeveer 8 recreatieve fietsers langs bij droge weerperiode. Na opname van de brug in 
het complex zou de aantrekkelijkheid van deze route voor recreatieve fietsers immers volledig 
verdwijnen door de drukte van overwegend vrachtwagenverkeer. Het koppelen van een fietspad 
aan de brug via een gescheiden strook met vangrails of het hangen van een fietspad tegen de brug,  
lost niet het probleem op van de verkeersveiligheid ter hoogte van de aansluiting van de op- en 
afrit met de Dellestraat. Hier ontstaat een nieuw conflictpunt in de vorm van een rotonde, zodat 
het verkeer kan keren. Binnen de afdeling wegen en verkeer Limburg worden systematisch alle 
kruisingen van op- en afritten van snelwegen beveiligd voor fietsers. Hiervoor worden 
verkeerslichten geplaatst, fietsonderdoorgangen voorzien of wordt het fietspad omgeleid. 
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Uit al deze argumenten werd uiteindelijk besloten dat de beste oplossing erin bestond om alle 
fietsers via de bestaande recreatieve route te laten omrijden. De route werd daarom ook extra 
gesignaleerd. 

 
5. Een aanpassing van de huidige plans is niet wenselijk, gezien de voorgaande argumenten 

aantonen dat er een aanvaardbaar alternatief is en het hier gaat om een beperkt gebruik op een 
lokale en geen bovenlokale route. Via de nieuwe fietsverbinding blijven het industriegebied en 
het aanpalende natuurgebied bereikbaar.  

 
Vermits bovendien de groene zone aan de zijde van het industrieterrein is opgenomen als 
reservegebied binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal, is het niet zinvol om een tijdelijke 
investering te doen in het verbinden van deze zone met de groene zone aan de overkant. 
Bovendien is vanuit Tiewinkel dit groene gebied ook bereikbaar via de volgende zuidelijk 
gelegen brug naar Stokrooie. 

 
 
BIJLAGE 
 
plan nieuwe op- en afrit 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/PEETERS/511/antw.511.bijl.001.doc 
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HILDE CREVITS, 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

 ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 568 
van 19 juli 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
NMBS-investeringsplan 2001-2012   -   Stand van zaken 
 
Inzake het investeringsprogramma van de NMBS verwijs ik naar het decreet houdende goedkeuring 
van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan voor 2001-2012 
van de NMBS (Stuk 938 (2001-2002) – Nr. 1). 
 
Door prefinanciering zouden een aantal projecten versneld, dus reeds in de eerste jaren van het 
investeringsprogramma, kunnen worden uitgevoerd. Globaal bekeken – tot 2012 – zou de 60/40-
verdeelsleutel echter overeind moeten blijven (Ik verwijs hiervoor naar de destijds voorziene 
verdeelsleutel, Stuk 938 (2001-2002) – Nr. 1, p. 140). 
 
Ongeveer halverwege deze investeringstermijn had ik graag een antwoord verkregen op volgende 
vragen over de stand van zaken. 
 
1. Kan de minister een jaarlijks overzicht bezorgen in hoeverre de projecten zijn vastgelegd, 

gefinancierd en uitgevoerd, per jaar (vanaf 2001 tot nog toe) en per gewest? 
 
2. Voor welke (delen van) projecten werd de timing overschreden en wat was de aanleiding 

hiervoor? 
 

Bij welke projecten zijn afspraken met betrekking tot de termijnen van gewestelijke procedures 
betreffende de administratieve toelatingen en vergunningsaanvragen overschreden? 
 

3. Een aantal projecten werd uit de 60/40-regeling gehaald omdat het projecten zijn “van nationaal 
belang”. Het betreft onder meer de ontsluiting van de luchthaven van Zaventem, de restauratie en 
het onderhoud van een deel van de lijnen Brussel-Namen en Brussel-Ottignies, en de werken aan 
de lijn Brussel-Luxemburg. 

 
Hoeveel kilometer van deze respectieve lijnen is reeds aangelegd of gerestaureerd, en op welk 
grondgebied? 
 
Een aantal projecten valt onder de investeringspost “HST-project”. 
 
Welke projecten zijn dit en hoeveel kilometer van deze respectieve lijnen is reeds aangelegd of 
gerestaureerd, en op welk grondgebied? 
 

4. Welke bedragen zijn reeds uitgegeven inzake prefinanciering, langs Vlaamse en langs Waalse 
zijde en per project (Liefkenshoekspoortunnel, Spoorlijn Lanaken-Maastricht, vormingsstation 
Zeebrugge,…)? 
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5. In de “Verklarende nota bij het Samenwerkingsakkoord” wordt een “Analyse van de behoeften” 

vooropgesteld (p. 100). 
 

Is deze studie uitgevoerd? 
 
Werd voor elk van de uitgevoerde projecten een MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse) 
uitgevoerd? 
 
Had Vlaanderen hierbij inspraak? 
 
Hoe werd een gewestelijk expresnet voor Antwerpen en Luik beoordeeld? 
 
Hoe werden de Ijzeren Rijn en de Montzen-route beoordeeld? 
 

6. Hoe vaak en wanneer is de opvolging of actualisering van dit plan zoals overeengekomen in het 
samenwerkingsakkoord op het federaal overlegcomité gekomen? 

 
Op initiatief van welke overheid en rond welke projecten? 
 
Wat was de inhoud en het resultaat hiervan? 
 

7. Er werd een Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit opgericht. 
 

Hoe vaak is dit Comité reeds samengekomen? 
 

Welke beslissingen zijn reeds genomen? Over welke projecten? 
 

Indien dit Executief Comité nog niet is samengekomen, wat is daarvan dan de oorzaak? 
 

Hoe vaak en over welke onderwerpen is het Overlegcomité reeds samengekomen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 568 van 19 juli 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Verschillende vragen vallen onder de rechtstreekse bevoegdheid van de federale staatssecretaris voor 
Overheidsbedrijven. Deze vragen worden beantwoord o.m. op basis van gegevens medegedeeld door 
Infrabel. 
 
1.  Overzicht van de projecten 
 

Infrabel heeft een overzicht aangereikt van de voornaamste projecten die thans lopen op het 
Belgisch spoorwegnet: 

 
Stand van zaken betreffende de 6 prioritaire projecten

Project Project volledig Stedebouwkundige vergunning Afsluiting prefinancieringscontract Geboekte uitgaven €
gedefinieerd of PPS-operatie 2004 2005 2006 Totaal

Liefkenshoektunnel ja raming : april 2008 nog in voorbereiding 0,00 286.400,00 457.044,00 743.444,00
Zeebrugge ja procedure bezig 05/12/2006 0,00 0,00 0,00 0,00
Brussel ja niet nodig 05/12/2006 0,00 0,00 0,00 0,00
Modernisering as Brussel-Luxemburg ja enkel nodig voor rechttrekken bochten 05/12/2006 0,00 0,00 12.260.467,82 12.260.467,82
Gosselies neen planning te herzien raming : eind 2007 0,00 0,00 0,00 0,00
P+R Louvain la Neuve elementen door NMBS-Holding te bezorgen

 
 
 
2.  Overschrijden van de timing 
 

Het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning voor het project Zeebrugge zit op de 
kritische weg.  
Door de herziening van het project Gosselies zal de globale planning van dit laatste project 
geactualiseerd worden, met inbegrip van de termijnen voor het bekomen van de 
stedenbouwkundige vergunningen. 

 
 
3.  Projecten van nationaal belang 
 

Aangaande de projecten die buiten de gewestelijke sleutel vallen - nl. de aanleg van Diabolo voor 
de ontsluiting van de Luchthaven Brussel Nationaal (gedeeltelijk), de modernisering as Brussel-
Luxemburg (gedeeltelijk) en de werken voor de realisatie van het Gewestelijk Expressnet rond 
Brussel (gedeelte van de lijnen 124 en 161 op Vlaams grondgebied) dient aangestipt dat deze 
werken thans nog niet in ujitvoering zijn.  Deze projecten bevinden zich nog steeds in de fase van 
studie of van doorlopen van de procedures met het oog op het bekomen van de nodige financiering 
of van de nodige vergunningen. De werken op de as Brussel-Luxemburg alsook deze voor de 
GEN-lijn  Ottignies-Brussel zijn kortgeleden gestart. 
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Het HST-project is vrij goed gevorderd en nadert stilaan de eindfase.  
De lijnen opgenomen in onderstaande tabel zijn reeds in dienst : 
 

P1 (W) Franse grens – Lembeek 71 km 
P2 (VL) Lembeek – Ruisbroek 12 km 
P2 (B) Vorst – Brussel-Zuid 6 km 
P3 (VL) Haren – Hélécine 47 km 
P4 (W) Hélécine - Luik Guillemins 51 km 
P5 (W) Luik G – Duitse grens 39 km 
P6 (VL) Haren Buda – Antwerpen 5 km 
P7 (VL) Antwerpen – Nederlandse grens 38 km 
P8 (B) Brussel Noord – Haren (Lijn 36N) 6 km 

 
 
4.  Uitgegeven bedragen 
 

De bedragen uitgegeven in het kader van de prioritaire projecten bevinden zich in de tabel van 
punt 1. De werken betreffende de co-financieringsoperaties van de spoorwegaansluiting van de 
industriezone Lanaken (op het Nederlandse net) zijn nog niet gestart in Nederland, en dus 
bijgevolg ook niet in België. 
 
De prefinancieringsovereenkomst  van 5 december 2006 tussen de federale regering, de Vlaamse 
Regering en de NMBS-groep voor de realisatie van investeringsprojecten in de haven van 
Zeebrugge voorziet een eerste betaling in het najaar van 2007, in functie van de vordering van de 
werken. Deze overeenkomst heeft betrekking op een totaal bedrag van 13 miljoen euro, gespreid 
over de jaren 2007 tot 2012. 
Aangaande de realisatie van het DIABOLO-project werd kortgeleden een overeenkomst tussen de 
NMBS en een financiële partner bereikt. 
 

 
5.  Analyse van de behoeften 
 

Voor verschillende projecten lopen behoeftenstudies binnen de NMBS-groep. 
 
Aangaande het GEN rond Brussel wordt, in uitvoering van de wet van 17 juni 2005 (BS 1 maart 
2006) tot bekrachtiging van de GEN-overeenkomst, afgesloten tussen de federale regering, de 
Waalse regering, de Vlaamse Regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en 
meer bepaald artikel 13 ervan, thans een studieopdracht voorbereid inzake de vraag en het aanbod 
met het oog op het bepalen van het meest optimale spoorwegaanbod in de GEN-zone, in het 
perspectief van 2015, na de realisatie van de geplande of aangevatte infrastructuurwerken. 
 
De NMBS zal ook, stapsgewijze, een aangepast GEN voor Antwerpen ontwikkelen, rekening 
houdend met de volledige indienststelling van de Antwerpse Noord-Zuidverbinding  en van de 
geplande sporen in het station Antwerpen-Centraal (aanleg van 4 sporen op niveau -1). 
Een verbetering van het voorstedelijk aanbod is voorzien vanaf december 2007. 
 
Voor de verbetering van het treinaanbod in de omgeving van Luik dient gewacht tot het einde van 
de werken aan het station (najaar 2008). 
 
De IJzeren Rijn maakt het voorwerp uit van een internationale studieopdracht welke begeleid 
wordt door een Commissie van Onafhankelijke Deskundigen uit België en Nederland. 
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6.  Opvolging van het investeringsplan 
 

Het meerjareninvesteringsplan 2001-2012 werd gevolgd door een plan 2004-2007 en een plan 
2005-2007. Nu is het plan 2008-2012 door de groep NMBS aan de federale voogdij ter 
goedkeuring overgemaakt. 
 
Het overlegcomité federale regering - gewestelijke regeringen, bijeengeroepen door de federale 
Staat, is sinds 2003 meerdere keren samengekomen om de opeenvolgende investeringsplannen van 
de toenmalige NMBS, en nadien van de NMBS-groep, te bespreken. Vergaderingen van deze 
instantie hebben ook aanleiding gegeven tot de akkoorden van 10 december 2004, 11 oktober 
2005 en 07 december 2005 betreffende de prioritaire projecten.  
 
De PPS en prefinancieringsoperaties beslist tijdens de werken van voornoemd overlegcomité, 
laten toe de projecten Diabolo, Liefkenshoekspoorverbinding en Haven van Zeebrugge sneller uit 
te voeren dan wat mogelijk zou zijn volgens de beschikbare staatsdotatie. 

 
 
7. - Tijdens deze legislatuur worden spoordossiers ook op het overlegcomité behandeld. Zo werd in 

2004 op 1 en 10 december het ‘Investeringsplan NMBS – alternatieve investering van 
spoorweginvestering 2004A64460.016’ besproken. In 2005 werd op 7 en 11 oktober a) 
‘Actualisering investeringsplan 2004-2007 van de NMBS-Groep 2005C804060.005’ en  b) 
‘Uitvoering van de beslissingen inzake PPS-investeringen en gewestelijke prefinanc.’ besproken. 
 
In het overlegcomité werd het NMBS-investeringsprogramma besproken alsook de actuele 
uitvoering 2004-2007 met betrekking tot de uitvoering van de prefinanciering van deze 
spoordossiers. 
 
Het dossier wordt op kabinetsniveau voorbereid en direct op het overlegcomité gebracht. Het 
overlegcomité wordt samengesteld en de agenda wordt opgemaakt door de federale premier. 
 
Vanuit federaal niveau worden nog een aantal gegevens aangeleverd. Deze werden opgevraagd 
maar nog niet bekomen. Een aanvullend antwoord wordt u later bezorgd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 578 
van 9 augustus 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Astridplein Antwerpen   -   Knelpunten 
 
De voorbije maanden vernamen we in de pers dat er nogal wat problemen leken te bestaan rond de 
heraanleg van het Astridplein in Antwerpen. “Het blunderboek van het Astridplein”, zo titelde een 
dagblad op 19 juni 2007. In dit artikel werd een opsomming gegeven van de meest opvallende 
“blunders”. 
 
- Astrid Park Plaza heeft geen taxistandplaatsen. 
- Geen laad- en loszone voor de handelaars van het plein. 
- Geen plek waar toeristenbussen bezoekers voor Aquatopia kunnen afzetten en oppikken. 
- De afscheiding tussen fietspad en voetpad is hoogst onduidelijk. 
- Het “blindenpaadje” (gemarkeerde stenen in het voetpad loopt dood tegen de inrit van de 

fietsenstalling. 
- Het wandelpaadje in het centrale parkje is zeer glad. 
- Bussen verbergen de inrit van de autoparking. 
- Te weinig banken en vuilnisbakken. 
 
In het artikel vernemen we ook dat omwonenden, horeca-uitbaters en middenstanders van het 
Astridplein, evenals de Werkgroep Omgeving Centraal Station Antwerpen (WOCSA) zeer ontevreden 
zijn over de manier van werken. Ze pikken het naar eigen zeggen niet langer dat ze niet gehoord 
worden, onder andere bij het kabinet van toenmalig bevoegd minister Peeters, en dat ze geen enkele 
vorm van inspraak krijgen in het project. 
 
Verder blijkt er ook groot ongenoegen over de medewerking van de NMBS en De Lijn in het kader 
van de werken. Zo zou de NMBS weigeren om rekening te houden met de vraag van het stadsbestuur 
en de Vlaamse overheid om de werken aan het station (gevel) uit te stellen tot na het zomerseizoen. De 
Lijn zou dan weer elke medewerking weigeren in het verkeersveiliger maken van de verkeersstromen. 
 
1. Klopt deze weergave van de problemen? 
 
2. Op welke manier is de Vlaamse overheid betrokken bij de heraanleg van het Astridplein, wat 

bevoegdheden, procedure en financiering betreft? 
 

Wat is met andere woorden het aandeel van het Vlaams Gewest in de werken? 
 

3. Welke stappen werden er reeds ondernomen om een antwoord te bieden op elk van de opgesomde 
problemen? 

 
4. Op welke manier werden/worden omwonenden en handelaars, alsook de werkgroep Wocsa 

betrokken bij de werken? 
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5. Wat is de stand van zaken m.b.t. de werken van de NMBS aan het station en de vraag om uitstel 

vanwege het stadsbestuur en de Vlaamse overheid? 
 
6. Klopt het dat De Lijn medewerking weigert aan het verkeersveiliger maken van de 

verkeersstromen? 
 
7. Wat houdt dit plan – verkeersveiliger maken van de verkeersstromen – concreet in? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Brempt (vraag nr. 181) en Crevits (nr. 578). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 578 van 9 augustus 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. Het antwoord op deze vraag is terug te vinden in de op de deelvragen 3, 4, 5 en 6. 
 
2. Gelet op het feit dat de Gemeentestraat het sluitstuk is van het Astridplein heeft de Vlaamse 
 overheid, als beheerder van deze weg, zich aangesloten bij het project 'Astridplein'. Via een 
 samenwerkingsovereenkomst is de NMBS aangeduid als technisch bouwheer. De financiële 
 tussenkomst van de Vlaamse overheid in de werken bedroeg 439.165 euro (incl. BTW).  
 
3. Het Agentschap Wegen en Verkeer kan enkel antwoorden op vragen met betrekking tot de 
 inrichting van het openbaar domein in eigendom van de Vlaamse overheid. 
 Het Astrid Park Plaza hotel heeft geen taxistandplaatsen omdat er geen ruimte is waar 
 toeristenbussen (bezoekers voor Aquatopia) kunnen worden afgezet en opgepikt. 
 De huidige inrichting komt samen met de geplande aanpassingen juist tegemoet aan de 
 behoeften van de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer. Het realiseren van een 
 drop-offzone vóór het hotel Aquatopia is (gelet op de krappe ruimte) niet mogelijk. Het is dus 
 aangewezen dat de laad- en loszone aan het begin van de Van Schoonhovenstraat gebruikt 
 wordt als drop-offzone. Deze zone is speciaal hiervoor gerealiseerd door de stad. Hierbij dient 
 ook niet uit het oog verloren te worden dat parkeren en stilstaan een autonome gemeentelijke 
 bevoegdheid is. 
 
4. De Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, heeft de gewoonte uit het 
 verleden, om te spreken met het stadsbestuur, dat zelf instaat voor de verdeling van de 
 gegevens naar de bewoners en de districten  
 
5. Enkel de stad Antwerpen kan op deze vraag antwoorden gezien de Vlaamse overheid niet 
 betrokken is in de onderhandelingen. 
 
6. De Lijn verleent wel degelijk haar medewerking aan het verkeersveiliger maken van dit 

verkeersknooppunt.  Zo heeft De Lijn samen met de andere betrokkenen actief en constructief 
deelgenomen aan de veiligheidsaudit, georganiseerd op initiatief van toenmalig minister van 
Openbare Werken Kris Peeters.  De Lijn heeft toen zelf een aantal oplossingsvoorstellen 
geformuleerd.  Op deze audit werden tal van verbeterpunten vastgelegd en is aan het 
Agentschap Infrastructuur de opdracht gegeven deze verder uit te werken. 

 
7. Ten behoeve van de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers worden een aantal 
 ingrepen gepland. 
  Zo worden de fietspaden van Astridplein tot het kruispunt Van Ertbornstraat/Osystraat 
 aangelegd in roodbruine asfaltverharding, zodat een coherent en visueel geïntegreerd geheel 
 ontstaat voor de fietsers. Hierbij wordt aandacht besteed aan de overgangen t.h.v. de 
 zijstraten. 
 Ter hoogte van het Astrid Park Plaza-hotel aan het Astridplein wordt de afslagstrook van de 
 rijweg gesupprimeerd zodanig dat aldaar een verbrede fiets- en voetpadzone ontstaat met een 
 totale breedte van meer dan 6m50. 
 In de zone Astridplein tot het kruispunt Anneessensstraat/Van Straelenstraat worden de 
 voetpaden eveneens heringericht. De betontegels worden vervangen door graniettegels van 
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 licht- en donkergrijze kleur. Hierbij wordt een visueel onderscheid beoogd tussen de laad- en 
 loszones en het voetpad, aangezien het fietspad wordt verschoven tot tegen de rijweg. Om de 
 veiligheid en het comfort te verhogen worden uitstulpingen aan voetpaden t.h.v. de 
 kruispunten gerealiseerd.  
 Er zal eveneens overgegaan worden tot het bijplaatsen van een punctuele verlichting ter 
 plaatse van belangrijke voetgangersoversteken en er zullen driekleurige lichten worden 
 bijgeplaatst op het kruispunt Gemeentestraat/Breydelstraat. Op de middenberm, die de 
 scheiding maakt tussen de rijbaan en de trambaan, zijn reeds groenaanplantingen of hekken 
 geplaatst.  
 Tenslotte worden de zebrapaden op de trambanen verwijderd teneinde het subjectief 
 veiligheidsgevoel weg te nemen, gelet op het feit dat de trams steeds voorrang hebben. Ter 
 beveiliging van de voetgangersoversteken worden echter bijkomende driekleurige lichten 
 geplaatst (kant trambaan) om de voetgangers onder bescherming te laten oversteken. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 605 
van 5 september 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Meulestedebrug Gent   -   Onderhoud en vervanging 
 
Meulestedebrug is een begrip in de hele Gentse regio. De brug, gelegen langs de N456, is een 
belangrijke verbindingsweg in de Kanaalzone tussen Gent en Evergem en is ook erg belangrijk voor 
de scheepvaart op het Kanaal Gent-Terneuzen. 
 
In 2006 verklaarde het Agentschap Waterwegen en Zeekanalen (AWZ), dat verantwoordelijk is voor 
het beheer en het onderhoud van de brug, dat de brug volledig versleten is en in 2008 zou vervangen 
worden. In 2007 ging AWZ een studie laten uitvoeren over de vervanging van de brug en een 
aanbesteding uitschrijven. 
 
Ondertussen krijgt de brug halfjaarlijks een oplapbeurt door AWZ. Maar de oude brug lijdt erg onder 
het zwaar vrachtvervoer en verkeert opnieuw in schabouwelijke toestand. Buurtbewoners van Muide-
Meulestede melden dat de losliggende balken erg veel geluidshinder veroorzaken. In juli 2006 moest 
de brug tijdelijk worden afgesloten wegens de grote hitte. Eind 2006 werden dan bij wegenwerken van 
de afdeling Wegen en Verkeer op de hoek van de Wondelgemkaai en de Zeeschipstraat per ongeluk 
enkele steunpunten van Meulestedebrug doorgezaagd. De brug moest nogmaals noodgedwongen 
afgesloten worden. Onderhoudswerken veroorzaken steevast lange files omdat er weinig alternatieve 
routes zijn. 
 
In de aanrijstrook naar de brug staan ook geen elektronische signalisatieborden. Dat is bijvoorbeeld 
wel het geval bij de Zelzatebrug, waar reeds op de invalswegen zo’n borden staan. Die 
informatieborden kunnen vermijden dat het verkeer zich vast rijdt als een brug geopend is voor de 
scheepvaart of als er onderhoudswerken uitgevoerd worden. Op mijn vraag om uitleg antwoordde de 
voorganger van de minister, Kris Peeters, op 25 januari 2005 dat het “praktisch en technisch mogelijk 
is de informatieborden voor alternatieve routes aan te brengen”. 
 
1. Zijn er bij de minister klachten bekend van lawaaioverlast veroorzaakt door de toestand van het 

wegdek? Zo ja, kan zij een overzicht geven en meedelen hoe die gemeld werden? 
 
2. Zijn er op korte termijn onderhoudswerken aan het wegdek van de Meulestedebrug gepland? 
 
3. Worden er in afwachting van de vervanging van de brug maatregelen genomen om de 

geluidsoverlast te beperken? 
 
4. Worden er elektronisch informatieborden geplaatst op de invalswegen naar de Meulestedebrug, 

teneinde de ellenlange files te voorkomen? 
 
5. Hoever staat het met de studie die AWZ in 2007 zou laten uitvoeren over de definitieve 

vervanging van de oude brug? 
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Zal de brug in 2008 vervangen worden zoals dat in 2006 vooropgesteld werd door AWZ? 
 

6. Hoe zal de verkeerschaos bij de vervanging van de brug beperkt worden? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 605 van 5 september 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 

1. Er werden vier verschillende klachten geregistreerd bij Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling 
Bovenschelde - in verband met de Meulestedebrug, waarvan twee betreffende geluidshinder: 

 
- Klacht inzake geluidshinder veroorzaakt door verkeer op de Meulestedebrug te Gent - 19 april 

2006 – omwonenden; 
- Klacht over langdurige werken aan de Meulestedebrug te Gent – 11 oktober 2006 - motorrijder; 
- Klacht over het uitblijven van de realisatie van een nieuwe Meulestedebrug - 18 januari 2007; 
- Klacht in verband met geluidsoverlast door slechte toestand van de Meulestedebrug te Gent - 
    26 juli 2007. 

 
2. Op korte termijn zijn geen onderhoudswerken voorzien aan het wegdek . 

 
3. Eind 2006 werd bij wijze van test een deel van de houten brugdekvloer vervangen door een metalen 

vloer. Een evaluatie van dit bruggedeelte gedurende het voorbije jaar, leert dat dit onderhouds-
vriendelijk is en geluidsoverlast naar de omgeving beperkt. Er is voor gekozen om het volledige 
brugdek door een metalen vloer te vervangen. Dit zal in één of meerdere keren in de eerste helft van 
2008 worden uitgevoerd. 

 
4. Enkel ter hoogte van de brug zijn elektronische informatieborden aanwezig. In het kader van de bouw 

van een nieuwe brug zal de plaatsing van elektronische informatieborden op de inval- en 
omleidingswegen tijdens de bouwfase in overweging worden genomen. 

     
5. De studie wordt eind november 2007 aanbesteed. Hiervoor is een budget voorzien van 250.000 euro. 

De studie zal in 2008 worden uitgevoerd. Een realistische inschatting van de aanvang van de werken is 
bijgevolg 2010. In het goedgekeurde indicatieve meerjarenprogramma 2008-2011 is er voor de 
herbouw van de brug, in 2010,  een budget voorzien van 3.000.000 euro. De effectieve realisatie zal 
evenwel afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de vereiste budgetten op dat ogenblik. 

 
6. Zie punt 4.  De beperking van de verkeershinder is een element in de keuze van het type brug. De studie 

zal hiertoe de nodige informatie aanreiken.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 606 
van 5 september 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Gerecycleerde materialen en producten   -   Vlaamse overheid 
 
Tegenwoordig kunnen uit plastic afval allerlei duurzame nieuwe producten worden gemaakt, zoals 
geluidswanden, straatmeubilair, verkeerssignalisatie. Een Vlaams bedrijf uit Houthalen is op dat vlak 
trouwens actief. 
 
Er zijn ook steeds meer intercommunales en gemeenten die gebruik maken van producten uit 
gerecycleerd materiaal (bv. zitbanken en tafels). 
 
Funderingslagen van wegenwerken kunnen perfect vervangen worden door gerecycleerd puinafval, 
hoogovencement is beter dan portlandcement, enzovoort. 
 
Enkele jaren geleden werden er geluidswanden aangelegd met een systeem dat bestond uit 
gerecycleerd materiaal (o.m. langs de E 314 ter hoogte van Rotselaar). Het is niet helemaal duidelijk 
op welke manier dit project navolging heeft gekregen. 
 
Kortom, tal van voorbeelden tonen aan dat er heel wat mogelijkheden zijn op het vlak van duurzaam, 
gerecycleerd materiaal. 
 
Verplichtingen inbouwen in lastenboeken, is daarbij een belangrijke voorwaarde. 
 
In het kader van een duurzaam en milieuvriendelijk beleid kan de Vlaamse overheid ter zake een 
voorbeeldrol vervullen. 
 
1. Kan de minister een volledig en gedetailleerd overzicht geven, per Vlaamse overheidsdienst, IVA 

of EVA onder zijn/haar bevoegdheid, van de richtlijnen inzake het gebruik van gerecycleerde 
materialen en producten en van de reeds bestaande concrete toepassingen (welke en uit welk 
gerecycleerd materiaal)? 

 
2. Welk vervolg kende met name het project inzake geluidswanden uit gerecycleerd materiaal? 
 
3. Welke verdere maatregelen of acties zal de minister nog ondernemen om de voorbeeldrol van de 

Vlaamse overheid op dit vlak kracht bij te zetten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 78, Moerman nr. 71, 

Vandenbroucke nr. 211, Van Mechelen nr. 154, Anciaux nr. 98, Bourgeois nr. 110, Keulen nr. 
181, Van Brempt nr. 192, Vanackere nr. 251, Crevits nr. 606). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 606 van 5 september 2007  
van JAN PEUMANS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Antwoord van minister-president Kris Peeters: 
 
1. De entiteiten van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid zijn in hoofdzaak 
belast met administratieve taken. De milieu-impact is derhalve beperkt. 
 
Toch werd een actieplan interne milieuzorg 2007-2008 opgesteld, gezamenlijk voor de ministeries 
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Internationaal Vlaanderen. Milieuzorg wordt op 
structurele wijze verankerd op alle niveaus in de organisatie en ingebed in bestaande procedures, zodat 
een voorbeeldfunctie wordt opgenomen ten opzichte van de verschillende doelgroepen waartoe het 
actieplan zich richt. 
 
Voornoemd actieplan stelt drie doelstellingen voorop, die de structurele verankering waarborgen: 

 Permanent registreren en periodiek evalueren van milieugegevens, 
 Uitwerken en toepassen van aankoopprocedures die ook rekening houden met milieucriteria, 
 Bewustmaken en informeren van personeelsleden over de implementatie van milieuzorg. 

 
In het kader van deze eerste doelstelling wordt op permanente wijze het verbruik van inzonderheid 
“afval” geregistreerd en wordt actief meegewerkt aan gescheiden afvalophaling. Ondermeer een 
concrete richtlijn houdt in dat hervulbare toners voor computerprinters worden aangekocht en dat de 
tonerhouders vervolgens worden gerecycleerd. 
 
2. Niet van toepassing. 
 
3. Zie vraag 1. 
 
 
Antwoord van het beleidsdomein Landbouw en Visserij 
 

• Departement en Agentschap Landbouw en Visserij 
 
1. Binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij heeft milieuzorg een belangrijke plaats waar in de 
toekomst blijvend aandacht aan zal worden besteed. Binnen de mogelijkheden werd er op het gebied 
van mobiliteit, inkoopbeheer, papier en afval reeds verschillende zaken gerealiseerd.  
 

A. Mobiliteit 
 
Binnen het algemeen kader van het mobiliteitsbeleid van het beleidsdomein Landbouw en Visserij 
wordt op drie deelaspecten zeer bewust met het milieu om gegaan.  
 
Ten eerste worden alle personeelsleden van het hoofdbestuur gestimuleerd om voor korte verplaat-
singen in het Noord kwartier een dienstfiets te gebruiken. De voordelen van een verplaatsing met de 
fiets ten opzichte van een verplaatsing met de wagen liggen voor de hand: milieubewuster, (vaak) 
sneller en geen parkeerproblemen, en goed voor lichamelijke conditie.  Ook in de buitendienst in de 
provincie West-Vlaanderen kunnen de personeelsleden van Landbouw en Visserij gebruik maken van 
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dienstfietsen, net als de collega’s van Antwerpen en Limburg die in een VAC werden gehuisvest en 
dus gebruik kunnen maken van de dienstverlening inzake van het Agentschap Facilitair Management. 
 
Anderzijds wordt geprobeerd het wagenpark zo milieuvriendelijk mogelijk te maken en te houden. 
Een concrete maatregel om dit te bereiken is het afsluiten van een onderhoudscontract voor elke 
15 000 km. Bovendien worden de dienstwagen aan regelmatige controle en onderhoud onderworpen.  
 
Eveneens inzake mobiliteit worden de chauffeurs verbonden aan het beleidsdomein bewust gemaakt 
hun beroep zo milieuvriendelijk mogelijk uit te oefenen. Dit houdt in dat zij actief worden gestimu-
leerd trager te gaan rijden en hun planning zodanig te organiseren dat zij verschillende opdrachten 
kunnen combineren en collectief vervoer te voorzien.  
 

B. Inkoopbeheer 
 
Het inkoopbeheer van het hoofdbestuur van het beleidsdomein Landbouw en Visserij verloopt sinds 
enkele maanden via een nieuw, milieuvriendelijker systeem: Het never-ending-store-concept (NES).  
 
In dit concept worden het aantal leveringen beperkt tot één levering per week. De voordelen van dit 
concept zijn niet alleen van financiële aard (minder verspilling, lagere kosten door standaard-
assortiment, minder opslagruimte voor voorraad, …) maar het concept is ook milieubewust. De 
verspilling van allerhande kantoormateriaal wordt sterk teruggedrongen. Het concrete voordeel van het 
reduceren van het aantal leveringen is minder transport en dus minder CO2 uitstoot.  
 
Bovendien gebeurt elke levering in milieuvriendelijke retourboxen die telkens opnieuw worden 
gebruikt. Het gevolg is het gebruik van veel minder karton. Indien toch een extra kleine verpakking 
voor een correcte levering nodig blijkt, wordt deze door de leverancier onmiddellijk terug 
meegenomen. Niet langer verschillende kartonnen dozen per levering, recyclage van de verpakking 
door de leverancier, minder transport en dus minder CO2 uitstoot zijn de concrete milieuvriendelijke 
voordelen van dit concept.  
 
In de buitendiensten van het beleidsdomein werd het NES-concept nog niet uitgewerkt. Toch werd 
ook daar onlangs een belangrijke ingreep gedaan om het inkoopbeheer milieubewuster aan te pakken: 
de aankopen werden gehergroepeerd tot één bestelling per maand, wat het totale aantal leveringen erg 
in aantal beperkt.  
 
Daarnaast doet het beleidsdomein Landbouw en Visserij bij het uitwerken van het inkoopbeheer 
zoveel mogelijk beroep op de raamcontracten die door het agentschap facilitair management met 
verschillende leveranciers werden overeengekomen. Het komt AFM toe om in deze raamcontracten 
milieuvriendelijke clausules en specifieke aandacht te besteden aan duurzaamheid en milieu-
vriendelijkheid 
 

C. Papier 
 
Het is algemeen bekend dat in een kantooromgeving het papierverbruik vaak heel hoog is. Binnen het 
beleidsdomein Landbouw en Visserij werden onlangs alle printers op die manier ingesteld dat ze 
standaard alle documenten recto verso afdrukken. Ook het afdrukken wordt beperkt door het invoeren 
van het project “digitalisering”.  
 
Papier en karton wordt steeds afgevoerd naar een gespecialiseerde firma die een georganiseerde en 
degelijke recyclage kan garanderen.  
 

D. Afval 
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Het spreekt voor zich dat afval binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij wordt gesorteerd: 
restafval, papier en karton en PMD worden van elkaar gescheiden.  
 
Wat de recyclage van specifieke producten als gsm’s, PDA’s, digitale camera’s, inkjetcartridges, 
tonercartridges, computers en netwerkapparatuur betreft, schreef het beleidsdomein Landbouw en 
Visserij zich in in het TWISE Concept. Twise garandeert een concrete en professionele afhandeling 
van alle producten. Deze producten worden door de betrokken firma gerecycleerd of ingezet voor 
hergebruik.  
 
De afvalproducten krijgen zo een tweede leven in nieuwe materialen. 
 
Door goed overleg en omdat het een pilootproject betrof werd het Twise concept gratis aangeboden 
door de leverancier van het kantoormateriaal.  
 
In de nabije toekomst zal nauwkeurig kunnen worden gerapporteerd over het aantal verbruikte 
inktpatronen op jaarbasis en met name welk percentage dat werd gerecycleerd en welk percentage 
voor een tweede nieuw leven werd bestemd. 
 

• VLAM vzw 
 
Sinds 2003 is VLAM doelgericht bezig met interne milieuzorg en duurzaam ondernemen. Intern werd 
een personeelslid belast met de opvolging van dit milieugericht beleid. 
 
Maandelijks worden punctuele richtlijnen en gerichte tips m.b.t. het milieubeheer in de onderneming 
doorgestuurd naar het personeel.  
 
Concrete realisaties zijn o.m.: 

o        PMD wordt gerecycleerd, alsook karton en papier. Dit wordt doorgevoerd naar  
VLAR waar het op zijn beurt herwerkt wordt in papier. Afgelopen jaar (verhuis) 
werd meer dan 50 ton papier gerecycleerd. 

o        Er werden in het kader de verhuis (van het Leuvenseplein naar het Ellipsgebouw) 
een vijftal dumpdagen georganiseerd: dagen of halve dagen waar mensen een 
extra kans kregen om hun dossiers na te kijken en het onnodige papier te 
verwijderen. 

o        De digitalisering -en dus minder papier-werk- raakt ingeburgerd.  
o        Het VLAM-personeel heeft ondertussen een laptop: minder verbruik. Een laptop 

is merkelijk zuiniger, 40 à 50 W bij werking, dat is twee tot vijf keer minder dan 
een "normale" computer. 

o        Toners voor printers en batterijen worden gerecycleerd. 
o        Al het afgeschreven materiaal dat niet meer gebruikt wordt in de burelen te 

Brussel, gaat in eerste instantie naar thuiswerkers, buitendiensten, sociale 
doelstellingen en kringloopwinkel. Het wordt pas in allerlaatste instantie naar het 
containerpark vervoerd. 

o        De acties van Coördinatiecel Milieu van de afgelopen jaren waren steeds een 
groot succes (o.m. Fietsen voor Kyoto: 25 % fietsers woonwerkverkeer. 
Dikketruiendag: waar de verwarming wat lager werd gezet in de kantoren)   

o        De aankoop van een hybride wagen wordt ernstig overwogen bij vervanging van 
de huidige dienstwagen. 

  
Voor de realisatie van het intern milieubeheer wordt samengewerkt en overleg gepleegd met de 
Coördinatiecel Milieu van de Vlaamse overheid. 
 
2. niet van toepassing 
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3. niet van toepassing 
 
 
Antwoord van minister Hilde Crevits: 
 
Betreffende de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie: 
 
1. Algemene bemerking: het gebruik van gerecycleerd materiaal is slechts een van de 

milieucriteria die in rekening moeten/kunnen genomen worden. Daarnaast zijn ook voor de 
andere duurzaamheidspijlers (sociaal & economisch) vaak criteria van toepassing op de 
aangekochte producten en op de uitvoering van werken. Het stimuleren van de opname van 
criteria is dan ook een complexe materie die een geïntegreerde aanpak vereist, wil men resultaat 
bereiken.  

 
Voor zover wij weten, bestaat er geen overzicht per Vlaamse entiteit van richtlijnen inzake het 
gebruik van gerecycleerde materialen en producten en van de reeds bestaande concrete 
toepassing binnen de Vlaamse overheidsdiensten. 
 
De Vlaamse overheid voert echter wel degelijk een beleid naar milieuverantwoord 
productbeleid, interne milieuzorg en duurzame overheidsopdrachten. Getuige daarvan zijn o.a. 
de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de lokale overheden, de acties 
rond milieuverantwoord productgebruik van het Steunpunt en Informatiecentrum voor 
afvalpreventie (STIP) van de OVAM en de werking van de Centrale Coördinatiecel Milieuzorg 
van het departement LNE. 
 
Al deze acties en initiatieven richten zich op het integreren van milieucriteria (en in ruimere 
context duurzaamheidscriteria) in overheidsopdrachten en de werking van de Vlaamse overheid 
in het algemeen. Het gebruik van gerecycleerde materialen en producten is hierbij inbegrepen 
maar het is hiertoe zeker niet beperkt. Het gebruik van gerecycleerde materialen is immers maar 
één van de vele relevante milieu- en duurzaamheidscriteria. 
 
De meer overkoepelende werking van de Coördinatiecel Milieuzorg richt zich in de eerste plaats 
tot leveringen van de meer courante producten en tot gebouwgebonden aspecten (samenwerking 
met het Beleidsdomein Bestuurszaken). 
Volgende acties worden reeds ondernomen: 
- Binnen de raamcontracten van het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) worden 

in de mate van het mogelijke milieucriteria, waaronder ook criteria i.v.m. gerecycleerd 
materiaal, opgenomen. Zo wordt o.m. in de catalogus van kantoormateriaal aangegeven 
welke producten milieuvriendelijk zijn, en wordt bv. gerecycleerd papier aangeboden. Voor 
meer concrete informatie verwijzen we naar het AFM en de aankoopcatalogus voor 
kantoormateriaal. 

- OVAM ontwikkelde een berekeningsmodel om de prestaties van overheidsorganisaties op 
het gebied van milieuverantwoorde consumptie en productgebruik in beeld te brengen. Deze 
toepassing werd getest bij verscheidene overheidsinstanties en wordt momenteel in een 
softwaretoepassing gezet. In het najaar zal deze toepassing beschikbaar zijn. De toepassing 
gaat de milieucriteria na voor twee belangrijke productgroepen: kantoormaterialen en 
schoonmaakmiddelen. D.m.v. vragen worden de verschillende milieucriteria getoetst, 
waaronder ook het gebruik van gerecycleerde materialen. De toepassing kan gebruikt 
worden als hulpmiddel bij het opstellen van bestekken of als analyse voor de huidige stand 
van zaken binnen een entiteit. Voor meer informatie verwijzen we naar OVAM. 

- Op dit moment loopt de studie “Duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten”. In deze 
studie worden de bestekken en effectieve aankopen doorgelicht voor drie productgroepen 
binnen de Vlaamse overheid: dienstvoertuigen, kantoormateriaal en werk- en 
beschermkledij. Op basis van deze studie zullen we een duidelijker beeld hebben van de 
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huidige stand van zaken w.b. duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten, de knelpunten 
en de aanbevelingen. De studie moet het nodige materiaal opleveren om de opname van 
duurzame criteria (waaronder milieu & ook gerecycleerde materialen) verder te stimuleren. 
De beleidsdomeinen LV, BZ, LNE, WSE, IV, OV, DAR werken mee aan deze studie. 

- Momenteel wordt de handleiding ‘technische eisen voor nieuwe kantoorgebouwen’ van het 
Agentschap Facilitair Management i.s.m. het Departement LNE en het Departement DAR 
doorgelicht, geactualiseerd en aangevuld met duurzame criteria. De opdracht loopt af in het 
najaar van 2007. Daarbij zijn, voor het meest ambitieuze niveau, in deze versie volgende 
criteria opgenomen: 
o alle gebruikte hout is duurzaam gewonnen volgens criteria eigen of gelijk-waardig aan 

die van een label; 
o ontwerper of aannemer kunnen met laboratoriumverslagen aantonen dat alle gebruikte 

afwerkingmaterialen emissiearm zijn; 
o 50 % van de materialen voldoen aan de milieuverklaringen van het type I (volgens de 

ISO 14020), welke rekening houden met de volledige levenscyclus van het product en 
voorwerp uitmaken van een onafhankelijke controle. 

 
De VLM heeft een criterianota milieuzorg bij aankopen voor intern gebruik: criteria voor de 
keuze van fabrikanten, leveranciers, partners, criteria voor de keuze van materialen, criteria voor 
diverse productgroepen. Daarnaast is er ook een bestekprocedure. 
Op grond van beide documenten worden bij aankopen volgende voor de vraag relevante criteria 
getoetst: 
- gebruikt de fabrikant, de leverancier of de partner zo milieuvriendelijk mogelijk verpak-

kingsmateriaal? (De voorkeur gaat uit naar meervoudig te gebruiken transportverpakkingen, 
(post-consumer gerecycled) papier en karton, polyethyleen en polypropyleen.);  

- gebruikt de fabrikant, de leverancier of de partner niet meer verpakkingsmateriaal dan 
absoluut noodzakelijk; 

- neemt de fabrikant, de leverancier of de partner de verpakkingen terug; 
- dragen de producten van de fabrikant, de leverancier of de partner een betrouwbaar 

milieukeurmerk? Dit keurmerk kan onder meer informatie leveren over het gehalte aan 
gerecycleerde materialen; 

- kan de fabrikant, de leverancier of de partner informatie geven over de samenstelling van 
zijn producten, de gebruikte ingrediënten en de ingrediënten die hij in ieder geval niet 
gebruikt; 

- is het product recycleerbaar; 
- bestaat het product uit gerecycleerde materialen; 
- is het product samengesteld uit één soort materiaal. 
Voorts hanteert de VLM criteria per materiaal en per productgroep. 
Recent zijn de criteria bij voorbeeld toegepast voor de aankoop van ergonomische stoelen, print- 
en kopieertoestellen en papier.  

 
Binnen het Agentschap voor Natuur en Bos wordt er een beleid gevoerd van het duurzaam 
beheren van haar domeinen (domeinbossen, parken, natuurdomeinen en natuurreservaten). Dit 
houdt in dat ook de materialen die bij het beheer worden ingezet duurzame materialen zijn, bij 
voorkeur met een keurmerk, verwijzend naar het duurzaam karakter van deze materialen 
(BENOR, COPRO,.…). 
 
Daar waar recyclagematerialen inzake duurzaamheid een waardig alternatief vormen voor 
nieuwe producten, wordt dossier per dossier de overweging gemaakt of gerecycleerde 
materialen zullen ingezet worden. Vooral inzake projecten rond wegenis (aanleg wandelpaden, 
fietspaden, parkings, …) wordt gebruik gemaakt van gerecycleerd COPRO-gekeurd betonpuin. 
Andere toepassingen binnen het Agentschap voor Natuur en Bos waarbij recyclagematerialen 
gebruikt werden in het verleden zijn de aanleg van vooroeververdedigingen ter bescherming van 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -593- 
 
 

 

natuurlijke oevers (bijvoorbeeld langsheen de Zuid Willemsvaart in Limburg) en drijvende 
broedeilanden op grote watervlakken. 
 
Via het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos worden eveneens 
modelbestekken voor groenbeheer aangeboden aan de partners (natuurverenigingen, steden en 
gemeenten, provincies, Regionale Landschappen, bosgroepen) gebaseerd op bestekken die 
binnen het Agentschap voor Natuur en Bos werden aanbesteed en waarin desgevallend posten 
kunnen voorkomen waarbij gebruik gemaakt wordt van recyclagematerialen. 
 
De afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen besteedt geen 
opdrachten uit waarvan het gebruik van gerecycleerde materialen en producten onderdeel zou 
kunnen van uitmaken. 
 
De Vlaamse overheid geeft subsidies aan de ruilverkavelingscomités voor de uitvoering van de 
ruilverkavelingswerken en subsidies aan de Vlaamse Landmaatschappij voor de uitvoering van 
landinrichtingswerken. De Vlaamse Landmaatschappij ondersteunt de ruilverkavelingscomités 
bij de uitvoering van de ruilverkavelingswerken. Voor de opmaak van de bestekken van de 
genoemde werken door de Vlaamse Landmaatschappij wordt gebruik gemaakt van het door de 
Vlaamse Regering goedgekeurde Standaardbestek 250 voor de wegenbouw, waarin een aantal 
toepassingsmogelijkheden zijn opgenomen op vlak van gebruik van gerecycleerde materialen en 
producten, zoals het gebruik van mengpuin als toplaag voor fiets- en wandelpaden, het gebruik 
van recuperatiemateriaal voor de onderfundering en de fundering van wegen, het gebruik van 
gebroken betonpuin met bijvoeging van cement voor de toplaag van steenslagwegen, en het 
gebruik van gerecycleerde kunststof voor diverse toepassingen zoals markeerpalen, 
katafootpaaltjes en zitbanken. 
 
Bij de Vlaamse Milieumaatschappij maakt de zorg om het milieu deel uit van de dagelijkse  
activiteiten en wordt die bij elke beslissing in overweging genomen.  

 
De VMM wil inzake duurzaam en milieuvriendelijk bouwen en verbouwen zeker het goede 
voorbeeld geven.  
 
Zo werd in 2003 een duurzaam en ecologisch kantoorgebouw opgericht in Aalst. Hierbij werd 
heel wat gerecycleerd materiaal gebruikt. Zo werd voor de uitvullingschape voor daken en 
vloeren een product gebruikt bestaande uit cement gemengd met piepschuim, dat oorspronkelijk 
gebruikt werd voor de verpakking van pc’s en printers. Bij de isolatie van de betondaken werd 
cellenglas, gemaakt van gemalen autoruiten, gebruikt. Het puin van de afbraakwerken van het 
voormalig rusthuis werd afgevoerd naar een breekinstallatie waar het werd gemalen. Een deel 
hiervan is teruggekeerd als werfverharding en een deel werd gebruikt als betonvloer.  
 
Ook bij de renovatie van onze andere kantoorgebouwen wordt gekozen voor duurzame 
materialen. Ecologisch verbouwen betekent echter ook zo veel mogelijk recuperen. Bij 
verbouwingen wordt het meubilair zo veel mogelijk gerecupereerd of krijgt het een andere 
bestemming. Wat echt niet meer kan dienen voor de VMM wordt vaak naar de kringloopwinkel 
of de kunstacademie gebracht.   
 
Ook voor de dagelijkse activiteiten wordt gekozen voor duurzame en gerecycleerde materialen, 
zoals bv. voor papier, stiften, enz.  
 
Binnen de Vlaamse Milieumaatschappij worden investerings- en onderhoudswerken aan de 
onbevaarbare waterlopen van eerste categorie uitgevoerd. Hierbij wordt voornamelijk het 
standaardbestek 250 voor de wegenbouw gevolgd. Bij de courant gebruikte materialen bij 
werken aan waterlopen komen weinig gerecycleerde materialen voor. Dit neemt niet weg dat 
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onder meer voor het vullen van schanskorven wel gebruik wordt gemaakt van gerecycleerd 
materiaal (brokken puin). 

 
2. De geluidswand aangelegd langs de E314 ter hoogte van Rotselaar bestaat niet uit gerecycleerd 

materiaal maar is een betonnen wand. 
In 1994 is langs de E19 ter hoogte van Peutie wel een geluidswand uit gerecycleerde kunststof-
materialen aangelegd met een totale lengte van 1.200 m. Deze gerecycleerde materialen zijn 
afkomstig van de nv EKOL, gevestigd te Houthalen-Helchteren.  
Daarnaast heeft de nv EKOL diverse geluidswanden gebouwd onder meer rond waterzuivering-
stations, containerparken en als afscherming voor bedrijfsactiviteiten en lawaaihinder veroor-
zaakt door de spoorweg. De nv EKOL heeft eveneens geluidswanden voor ongeveer 10.000 m² 
in het buitenland geleverd. Naast de nv EKOL produceren ook andere bedrijven geluidswanden 
uit gerecycleerde kunststof. 
 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de aanleg van een geluidswand uit gerecycleerde kunststof 
niet steeds mogelijk is. De materiaalkeuze (beton, kunststof of metaal) wordt bepaald door 
volgende factoren: 
– beschikbare ruimte (beplante geluidswanden uit gerecycleerde kunststof vereisen een 

basisbreedte van minimum 2 meter, afhankelijk van de hoogte); 
– gewicht (op bruggen kan enkel een lichte constructie); 
– tijdsduur van de werken (tijdelijke bezetting van de pechstrook en het eerste rijvak wat 

tijdens de spitsuren verkeershinder kan veroorzaken); 
– uitzicht; 
– prijs. 

 
3. Het opnemen van een voorbeeldrol is slechts één van de initiatieven die de overheid kan nemen 

om de afzet van duurzame producten te bevorderen. Milieuverantwoord gedrag in de publieke 
sector heeft een sterke functionele en symbolische rol in het sociaal leren. Succesvolle 
milieuzorg- en inkoop/investeringsprogramma’s kunnen een sterk signaal sturen naar bedrijven 
en consumenten. 

 
Zoals reeds gezegd neemt de overheid reeds heel wat initiatieven op het vlak van duurzaam 
(overheids)aankopen. Binnen het beleidsdomein LNE worden milieuverantwoorde aankopen 
gestimuleerd en ondersteund in het kader van het programma Interne Milieuzorg in de Vlaamse 
overheid. De Coördinatiecel Milieuzorg (CCM) zorgt voor de ondersteuning van de invoering 
van milieuzorg in de Vlaamse overheid. Zij formuleert voorstellen voor centrale doelstellingen 
en acties en rapporteert over de acties en behaalde resultaten. 

 
Daarnaast besteedt ook de OVAM ruim aandacht aan dit thema via projecten, plannen en andere 
initiatieven: 

 
A. Project ‘Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen bevorderen’ 

In 2006 startte de OVAM het project ‘Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen vergroten’. 
Dit project heeft als doel: “Identificeren van de opportuniteiten om de (lokale) markt voor 
gerecycleerde materialen te bevorderen en ontwikkelen van een actieplan om deze 
opportuniteiten maximaal te benutten.” Op 14 december 2006 organiseerde de OVAM 
hierover een rondetafelconferentie met alle betrokken actoren (overheid, sectororganisaties 
en industrie). 
Een analyse van de afzetmarkt voor 8 gerecycleerde materialen (compost en digestaat, 
bouwstoffen, glas, hout, papier en karton, metalen, rubber en kunststof) is opgemaakt. Aan 
de gedetecteerde knelpunten zal per afvalstroom een actieprogramma worden gekoppeld. 
Deze acties moeten de recyclagegraad en de afzet van gerecycleerde producten verder 
bevorderen door in te spelen op optimale inzamel- en sorteertechnieken, een gunstig 
investeringsklimaat, voldoende afzetkanalen voor het recyclaat en maximale verkoop van 
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producten uit gerecycleerd materiaal. Opmaak en goedkeuring van het actieprogramma is 
voorzien voor eind 2007. 

 
B. Ontwerp uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen 

Het ontwerp uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen stelt 
als plandoelstelling: “De milieuverantwoorde consumptie neemt toe in absolute en relatieve 
termen. Dit vertaalt zich in een strategie waarbij de overheid een voorbeeldfunctie op zich 
zal nemen voor haar eigen consumptie en ernaar streeft het maatschappelijke consumptie-
gedrag te veranderen. Eén van de zes bijbehorende actieprogramma’s beoogt specifiek het 
maximaliseren van duurzaam inkopen en aanbesteden van de overheid (actieprogramma 4).  
Enkel concrete actie’s zijn: 
– ondersteuningsacties inzake milieuverantwoorde aankopen voor de lokale en provinciale 

overheden, zoals de milieukoopwijzer; 
– meewerken aan het Nationaal Actieplan voor Duurzame Overheidsaankopen; 
– de ontwikkeling van indicatoren voor milieuverantwoorde productaankopen verder zetten 

met minstens één productgroep per jaar en automatisering van deze indicatorenset. 

 De Vlaamse Regering keurde dit ontwerp uitvoeringsplan op 7 september 2007 principieel 
goed. Het openbaar onderzoek loopt van 11 september tot 10 november 2007. 

 

C. Sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw 
Ook het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw bevat deze duurzaamheidsgedachte in zijn doelstellingen en volgende uit te voeren 
prioritaire projecten. 

Meer concreet: 

– het project ‘milieuverantwoord materiaalgebruik in de bouw’ heeft als resultaats-
verbintenis dat tegen 2009 een voldoende inzicht verkregen is over de (on)mogelijkheden 
voor een milieuverantwoord materialengebruik in de bouw. Op basis van deze ervaringen 
zal aan de Vlaamse Regering een voorstel worden voorgelegd om in de periode na 2009 
doelvoorschriften (prestatie-eisen) voor materialengebruik breed toepasbaar te maken in 
de bouw; 

– het project ‘steenachtige fracties’ streeft de realisatie na van het effectieve en volledige 
gebruik van steenachtige fracties in bestaande en nieuwe nuttige toepassingen; 

– het project ‘recyclage specifieke bouwmaterialen’ richt zich op het sluiten van de 
specifieke materiaalketens, met name: vanaf de productie van het bouwmateriaal tot aan 
de verwerking en/of het hergebruik of de recyclage als grondstof of materiaal. 

 
Daarnaast vermeldt het Standaardbestek 250 de mogelijkheid om puingranulaten en andere 
steenachtige secundaire grondstoffen te gebruiken in bepaalde bouwkundige toepassingen. 
Een gedetailleerd overzicht van deze toepassingen bevindt zich in bijlage. 

 
D. De OVAM bevordert groene overheidsaankopen eveneens via de Samenwerkings-

overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en gemeenten en provincies. Zowel de huidige als 
de in opmaak zijnde Samenwerkingsovereenkomst bevatten bepalingen om milieu-
verantwoord productgebruik te bevorderen.  
Voorbeelden van milieuverantwoord productgebruik zijn:  

- compost met Vlaco-label of gelijkwaardig; 
- breekpuin met COPRO-keuring of gelijkwaardig;  
- milieuverantwoorde materialen uit gerecycleerde kunststoffen;  
- milieuverantwoorde kantoormaterialen;  
- …. 
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E. Hoewel het gebruik van  gerecycleerd materiaal inderdaad belangrijk is, zijn er een aantal 
situaties waar ook andere materialen de toets van de duurzaamheid met verve kunnen 
doorstaan. En het is mijn intentie om ook hierin vanuit de Vlaamse overheid een 
voorbeeldrol te vervullen. Een typisch voorbeeld is de afweging tussen het gebruik van 
gerecycleerd materiaal en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen die voor dezelfde 
toepassingen kunnen gebruikt worden.  
Vanuit de samenwerkingsovereenkomst met de lokale besturen en ook via vele spontane 
reacties komen feedback en vragen omtrent de afweging bij de materiaalkeuze voor bij 
voorbeeld straatmeubilair of recreatieve infrastructuren in parken, bossen en natuurgebieden 
(b.v. zitbanken, verkeersremmers, allerhande paaltjes, infopanelen, schuilhutten). 
Zowel vanuit esthetisch oogpunt als op het vlak van duurzaamheid zijn er voldoende 
argumenten om een hernieuwbare grondstof als hout te gebruiken als materiaal in parken, 
bossen en natuurgebieden. De Vlaamse domeinen in beheer bij het Agentschap voor Natuur 
en Bos kunnen hierin zeker een voorbeeldfunctie vervullen. Ik wijs erop dat door gebruik te 
maken van hout dat beschikt over een internationaal erkend eco-label, zoals bij voorbeeld 
FSC, er garantie is dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.  
 

Naast deze Vlaamse initiatieven dient ook gewezen te worden op het Federaal Plan Duurzame 
Ontwikkeling. Dit voorziet in de opmaak van een Nationaal Actieplan Duurzame Overheids-
aankopen. Een ontwerpversie van dit actieplan is opgemaakt maar nog niet goedgekeurd.  

 
Betreffende het beleidsdomein Openbare Werken: 
 

1. De materialen die in de wegenbouw (agentschap Infrastructuur) zijn toegelaten zijn beschreven in 
hoofdstuk III van het Standaardbestek 250, versie 2.1.  

 De toegelaten secundaire (gerecycleerde) grondstoffen staan vermeld in § 2.2 en zijn: 
 
2.2.1 Gebroken hoogovenslak 
2.2.2 Gegranuleerde hoogovenslak 
2.2.3 Gebroken roestvrijstaalslakken 
2.2.4 Korrelas 
2.2.5 Rode mijnsteen 
2.2.6 Gebroken betonpuin 
2.2.7 Gegranuleerde non-ferroslak 
2.2.8.1 Niet-teerhoudend gebroken asfaltpuin 
2.2.8.2 Teerhoudend gebroken asfaltpuin 
2.2.9 Gebroken mengpuin (metselwerk- en betonpuin) 
2.2.10 Gebroken metselwerkpuin 
2.2.11 Granulaten van geëxpandeerde klei 
2.2.12 Poederkoolvliegas 
2.2.13.1 AVI-vliegas 
2.2.13.2 SVI-vliegas 
2.2.14 Gebroken non-ferroslak 
2.2.15 Gegranuleerd bitumenshinglemateriaal 
2.2.16.1 Niet-teerhoudend gebroken beton- en asfaltpuin 
2.2.16.2 Teerhoudend gebroken beton- en asfaltpuin 
 
Belangrijk is hierbij ook te vermelden dat er uitbreidingsmogelijkheden zijn via § 2.3: “Indien labora-
toriumonderzoek uitwijst dat een andere secundaire grondstof zoals bedoeld in het afvalstoffendecreet 
voldoet aan de technische eisen van dit standaardbestek, dan kan deze secundaire grondstof worden 
toegelaten in een wegenwerk mits opvolging door een technische begeleidingsgroep”. 
 
In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke secundaire grondstof waarvoor geschikt is. Binnen 
hoofdstuk III vinden we de secundaire materialen terug in: 
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§ 3 grond:  
 
3.2.1.10 Middelmatig-zandhoudende grond: zeefzand van 2.2.6, 2.2.8.1, 2.2.9 en 2.2.10 zijn toegelaten 
 
3.2.1.11 Grof-zandhoudende grond: zeefzand van 2.2.6, 2.2.8.1, 2.2.9 en 2.2.10 zijn toegelaten 
 
§ 5 Ophogings- en aanvullingsmaterialen 
 
Toegelaten secundaire grondstoffen zijn: 2.2.5, 2.2.11, puinzeefzand en puinbrekerzand van 2.2.6, 
2.2.8.1, 2.2.9 en 2.2.10 
 
§ 6 geeft de toegelaten secundaire bouwzanden: 
 
6.1.2.1 Brekerzand van 2.2.1 
6.1.2.2 Zand van 2.2.2 
6.1.2.3 Zand van 2.2.4 
6.1.2.4 Puinbrekerzand afkomstig van 2.2.6, 2.2.8.1, 2.29, 2.2.10 en 2.2.16.1 
6.1.2.5 Brekerzand van 2.2.14 
6.1.2.6 Zand van 2.2.7 
6.1.2.7 Zand van 2.2.3 
6.1.2.8 Zand van 2.2.15 
 
Vervolgens wordt in § 6.2 aangeduid in welke toepassing welk zand mag worden gebruikt : 
 
6.2.1 Voor draineringen: 6.1.2.3 en 6.1.2.4 
6.2.2 Voor onderfunderingen: 6.1.2.4 
6.2.3 Voor schraal beton voor wegfunderingen: 6.1.2.2, 6.1.2.4 en 6.1.2.7 
6.2.4 Voor zandcement: 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.2.6 en 6.1.2.7 
6.2.5 Voor cementbeton voor wegenwerken: 6.1.2.4 
6.2.6 Voor bitumineuze mengsels: 6.1.2.7 en 6.1.2.8 
6.2.12 Als vulmateriaal voor steenslagfunderingen: 6.1.2.4 en 6.1.2.7 
6.2.13 Voor schraal beton voor funderingen van gebouwen en kunstwerken: 6.1.2.4 en 6.1.2.7 
6.2.14 Voor straatlagen van bestratingen van betonstraatstenen en betontegels: 6.1.2.4 
6.2.16 Voor voegvulling van bestratingen: 6.1.2.4 
6.2.17 Voor drainerende fundering van zandcement: 6.1.2.4 
6.2.18 Voor ternair mengsel: 6.1.2.1 en 6.1.2.2 
 
§ 7.1.1.1.B geeft de secundaire materialen aan die als steenslag mogen worden gebruikt: 
 
7.1.1.1.B.1 Steenslag van 2.2.1 
7.1.1.1.B.2 Steenslag van 2.2.5 
7.1.1.1.B.3 Steenslag van 2.2.6 
7.1.1.1.B.4 Steenslag van 2.2.8.1 
7.1.1.1.B.5 Steenslag van 2.2.8.2 
7.1.1.1.B.6 Steenslag van 2.2.9 
7.1.1.1.B.7 Steenslag van 2.2.10 
7.1.1.1.B.8 Steenslag van 2.2.16.1 en 2.2.16.2 
7.1.1.1.B.9 Steenslag van 2.2.3 
 
Vervolgens wordt in § 7.1.2 aangeduid in welke toepassing welk zand mag worden gebruikt: 
 
7.1.2.1 Voor onderfunderingen: 7.1.1.1.B.1, 7.1.1.1.B.2, 7.1.1.1.B.3, 7.1.1.1.B.4, 7.1.1.1.B.6, 

7.1.1.1.B.7 en 7.1.1.1.B.8 



-598-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

7.1.2.2 Voor steenslagfunderingen met niet-continue korrelverdeling: 7.1.1.1.B.1 en 7.1.1.1.B.3 
7.1.2.3 Voor steenslagfunderingen met continue korrelverdeling: 7.1.1.1.B.1, 7.1.1.1.B.3, 7.1.1.1.B.4, 
7.1.1.1.B.6 en 7.1.1.1.B.9 
7.1.2.4 Voor schraal beton voor funderingen van wegverhardingen, wegelementen, gebouwen en 

kunstwerken: 7.1.1.1.B.1, 7.1.1.1.B.3, 7.1.1.1.B.6 en 7.1.1.1.B.9 
7.1.2.5 Voor cementbeton voor wegverhardingen en lijnvormige elementen: 7.1.1.1.B.1 
7.1.2.6 Voor begrinding van rijwegoppervlakken: 7.1.1.1.B.9 
7.1.2.7 Voor begrindingen van bestrijkingen op het baanbed: 7.1.1.1.B.1 en 7.1.1.1.B.9 
7.1.2.9 Voor bitumineuze mengsels: 7.1.1.1.B.1, 7.1.1.1.B.4 en 7.1.1.1.B.9 
7.1.2.10 Voor slemmengsels: 7.1.1.1.B.9 
 
Gerecycleerde brokken puin mogen gebruikt worden als waterbouwsteen voor schanskorven en voor 
bestortingen als ze voldoen aan de eisen van § 7.2 
 
De eisen voor cement zijn beschreven in § 8 
 
Vulstoffen en toevoegsels voor bitumineuze mengsels (§ 10) geeft aan hoe 2.2.12, 2.2.13.1 en 2.2.13.2 
mogen worden gebruikt. 
 
Conclusie: Op deze manier maakt het Standaardbestek 250, versie 2.1 het mogelijk dat verscheidene 
secundaire materialen, gewonnen uit recyclage en die bouwtechnisch geschikt zijn, worden gebruikt in 
de wegenbouw in diverse toepassingen. Het woord bouwtechnisch is hierbij van belang en maakt dat 
opname van nieuwe materialen steeds eerst grondig moeten worden bestudeerd i.v.m. hun invloed qua 
duurzaamheid, weerstand tegen spoorvorming, druksterkte,… Het Agentschap Infrastructuur staat 
steeds open voor het gebruik van nieuwe (via recyclage bekomen) materialen en begeleidt de firma die 
zo’n materiaal op de markt wil brengen,  zo goed mogelijk in haar onderzoek naar het bouwtechnisch 
karakter ervan. 
 
De toepassingen met secundaire grondstoffen zijn legio; het zal nog zeer moeilijk zijn om een 
bouwplaats te vinden waar geen secundaire materialen worden aangewend. 
 
Geluidsschermen 
 
Langs de gewestwegen zijn de volgende geluidsschermen uitgevoerd met behulp van gerecycleerde 
kunststoffen: 
  
Wegnummer Gemeente Locatie voorziening Firma 
A1  
Antwerpen - Brussel 

Vilvoorde – Houtem: 
Grensstraat 

kmpt 6,867 – kmpt 6,002 EKOL 

A1  
Antwerpen - Brussel 

Zemst – Elewijt: 
Steendreef 

kmpt 8,209 – kmpt 7,281 EKOL 

A14  
Antwerpen - Menen 

Zwijnaarde: centrum kmpt. 48,657 – kmpt 46,962 DECEUNINCK 
 

R0 
Buitenring Brussel 

Machelen 
Melkstraat –oprit R0 

kmpt 0,813 (A1) – kmpt 35,277 (R0) EKOL 

R0 
Buitenring Brussel 

Machelen 
Boven-Viaductstraat 

kmpt 35,3 – kmpt 35,556 EKOL 

 
Zoals hoger aangegeven mogen een ganse reeks secundaire materialen worden aangewend als basis-
materialen voor beton enz… De meeste geluidsschermen die tegenwoordig worden geplaatst zijn, 
absorberende schermen met een draagstructuur in beton en met een gewafeld oppervlak van licht-
gewicht beton als akoestische absorptielaag. In het beton van de draagstructuur of van de akoestische 
absorptielaag kunnen eventueel secundaire materialen worden aangewend.  
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Wat de richtlijnen voor geluidsschermen betreft wordt er voor gerecycleerd materiaal niets specifiek 
vermeld in de technische handleiding voor geluidswerende schermen; de schermen uit gerecycleerd 
materiaal en de schermen die gebruik maken van secundaire grondstoffen, moeten bijgevolg voldoen 
aan dezelfde vereisten als de andere materialen. 
 
 
Wat de waterbouwsector betreft, kant worden gemeld dat bij het voorschrijven in bestekken van 
recyclagematerialen en –producten, systematisch wordt uitgegaan van de bepalingen terzake in de 
standaardbestekken 230 en 250. In deze standaardbestekken zijn immers de nodige teksten en 
bepalingen opgenomen voor de meest courante toepassingen van recyclagematerialen en –producten. 
 
Concrete toepassingen van recyclagematerialen en –producten in projecten zijn: 

- zitbanken uit gerecycleerd kunststofafval (grondstoffen zijn PET, PS, PVC, PE en PP) ; 
- de hectometerpaaltjes langs de Grensmaas zijn gemaakt uit gerecycleerd kunststofafval. 
 (grondstoffen zijn PET, PS, PVC, PE en PP ;  
- wrijfbalken uit gerecycleerd kunststofafval werden gemonteerd op de steigers in de jacht-
 havens en passantenhavens welke de laatste jaren werden gebouwd (grondstoffen zijn 
 polyolefinen, PET, PVC, PS en andere kunststoffen) ; 
- in funderingen en onderfunderingen van rijwegen, kaaiplateaus en fietspaden wordt (bijna) 

systematisch gebroken betonpuin gebruikt in plaats van grind ; 
- voor steenbestortingen op onderwaterbodems en –oevers wordt op 

verschillende werven 
 brokkenpuin (d.i. gebroken beton- of steenpuin) gebruikt in plaats van daarvoor speciaal 
 ontgonnen breuksteen ; 
- bij infrastructuurprojecten wordt gestreefd naar een zo ruim mogelijk hergebruik van de 
 vrijkomende grondspecie binnen het project ; 
- gebruik van oude damplanken en buispalen bij de bouw van nieuwe kaaimuren. 

 
In de bestekteksten voor “kunstwerken” worden geen rechtstreekse richtlijnen gegeven over het 
gebruik van gerecycleerde producten.  
 
Onrechtstreeks zijn er wel richtlijnen inzake. 
 

- Vliegas dat moet voldoen aan de Europese norm en aan de voorschriften van het BENOR-merk; 
- Cement dat moet voldoen aan de Europese norm en aan de voorschriften van het BENOR-merk; 
- Stortklaar beton (wegenbeton uitgesloten) dat moet voldoen aan de Europese norm en aan de 

voorschriften van het BENOR-merk; hier is een tendens om gerecycleerde granulaten toe te 
laten voor de lagere sterkteklassen van beton bij de laagste milieuklassen; 

- Betonstaal, voorspanstaal en constructiestaal die moeten voldoen aan de Belgische cq Europese 
normen en aan de voorschriften van het Benor-merk. 

 
Uitgangspunt bij dit alles is dat de bouwproducten geheel of ten dele vervaardigd met gerecycleerde 
materialen aantonen dat zij bij voortduring aan dezelfde eisen qua sterkte en duurzaamheid 
beantwoorden als de nieuwe producten. 
 

2. Ter hoogte van Rotselaar op de E314 zijn er twee types van betonnen schermen uitgevoerd (beide met 
een draagconstructie van gewapend beton en een akoestisch absorberende laag in een wafelstructuur in 
lichtgewicht beton, gemaakt door de firma Betonac-Beton). In het beton kunnen secundaire materialen 
zijn opgenomen, maar de geluidsschermen zijn niet “een systeem met gerecycleerd materiaal”. 
 
De schermen van gerecycleerde kunststof zijn de projecten opgesomd in de lijst hierboven. Deze 
kunststofschermen zijn 1/3 tot de helft duurder dan schermen uit andere materialen (beton, metaal). Zij 
werden enkel toegepast als proef- en als demonstratieproject. 
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3. Zolang de prijs van (gerecycleerde) kunststofschermen veel hoger ligt dat schermen uit andere 

materialen, kan moeilijk worden verantwoord om dergelijke types algemeen toe te passen en om 
minder dure oplossingen uit te sluiten. 
 
De standaardbestekken 230 en 240 worden momenteel herschreven. De verantwoordelijken zullen er 
attent worden opgemaakt om bij de herwerking van deze bestekken aandacht te hebben voor het 
gebruik van gerecycleerde materialen en producten. 
 
 
Antwoord van minister Bert Anciaux: 
 
1. Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) doet voor het aanmaken van de bestekken voor de 

eigen bouwwerken in de sectoren Jeugd en Cultuur beroep op de medewerking van de Vlaams 
Bouwmeester en de afdeling Gebouwen van het Agentschap voor Facilitair Management. Hierbij 
staan criteria voor ecologisch en duurzaam bouwen centraal. 

 
  In 2006-2007 verrichtten het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouw-

bedrijf) en de vzw CeDuBo (Centrum Duurzaam Bouwen) voor het FoCI de studie “Onderhouds-
planning Culturele Accommodaties” met het oog op het preventief en ecologisch verantwoord 
onderhoud van de eigen infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap. 

 
2. Niet van toepassing in het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media. 
 
3. In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan, de inhaalbeweging voor een investerings-

waarde van 225 miljoen euro met PPS-constructies voor kunstgrasvelden, eenvoudige sporthallen, 
eenvoudige zwembaden en multifunctionele sportinfrastructuurprojecten, zullen hoge kwaliteits-
vereisten worden gehanteerd betreffende het gebruik van eenvoudige, functionele en duurzame 
materialen. Het betrekken bij het voorbereiden van de bestekken van o.a. de Vlaams Bouwmeester, 
het BLOSO en het Departement CJSM moeten dit waarborgen. Zo zullen steenslag, rolgrind en 
steen afkomstig moeten zijn van BENOR-gecertificeerde winplaatsen of COPRO-gecertificeerde 
recyclage-breekwerven. 

 
DEPARTMENT BRUSSEL 
 
1. De entiteiten van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, waarbinnen de 

cel Coördinatie Brussel opgenomen is, zijn in hoofdzaak belast met administratieve taken. De 
milieu-impact is derhalve beperkt. 

 
Toch werd een actieplan interne milieuzorg 2007-2008 opgesteld, gezamenlijk voor de ministeries 
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Internationaal Vlaanderen. Milieuzorg wordt op 
structurele wijze verankerd op alle niveaus in de organisatie en ingebed in bestaande procedures, 
zodat een voorbeeldfunctie wordt opgenomen ten opzichte van de verschillende doelgroepen 
waartoe het actieplan zich richt. 

 
Voornoemd actieplan stelt drie doelstellingen voorop, die de structurele verankering waarborgen: 
 Permanent registreren en periodiek evalueren van milieugegevens, 
 Uitwerken en toepassen van aankoopprocedures die ook rekening houden met milieucriteria, 
 Bewustmaken en informeren van personeelsleden over de implementatie van milieuzorg. 

 
In het kader van deze eerste doelstelling wordt op permanente wijze het verbruik van 
inzonderheid “afval” geregistreerd en actief wordt meegewerkt aan gescheiden afvalophaling. 
Ondermeer een concrete richtlijn houdt in dat hervulbare toners voor computerprinters worden 
aangekocht en dat de tonerhouders vervolgens worden gerecycleerd. 
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2. Niet van toepassing. 
 
3. Zie vraag 1. 
 
 
Antwoord van minister Geert Bourgeois: 
 
De beslissing van de Vlaamse Regering van 8 mei 2002 was de start van het milieuzorgproject waarbij 
de Vlaamse overheid het goede voorbeeld wil geven en wil werken aan milieuzorg. 
Daarbij werd een Centrale Coördinatiecel Milieuzorg (CCM) opgericht met als functie: 
- de administratieve entiteiten bijstaan bij de invoering van milieuzorg (methodologie, opleiding, 

informatie, ...) 
- een verbindingsfunctie vervullen tussen het decentrale niveau (entiteiten) en de Vlaamse Regering 

(ondermeer voorstellen doen op het gebied van centrale milieudoelstellingen, benodigde 
middelen) 

- de jaarlijkse rapportering verzorgen aan de Vlaamse regering en het Vlaamse Parlement over de 
voortgang van de invoering van milieuzorg en de bereikte milieuprestaties. 

 
De grote thema’s van de milieuzorg bij de Vlaamse overheid zijn o.a. mobiliteit, energie, afval, water 
en duurzame aankopen. De informatie over milieuzorg binnen de Vlaamse overheid, i.h.b. over de 
activiteiten van de CCM, is beschikbaar op de website: www.vlaanderen.be/milieuzorg . 
 
1. Wat de eerste vraag betreft kan ik meedelen dat de Vlaamse overheid niet specifiek focust op het 

gebruik van gerecycleerde materialen en producten; wel willen we bij de Vlaamse overheid de 
afvalberg aanpakken door afval efficiënt te beheren. Van de verschillende vormen voor 
afvalbeheer wordt allereerst gekozen voor de het meest milieuvriendelijke vormen, m.n. 
afvalpreventie, hergebruik en, sorteren en recyclage. (volgens de Ladder van Lansink.) 
 
Afvalpreventie en hergebruik 
 
Het aankoopbeleid is milieuvriendelijker: voor het kantoor wordt er gerecycleerd en chloorvrij 
papier gekocht, herbruik-tonercartridges en herlaadbare batterijen. 
 
Sorteren en recyclage 
 
Sinds eind 2005 zorgt de DAB Schoonmaak (agentschap Facilitair Management bij het 
beleidsdomein Bestuurszaken) voor de gescheiden afvalinzameling in alle grote gebouwen van de 
Vlaamse administratie. Op dat ogenblik werd de afvalinzameling die al bestond in het 
Markiesgebouw en het Ferrarisgebouw uitgebreid naar het Boudewijngebouw, het Conscience-
gebouw, het Phoenixgebouw, het Arenberggebouw, het Ellipsgebouw, het Hendrik Van Veldeke-
gebouw (VAC Hasselt) en het Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen). 
Papier, PMD, batterijen en restafval wordt selectief opgehaald. 
 
Het agentschap voor Facilitair Management neemt deel aan de stuurgroep van het project 
‘Milieukoopwijzer’ dat overheidsbesturen op weg moet zetten naar een milieuvriendelijker 
aankoopbeleid. 
 

2. Wat vraag 2 betreft kan ik u meedelen dat het beleidsdomein Bestuurszaken geen betrokken partij 
is bij dit project. 
 

3. Wat uw laatste vraag betreft. Er zijn geen nieuwe doelstellingen geformuleerd m.b.t. het behalen 
van een hoger milieuzorgniveau bij de Vlaamse overheid. Wel werden in het generieke deel van 
de beheersovereenkomsten de volgende bepalingen voorzien: 
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 “De Vlaamse overheid heeft onmiskenbaar een voorbeeldfunctie tegenover alle andere 
actoren in onze samenleving: burgers, ondernemingen, middenveldorganisaties en andere 
overheden. Richtlijnen die aan deze actoren door de Vlaamse overheid worden opgelegd 
moeten door de agentschappen van diezelfde overheid uiteraard ook worden nageleefd. Het 
agentschap engageert zich om aan dergelijke richtlijnen, bijvoorbeeld inzake energiezorg, 
mobiliteit, etc. zelf consequent uitvoering te geven, vanuit de voorbeeldfunctie die het 
agentschap heeft als deel van de Vlaamse overheid.”  
 
 “Het agentschap zal bij de aankoop van haar producten de in de Vlaamse overheid geldende 
normen m.b.t. energie en milieuzuinigheid respecteren en waakt erover dat deze 
aankoopproducten in menswaardige omstandigheden werden geproduceerd (eerlijke handel). 
Het agentschap engageert zich om binnen de termijn van deze beheersovereenkomst de 
volgende projecten met het oog op dit duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeheer 
concreet uit te voeren:...” 

 
Entiteiten zullen dan ook verplicht zijn om over de activiteiten en resultaten in dit verband te 
rapporteren. 
 
In mijn beleidsbrief werd al melding gemaakt van de interne leidraad voor de integratie van 
milieucriteria in bestekken. Het gebruik van de leidraad wordt verder geoptimaliseerd. 
 
In de bestekken opgemaakt door het IVA FM voor aankoop van roerende goederen worden 
milieuaspecten opgenomen als essentiële eis of als gunningscriterium. Voorbeelden zijn te vinden 
in de bestekken voor aankoop van gerecycleerd fotokopiepapier, bureaubenodigdheden, herbruik-
tonercartridges, meubilair, fotokopieertoestellen en dienstvoertuigen. 

 
Afdeling Media: 
 
1. Afdeling Media 

Al de aankopen van kantoormateriaal (zoals de aanschaffing van meubilair, aankleding, papier,…) 
van het departement CJSM worden centraal geregeld vanuit het economaat van de Management 
Ondersteunende Dienst (MOD) van het departement.   
Hierbij gaat de voorkeur naar het aankopen van kringloop kantoormateriaal waarbij in de bestek- 
en bestelformulering specifieke milieucriteria opgenomen worden. Ook is er een addendum bestel-
formulier voor ‘groene cateraars’ (actie Groen Bestek). 

 
EVA Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 
De EVA Vlaamse Regulator voor de Media verwijst voor het logistiek beheer naar artikel 25 
van het protocol van samenwerking met het departement CJSM waarin gesteld wordt dat de MOD 
als eerste aanspreekpunt voor logistiek voor de VRM fungeert. 
De EVA Vlaamse Regulator voor de Media volgt dan ook het door de MOD CJSM gevolgde 
beleid inzake gerecycleerde materialen. 
De EVA Vlaamse Regulator voor de Media is gehuisvest in het Ferrarisgebouw, dat door de 
Vlaamse overheid beheerd wordt. 

 
2. Niet van toepassing. 
 
3. Het economaat van het departement CJSM zal, binnen de mate van het mogelijke, steeds streven 

naar duurzame milieuvriendelijke aankopen.  
 
Departement internationaal Vlaanderen 
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1. Er zijn geen richtlijnen inzake het gebruik van gerecycleerde materialen. Het Departement maakt 
gebruik van gerecycleerd papier voor haar drukwerk en publicaties. 

 
2. Deze vraag is niet van toepassing op het Departement. 
 
3. Bij het uitschrijven of opmaken van aanbestedingen, offertes en lastenboek zal ik de opdracht 

geven om rekening te houden met het gebruik duurzame en eventueel gerecycleerde materialen.  
 
Toerisme Vlaanderen 
 
1. Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006 tot vaststelling van de voorwaarden 

waaronder premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven 
voorziet in een verhoging van het subsidiepercentage met 10 % voor werkzaamheden en aankopen 
die kaderen in de bedrijfsinterne milieuzorg met het oog op het verminderen van de energie- en 
afvalkosten. Bij investeringen in het eigen patrimonium van het agentschap worden geen 
richtlijnen opgelegd met betrekking tot het gebruik van gerecycleerde materialen. 

 
2. Deze vraag is niet van toepassing op Toerisme Vlaanderen 
 
3. Bij het uitschrijven of opmaken van aanbestedingen, offertes en lastenboek zal ik de opdracht 

geven om rekening te houden met het gebruik duurzame en eventueel gerecycleerde materialen.  
 
Vlaams agentschap voor internationale samenwerking 
 
1. Er zijn geen richtlijnen inzake het gebruik van gerecycleerde materialen. Het Vlaams agentschap 

voor internationale samenwerking maakt gebruik van gerecycleerd papier voor haar drukwerk en 
publicaties. 

 
2. Deze vraag is niet van toepassing op het Vlaams agentschap voor internationale samenwerking. 
 
4. Bij het uitschrijven of opmaken van aanbestedingen, offertes en lastenboek zal ik de opdracht 

geven om rekening te houden met het gebruik duurzame en eventueel gerecycleerde materialen.  
 
 
Antwoord van minister Marino Keulen: 
 
De beslissing van de Vlaamse Regering van 8 mei 2002 was de start van het milieuzorgproject waarbij 
de Vlaamse overheid het goede voorbeeld wil geven en wil werken aan milieuzorg. 
Daarbij werd een Centrale Coördinatiecel Milieuzorg (CCM) opgericht met als functie: 
- de administratieve entiteiten bijstaan bij de invoering van milieuzorg (methodologie, opleiding, 

informatie, ...) 
- een verbindingsfunctie vervullen tussen het decentrale niveau (entiteiten) en de Vlaamse Regering 

(ondermeer voorstellen doen op het gebied van centrale milieudoelstellingen, benodigde 
middelen) 

- de jaarlijkse rapportering verzorgen aan de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement over de 
voortgang van de invoering van milieuzorg en de bereikte milieuprestaties. 

 
De grote thema’s van de milieuzorg bij de Vlaamse overheid zijn o.a. mobiliteit, energie, afval, water 
en duurzame aankopen. De informatie over milieuzorg binnen de Vlaamse overheid, i.h.b. over de 
activiteiten van de CCM, is beschikbaar op de website: www.vlaanderen.be/milieuzorg. 
 
 
4. Wat de eerste vraag betreft kan ik meedelen dat de Vlaamse overheid niet specifiek focust op het 

gebruik van gerecycleerde materialen en producten; wel willen we bij de Vlaamse overheid de 
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afvalberg aanpakken door afval efficiënt te beheren. Van de verschillende vormen voor 
afvalbeheer wordt allereerst gekozen voor de het meest milieuvriendelijke vormen, m.n. 
afvalpreventie, hergebruik en, sorteren en recyclage (volgens de Ladder van Lansink.) 
 
Afvalpreventie en hergebruik 
 
Het aankoopbeleid is milieuvriendelijker: voor het kantoor wordt er gerecycleerd en chloorvrij 
papier gekocht, herbruik-tonercartridges en herlaadbare batterijen. 
 
Sorteren en recyclage 
 
Sinds eind 2005 zorgt de DAB Schoonmaak (agentschap Facilitair Management bij het 
beleidsdomein Bestuurszaken) voor de gescheiden afvalinzameling in alle grote gebouwen van de 
Vlaamse administratie. Op dat ogenblik werd de afvalinzameling die al bestond in het 
Markiesgebouw en het Ferrarisgebouw uitgebreid naar het Boudewijngebouw, het Conscience-
gebouw, het Phoenixgebouw, het Arenberggebouw, het Ellipsgebouw, het Hendrik Van Veldeke-
gebouw (VAC Hasselt) en het Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen). 
Papier, PMD, batterijen en restafval wordt selectief opgehaald. 
 
Het agentschap voor Facilitair Management neemt deel aan de stuurgroep van het project 
‘Milieukoopwijzer’ dat overheidsbesturen op weg moet zetten naar een milieuvriendelijker 
aankoopbeleid. 
 

5. Wat vraag 2 betreft kan ik u meedelen dat het beleidsdomein Bestuurszaken geen betrokken partij 
is bij dit project. 
 

6. Wat uw laatste vraag betreft. Er zijn geen nieuwe doelstellingen geformuleerd m.b.t. het behalen 
van een hoger milieuzorgniveau bij de Vlaamse overheid. Wel werden in het generieke deel van 
de beheersovereenkomsten de volgende bepalingen voorzien: 
 

 “De Vlaamse overheid heeft onmiskenbaar een voorbeeldfunctie tegenover alle andere 
actoren in onze samenleving: burgers, ondernemingen, middenveldorganisaties en andere 
overheden. Richtlijnen die aan deze actoren door de Vlaamse overheid worden opgelegd 
moeten door de agentschappen van diezelfde overheid uiteraard ook worden nageleefd. Het 
agentschap engageert zich om aan dergelijke richtlijnen, bijvoorbeeld inzake energiezorg, 
mobiliteit, etc. zelf consequent uitvoering te geven, vanuit de voorbeeldfunctie die het 
agentschap heeft als deel van de Vlaamse overheid.”  
 
 “Het agentschap zal bij de aankoop van haar producten de in de Vlaamse overheid geldende 
normen m.b.t. energie en milieuzuinigheid respecteren en waakt erover dat deze 
aankoopproducten in menswaardige omstandigheden werden geproduceerd (eerlijke handel). 
Het agentschap engageert zich om binnen de termijn van deze beheersovereenkomst de 
volgende projecten met het oog op dit duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeheer 
concreet uit te voeren:...” 

 
Entiteiten zullen dan ook verplicht zijn om over de activiteiten en resultaten in dit verband te 
rapporteren. 
 
In mijn beleidsbrief werd al melding gemaakt van de interne leidraad voor de integratie van 
milieucriteria in bestekken. Het gebruik van de leidraad wordt verder geoptimaliseerd. 
 
In de bestekken opgemaakt door het IVA FM voor aankoop van roerende goederen worden 
milieuaspecten opgenomen als essentiële eis of als gunningscriterium. Voorbeelden zijn te vinden 
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in de bestekken voor aankoop van gerecycleerd fotokopiepapier, bureaubenodigdheden, herbruik-
tonercartridges, meubilair, fotokopieertoestellen en dienstvoertuigen. 

 
 
Antwoord van minister Patricia Ceysens 
 
1. Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie 
 
Departement -  Coördinatiecel Milieuzorg 
 

Algemene bemerking: het gebruik van gerecycleerd materiaal is slechts een van de milieucriteria 
die in rekening moeten/kunnen genomen worden. Daarnaast zijn ook voor de andere 
duurzaamheidspijlers (sociaal & economisch) vaak criteria van toepassing op de aangekochte 
producten en op de uitvoering van werken. Het stimuleren van de opname van criteria is dan ook 
een complexe materie die een geïntegreerde aanpak vereist, wil men resultaat bereiken.  
 
Wij hebben geen overzicht van algemene richtlijnen betreffende het gebruik van gerecycleerde 
materialen en producten en van reeds bestaande concrete toepassingen. De meer overkoepelende 
werking van de Coördinatiecel Milieuzorg richt zich in de eerste plaats tot leveringen van de meer 
courante producten en tot gebouwgebonden aspecten (samenwerking met het Beleidsdomein 
Bestuurszaken). 
 
Volgende acties worden reeds ondernomen: 
 
1. Binnen de raamcontracten van het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) worden in 

de mate van het mogelijke milieucriteria, waaronder ook criteria i.v.m. gerecycleerd materiaal, 
opgenomen. Zo wordt o.m. in de catalogus van kantoormateriaal aangegeven welke producten 
milieuvriendelijk zijn, en wordt bv. gerecycleerd papier aangeboden. Voor meer concrete 
informatie verwijzen we naar het AFM en de aankoopcatalogus voor kantoormateriaal. 

2. OVAM ontwikkelde een berekeningsmodel om de prestaties van overheidsorganisaties op het 
gebied van milieuverantwoorde consumptie en productgebruik in beeld te brengen. Deze 
toepassing werd getest bij verscheidene overheidsinstanties en wordt momenteel in een 
softwaretoepassing gezet. In het najaar zal deze toepassing beschikbaar zijn. De toepassing 
gaat de milieucriteria na voor twee belangrijke productgroepen: kantoormaterialen en 
schoonmaakmiddelen. D.m.v. vragen worden de verschillende milieucriteria getoetst, 
waaronder ook het gebruik van gerecycleerde materialen. De toepassing kan gebruikt worden 
als hulpmiddel bij het opstellen van bestekken of als analyse voor de huidige stand van zaken 
binnen een entiteit. Voor meer informatie verwijzen we naar OVAM. 

3. Op dit moment loopt de studie “Duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten”. In deze 
studie worden de bestekken en effectieve aankopen doorgelicht voor drie productgroepen 
binnen de Vlaamse overheid: dienstvoertuigen, kantoormateriaal en werk- en beschermkledij. 
Op basis van deze studie zullen we een duidelijker beeld hebben van de huidige stand van 
zaken wo.  duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten, de knelpunten en de aanbevelingen. 
De studie moet het nodige materiaal opleveren om de opname van duurzame criteria 
(waaronder milieu & ook gerecycleerde materialen) verder te stimuleren. De beleidsdomeinen 
LV, BZ, LNE, WSE, IV, OV, DAR werken mee aan deze studie. 

4. Momenteel wordt de handleiding ‘technische eisen voor nieuwe kantoorgebouwen’ van het 
Agentschap Facilitair Management i.s.m. het Departement LNE en het Departement DAR 
doorgelicht, geactualiseerd en aangevuld met duurzame criteria. De opdracht loopt af in het 
najaar van 2007. Daarbij zijn, voor het meest ambitieuze niveau, in deze versie volgende 
criteria opgenomen: 
- Alle gebruikte hout is duurzaam gewonnen volgens criteria eigen of gelijkwaardig aan die 

van een label 
- Ontwerper of aannemer kunnen met laboratoriumverslagen aantonen dat alle gebruikte 
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afwerkingmaterialen emissiearm zijn 
- 50 % van de materialen voldoen aan de milieuverklaringen van het type I (volgens de ISO 

14020), welke rekening houden met de volledige levenscyclus van het product en 
voorwerp uitmaken van een onafhankelijke controle 

 
Agentschap Economie 
 
1. Bij aankopen doet het Agentschap Economie hoofdzakelijk beroep op bestaande bestekken.  Deze 

bestekken worden opgesteld door het Agentschap voor Facilitair Management. 
 

Bij 1/3de van de printers worden er gerecycleerde toners gebruikt.  Bij nieuwe toestellen kunnen 
geen gerecycleerde toners worden gebruikt daar anders de garantie vervalt. 

 
2. Niet van toepassing voor het Agentschap Economie. 
 
3. Voorlopig zijn er geen verdere maatregelen of acties voorzien vanuit het Agentschap Economie. 
 
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) 
 
Het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) is niet betrokken bij het opstellen van lastenboeken 
waarbij de door vraagsteller gevraagde verplichtingen kunnen ingebouwd worden. 
 
Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen 
(IWT) 
 
Het IWT ondersteunt innovatie door rechtstreekse financiële steun aan O&O-projecten van grote 
bedrijven en KMO's, en aan projecten met een coöperatief of collectief karakter of via de vorming van 
doctorandi en postdocs, vnl. bij onderzoeksinstellingen, universiteiten of hogescholen. Daarnaast 
levert het IWT een aantal diensten, staat in voor de coördinatie van gesteunde innovatie-actoren en 
doet aan beleidsvoorbereiding.  
 
Het uitvaardigen van richtlijnen inzake het gebruik van gerecycleerde materialen en producten, hoort 
niet tot de bevoegdheid van IWT. IWT heeft wel diverse onderzoeksprojecten, vaak met collectief 
karakter, gesteund waarbij de focus lag op het hergebruik (recycleren) van materialen en producten. 
Bij wijze van voorbeeld werd in bijlage een selectie van projecten uit de jaarverslagen van het IWT 
toegevoegd, waarbij het hergebruik van o.a. bouw- en kunststofafval aan de basis lag van nieuwe 
innovatieve ontwikkelingen op proces- en productniveau. Daarbij horen ook diverse projecten 
aangevraagd door collectieve centra, onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen, waarbij de 
nadruk ligt op het verspreiden van kennis rond innovatieve ontwikkelingen op het vlak van recyclage, 
t.a.v. de verschillende actoren waaronder fabrikanten, aannemers, studiebureaus, architecten, 
bouwheren, private en publieke sector, met tot doel het stimuleren en aanwenden van innovatie. 
 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) 
 
Het FWO heeft nog geen van de aangehaalde producten uit gerecycleerd materiaal aangekocht en 
hiervoor zijn er binnen de instellingen nog geen richtlijnen opgesteld. 
 
Indien in de toekomst dergelijke aankopen gebeuren dan zal deze mogelijkheid alleszins in 
overweging worden genomen. 
 
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 
 
VITO gebruikt expliciet gerecycleerd papier voor gebruik als kopieerpapier.   
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Bij de organisatie van externe evenementen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt  van milieu-
vriendelijk/gerecycleerd materiaal (draagzakken, bekers, papier, schrijfgerief….). 
De recent aangekochte tuinzitbanken voor de cafetaria zijn van gerecycleerd materiaal.  
VITO heeft grote renovatiewerkzaamheden afgerond waarbij alle ramen vervangen werden door 
aluminiumramen met dubbel glas. Deze aluminiumramen bestaan gedeeltelijk uit gerecycleerd 
aluminium. 
 
Vanaf 2007 zullen milieucriteria worden meegenomen in de op te stellen lastenboeken voor aankopen.  
 
2. Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 
 
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 
 
1. Met betrekking tot de richtlijnen is in de beheersovereenkomst van het Vlaams Agentschap voor 

Internationaal Ondernemen een stuk met betrekking tot “een duurzaam en ethisch verantwoord 
aankoopbeheer” opgenomen:  “Het agentschap zal bij de aankoop van zijn producten de in de 
Vlaamse overheid geldende normen met betrekking tot energie en milieuzuinigheid respecteren en 
waakt erover dat die producten in menswaardige omstandigheden werden geproduceerd. Het 
agentschap gaat het engagement aan om binnen de termijn van de beheersovereenkomst de 
volgende projecten met het oog op dat duurzame en ethisch verantwoorde aankoopbeheer concreet 
uit te voeren: 

a. onderzoek naar de aankoop van relatiegeschenken en cateringproducten die voldoen aan 
de criteria van duurzaam en ethisch ondernemen; 

b. onderzoek naar de mogelijkheid tot aankoop van andere producten die voldoen aan de 
criteria van duurzaam en ethisch ondernemen.” 

 
Ter uitvoering hiervan is het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen sinds begin 
2007 overgeschakeld op 100% gerecycleerd kopieer-papier (type GARDIAN), naast het feit dat zij 
reeds sinds 2003 papier sorteren en recycleren.  
Daarnaast wordt er waar mogelijk bewust gekozen voor kantoormateriaal uit gerecycleerde 
materialen, zoals schrijfblokken uit gerecycleerd papier, ringmappen en opbergmappen uit karton 
in plaats van kunststof, ongeverfde potloden etc. 

 
2. Niet van toepassing 
 
3. De beheersovereenkomst met het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen loopt nog 

tot 2010.  
 
 
Antwoord van minister Kathleen Van Brempt 
 
De Lijn 
 
1. Wat betreft het gebruik van gerecycleerde materialen volgt De Lijn het standaardbestek 250 

alsook een aantal relevante omzendbrieven van het Agentschap Infrastructuur. 
Enkele toepassingen uit het recente verleden: 
- de paaltjes die over de ganse afstand tussen Oostende Mariakerke en Middelkerke de 

afscheiding tussen “dijk” (promenade) en trambaan vormen, zijn gemaakt van herbruikbare 
kunststof; 

- de fundering en onderfundering bij de herinrichting van de stelplaats Meerbeke zijn uitge-
voerd met granulaten van gebroken puin; 

- in het project betreffende de toegankelijke bushaltes in de regio Hasselt (BB 765), is gebruik 
gemaakt van steenslag als fundering (type II volgens SB250).  Deze steenslag bestaat uit 
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gebroken betonpuin, m.a.w. recyclage van beton, en is in overeenstemming met de vereisten 
van het standaardbestek. 
 

2. Niet van toepassing 
 
MOW 
 
1. Het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen is een aandachtspunt. Recyclage van 

afval (papier, lege cartridges, batterijen, enz.) maakt deel uit van de normale gang van zaken. 
 
2. Niet van toepassing 
 
Sociale Economie  
 
1. Departement en Subsidie-Agentschap WSE 

* Bij aankopen doet zowel het departement als het subsidieagentschap hoofdzakelijk beroep op 
bestaande bestekken. Deze bestekken worden opgesteld door het agentschap voor facilitair 
management (bestuurszaken).  
* Bij 1/3de van de printers worden er gerecycleerde toners gebruikt. Bij nieuwe toestellen kunnen 
geen gerecycleerde toners worden gebruikt daar anders de garantie vervalt. 
 

2. Niet van toepassing. 
 
Gelijke Kansen: 
1. De entiteiten van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen regeringsbeleid, waarbinnen de 

cel Gelijke Kansen in Vlaanderen opgenomen is, zijn in hoofdzaak belast met administratieve 
taken. De milieu-impact is derhalve beperkt. 

 
Toch werd een actieplan interne milieuzorg 2007-2008 opgesteld, gezamenlijk voor de ministeries 
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Internationaal Vlaanderen. Milieuzorg wordt op 
structurele wijze verankerd op alle niveaus in de organisatie en ingebed in bestaande procedures, 
zodat een voorbeeldfunctie wordt opgenomen ten opzichte van de verschillende doelgroepen 
waartoe het actieplan zich richt. 

 
Voornoemd actieplan stelt drie doelstellingen voorop, die de structurele verankering waarborgen: 

 Permanent registreren en periodiek evalueren van milieugegevens, 
 Uitwerken en toepassen van aankoopprocedures die ook rekening houden met milieucriteria, 
 Bewustmaken en informeren van personeelsleden over de implementatie van milieuzorg. 

 
In het kader van deze eerste doelstelling wordt op permanente wijze het verbruik van inzonderheid 
“afval” geregistreerd en wordt actief meegewerkt aan gescheiden afvalophaling. Ondermeer een 
concrete richtlijn houdt in dat hervulbare toners voor computerprinters worden aangekocht en dat de 
tonerhouders vervolgens worden gerecycleerd. 
 
2. Niet van toepassing. 
 
Vraag 3: 
 
Uit deze antwoorden blijkt dat sommige departementen en EVA’s/IVA’s verder staan dan andere. Wat 
voor mij vaststaat is dat er nood is aan een duurzaam aankoopbeleid dat strategisch is ingebed in een 
ambitie van de Vlaamse Regering.  
Ik zal om korte termijn alle diensten die onder mijn bevoegdheid vallen vragen om werk te maken van 
de integratie van sociale en ecologische criteria in hun bestekken. Daarnaast zal ik ook een intensief 
overleg opstarten met mijn collega-ministers om vanuit de bestaande expertise een actieplan op te 
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stellen voor een 100% duurzaam aankoopbeleid  tegen 2015. Als onderdeel van Vlaanderen in Actie 
kan er een taskforce overheidsopdrachten worden opgericht om dat engagement vorm te geven.  Ik heb 
alvast afspraken gemaakt om een werkbezoek te brengen aan SenterNovem, de Nederlandse 
uitvoeringsorganisatie voor duurzaamheid en innovatie. Senternovem helpt de overheid via het 
programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden (DBO) bij het invoeren van duurzaamheid in hun 
bedrijfsvoering. De expertise die ze daar hebben opgebouwd zal ons ook hier van pas komen.  
 
 
Antwoord van minister Dirk Van Mechelen 
 
A: 
 
Het beleidsdomein Financiën en Begroting kan - gelet op de aard van de verrichte taken die 
hoofdzakelijk een administratief karakter vertonen - op het vlak van het gebruik van gerecycleerde 
materialen en producten geen projecten vermelden zoals die door de Vlaamse volksvertegenwoordiger 
als voorbeelden aangehaald worden.  
 
Binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting doen zowel het departement als de IVA's Centrale 
Accounting en Vlaamse belastingdienst voor de logistieke ondersteuning een beroep op de 
Managementondersteunende diensten van het departement Bestuurszaken. Voor courante benodigd-
heden wordt een beroep gedaan op de centrale bestekken van het agentschap Facilitair Management. 
In het Tactisch Overleg Facility wordt aangedrongen op een verdere uitbreiding van de afname-
mogelijkheden van duurzame goederen. 
 
Binnen het beleidsdomein worden sensibiliseringscampagnes gehouden en werd er bijvoorbeeld een 
project van papierrecyclage gestart. Hierbij wordt enerzijds aangedrongen op recto-verso gebruik van 
papier. Anderzijds wordt recyclage voorzien van enkelzijdig bedrukt papier dat op regelmatige 
tijdstippen wordt opgehaald en gebundeld tot schrijf- en kladblokken in de formaten A5 en A4. 
 
B: 
 
1. Als minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening, ben ik bevoegd voor het departement 

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, het agentschap RO-Vlaanderen, het 
VIOE en een deel van het agentschap Inspectie RWO. Geen van deze entiteiten voeren frequent 
werken, zoals door u bedoeld, uit die met gerecycleerde materialen kunnen uitgevoerd worden, 
zoals bouwwerken.  

 
Bij het beheer van onroerend erfgoed wordt gestreefd naar zo veel mogelijk (her)gebruik van de 
originele elementen en materialen. Indien bij restauratie of beheer van het erfgoed de originele 
materialen niet meer voor handen of bruikbaar zijn wordt gezocht naar het beste alternatief. 
Hiervoor wordt geen onderscheid gemaakt tussen "gewone" materialen en "gerecycleerde". Dit 
principe wordt ook toegepast in de uiterst zeldzame gevallen dat de Vlaamse overheid vanuit het 
beleidsveld Onroerend Erfgoed optreedt als bouwheer voor de restauratie van een beschermd 
monument. 

 
Zoals gesteld verbruikt mijn administratie bij hun dagelijkse werking de gebruikelijke kantoor-
materialen, zoals papier, inkt en dergelijke. Bij de aankoop hiervan wordt niet enkel naar het 
criterium prijs gekeken, maar wordt ook de milieufactor in rekening gebracht en maximaal gebruik 
gemaakt van gerecycleerde materialen. 

 
2.  Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheid. 
 
3. Aangezien de entiteiten van de Vlaamse overheid een grotere zelfstandigheid gekregen hebben in 

hun interne organisatie, zal ik in deze aangelegenheid geen bindende richtlijnen geven. 
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Antwoord van minister Steven Vanackere 
 
1.  Niet alle entiteiten van het beleidsdomein WVG maken gebruik van gerecycleerde materialen en 

producten. Van enkele entiteiten wordt hier een gedetailleerd overzicht gegeven: 
 

Voor de kopieer- en faxtoestellen binnen het ministerie WVG wordt er enkel gerecycleerd papier 
gebruikt. 
 
VIPA - Vlaams infrastructuurfonds voor persoongebonden aangelegenheden  
 
Het VIPA hanteert bij de beoordeling van de aanvragen voor investeringssubsidies evaluatiecriteria 
voor het ecologisch en duurzaam bouwen. Bij deze criteria zijn aanbevelingen opgenomen inzake 
materiaalkeuze. Hierbij volgt een overzicht van de richtlijnen en de aanbevelingen: 
 
“Voor de implementatie van houten schrijnwerk kan niet-verduurzaamd hout worden gebruikt. 
Voorwaarde is dat de juiste houtsoort en de juiste constructies en detailleringen gebruikt worden.  
Voor renovatiewerken aan kunststof of metalen schrijnwerk kan worden omschreven hoe het 
vervangen schrijnwerk wordt gerecupereerd of gerecycleerd. In Annex G ‘Guidelines for low-
polluting buildings’ van CR 1752 worden criteria gegeven voor de kwalificering van de lucht-
vervuilingsgraad van materialen. Aanbevolen wordt om oppervlakken behorende tot de categorie M3 
te vermijden en oppervlakken behorende tot M2 lager te houden dan 20%. Het gebruik van water-
vervuilende dakbedekkingen wordt afgeraden. Het gebruik van PVC wordt afgeraden. Tegenwoordig 
bestaan er tal van alternatieven voor bouwproducten op de markt, waarbij PVC wordt vervangen door 
kunststoffen of andere materialen met een geringere milieu-impact. Het overdreven gebruik van 
producten op basis van portlandcement, beton en baksteen kan inzake de reductie van CO2-emissies in 
vraag worden gesteld. Het gebruik van klinkerarme cementsoorten wordt in ieder geval aangeraden. 
Beperk tevens het aandeel cement in pleisters door te opteren voor kalk- of leemvarianten. Indien 
beton wordt gebruikt dan kan dit beton voor structurele doeleinden voor minimum 30% bestaan uit 
recyclaatgranulaat van metselwerk- en/of betonpuin (als grindvervanger). Voor dekvloeren kan 100% 
recyclaatgranulaat worden gebruikt. Vermijd het metsen van bakstenen en opteer bij gebruik van 
bouwstenen voor gelijmde of droog gestapelde constructies. Streef naar schuimen kitarme detaillering. 
Gebruik bij voorkeur skeletaire draagconstructies die achteraf worden ingevuld. Bevorder hierbij de 
mogelijkheid tot ontmantelen van het skelet achteraf. Er wordt aanbevolen om op een doorgedreven 
wijze materialen en bouwproducten toe te passen die eenvoudig ontmantelbaar, ontkoppelbaar en voor 
100% herbruikbaar of recycleerbaar zijn. Gebruik bij gesloten verhardingen altijd zo veel mogelijk 
recyclaatmateriaal. Het gebruik van gesloten wegdekverhardingen wordt eveneens afgeraden. Indien 
de bodembedekking en de ondergrond voldoende doorlatend zijn en het grondwater niet tot aan het 
maaiveld reikt, zal het regenwater vrij snel de bodem intrekken. De doorlaatbaarheid mag niet 
verminderd worden door berijden tijdens en na aanleg. Bij vorstgevaar moet een onderfundering 
voorzien worden uit bijvoorbeeld grove grond. De verharding kan bestaan uit steenslag of dolomiet 
eventueel voorzien van een geotextiel, waterdoorlatende straatstenen of -platen, beton of polyethyleen 
grastegels, houtspaanders, enz. Het gebruik van watergebaseerde verven wordt aangeraden.” 
 
VAPH  - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
 
Het VAPH geeft voor kantoorbenodigdheden voorrang aan gerecycleerd materiaal wanneer dit 
voorkomt in het gepresenteerde gamma. Ook zijn de kartonnen ordners, archiefdozen, verhuisdozen, 
… van gerecycleerd materiaal. 

 
2.  Voor geen enkele entiteit van het beleidsdomein WVG van toepassing. 

 
3.  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
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Binnen het departement zal eerstdaags het opstellen van een milieuactieplan worden afgerond. Het 
hergebruik van materialen krijgt daarbij aandacht in het hoofdstuk duurzame aankopen. 
 
IVA Zorg en Gezondheid 
 
Dit agentschap richt zich op het vermijden van bepaald materiaalgebruik (omwille van de hoge 
energiekost bij de productie of omwille van de negatieve ecologische invloed die het heeft zoals de 
ontginning van tropisch hardhout, ...) en op het hergebruik van producten en materialen. 
 
VAPH  - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
 
Het VAPH zal het aanbod van gerecycleerde kantoormaterialen of -producten blijven opvolgen en er 
bij nieuwe aankopen voorrang aan verlenen. 
 
OPZ Rekem en OPZ Geel  - Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 
 
In toekomstige lastenboeken zullen inschrijvers gevraagd worden om – binnen het kader van de Wet 
op de Overheidsopdrachten – ook gerecycleerde materialen of producten op te nemen.  
 
 
Antwoord van minister Frank Vandenbroucke 
 
Beleidsdomein Onderwijs: 
 
1.  Binnen het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, noch binnen het geheel dan de Vlaamse 

overheid bestaat geen overzicht van algemene richtlijnen betreffende het gebruik van 
gerecycleerde materialen en producten en van reeds bestaande concrete toepassingen. Wel 
besteedt de Vlaamse overheid via de campagne “milieuzorg in de Vlaamse overheid” ook 
aandacht aan duurzaam aankoopbeleid (zie http://www.lne.be/campagnes/milieuzorg-in-de-vlaamse-
overheid). In dat kader promoot de campagne binnen de diensten van de Vlaamse overheid o.m. 
het gebruik van de Milieukoopwijzer. Deze geeft concrete en praktische milieu-informatie 
over meer dan 50 verschillende producten, opgedeeld in zeven productcategorieën. Voor elk 
product geeft de Milieukoopwijzer een rangorde op basis van de belangrijkste milieucriteria. 
Via de lijsten met merken en leveranciers kan een aankoper onmiddellijk opzoeken waar welk 
milieusparend product te vinden is. Ik kan hiervoor verder verwijzen naar het antwoord op 
deze vraag van mijn collega’s Hilde Crevits, Vlaams minister voor Leefmilieu en Geert 
Bourgeois, Vlaams minister voor Ambtenarenzaken. 
Het meest gebruikte gerecycleerd materiaal binnen de overheidsdiensten is gerecycleerd 
papier, dat aangekocht wordt op basis van de raamcontracten van het agentschap voor facilitair 
management. 

 Het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming werkt verder ook mee aan de studie rond duur-
zaamheidscriteria in overheidsopdrachten. In deze studie worden de bestekken en effectieve 
aankopen doorgelicht voor drie productgroepen binnen de Vlaamse overheid: dienstvoer-
tuigen, kantoormateriaal en werk- en beschermkledij. 

 
2. Vraag niet van toepassing voor Onderwijs en Vorming 

 
3.  Een belangrijke voorbeeldrol die Onderwijs en Vorming vervult op het vlak van 

duurzaamheid, situeert zich in het bouwen van energiezuinige scholen. Scholen die een 
bouwaanvraag indienen vanaf 1 januari 2008 dienen te voldoen aan de E-70 norm om in 
aanmerking te komen voor subsidies. Daarnaast zullen een aantal scholen gebouwd worden 
volgens de passiefhuisstandaard. Ik verwijs ook naar alle maatregelen die reeds werden 
genomen op het vlak van rationeel energieverbruik in scholen. 
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Een school heeft immers een voorbeeldfunctie in de strijd tegen de opwarming van de aarde. 
Het is veel gemakkelijker en overtuigender om leerlingen de inhoud en het belang van het 
concept duurzame ontwikkeling aan te leren, als de ideeën achter duurzame ontwikkeling door 
de school zelf worden toegepast. (SV De Meyer, nummer 112 van 6 maart 2007) 

 Ik wil ook de projecten rond Milieuzorg op School (MOS) benadrukken als een voorbeeld 
voor de jeugd en van daaruit naar ouders en de hele maatschappij. 
Voor meer informatie zie www.milieuzorgopschool.be/mos. 
 

Beleidsdomein Werk: 
 

1. DEPARTEMENT en SUBIDIEAGENTSCHAP WSE 
* Bij aankopen doet zowel het departement als het subsidieagentschap hoofdzakelijk beroep op 
bestaande bestekken. Deze bestekken worden opgesteld door het agentschap voor facilitair 
management (bestuurszaken).  
* Bij 1/3de van de printers worden er gerecycleerde toners gebruikt. Bij nieuwe toestellen kunnen 
geen gerecycleerde toners worden gebruikt daar anders de garantie vervalt. 

 
VDAB 
De VDAB beheert en beheerst haar milieuaspecten door middel van het ISO 14001-
managementsysteem. Dit systeem biedt hiertoe een passende structuur met aandacht voor detectie 
en uitvoering van corrigerende acties. De implementatie van ISO 14001 werd volledig 
geïntegreerd in het bestaande EFQM-systeem. In iedere VDAB-opleiding gelden instructies 
inzake het beperken van grondstoffen, het gebruik van gerecycleerde materialen en correct 
sorteren van de afvalstoffen in functie van nuttige toepassing. Aankoopbeheer en afvalstoffen-
beheer zijn belangrijke milieudoelstellingen binnen de VDAB. 

 
Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het principe van de Ladder van Lansink: 

 
A vermijden van afval:  
- heeft een aanzienlijk hogere prioriteit dan recyclage-toepassingen. De VDAB streeft er dan ook 
naar afval op de eerste plaats te vermijden door: 
B nuttige toepassing hergebruik:  
- het kantoorpapier is geproduceerd uit 100% postconsumer recyclagepapier 
- diverse kantoorartikelen zijn geproduceerd uit gerecycleerd materiaal; in de artikelencatalogus 
worden milieuvriendelijke artikelen aangeduid  
- diverse verbruiksmiddelen zijn geproduceerd uit gerecycleerd materiaal: bouwmaterialen in de 
opleidingen hout, handdoekrollen en toiletpapier,  
- bij bouw- en investeringsprojecten worden gerecycleerde materialen gebruikt. Alle bestekken 
dienen door de VDAB-milieudienst geadviseerd te worden (ISO vereiste): bv gebruik van 
gebroken granulaten bij onderfundering, regenwaterafvoerpijpen, rioleringsbuizen, … 
- … 
C nuttige toepassing recyclage: 
Een ver doorgedreven beheer inzake afvalstoffensortering en –inzameling biedt garanties voor 
nuttige toepassingen van de geproduceerde afvalstoffen: 
- alle grotere opleidingscentra bij de VDAB beschikken over een eigencontainerpark met 
parkwachter (# ca 30)  
- correcte afvalstoffensortering en –ophaling door erkende overbrengers 
- een ‘Afvalgids’ met beschrijving van de verschillende mogelijke afvalstromen  
- afvalstoffenbeheer en boekhouding per locatie 
 
D. Verbranden 

 
SYNTRA VLAANDEREN 
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SYNTRA Vlaanderen schakelt zich positief in in het duurzaam en milieuvriendelijk beleid van de 
Vlaamse Regering. Als kleiner extern verzelfstandigd agentschap doet SYNTRA Vlaanderen 
daartoe zoveel mogelijk beroep op globale aanbestedingen vanuit de Vlaamse administratie, 
waarbij in het lastenboek rekening wordt gehouden met de beoogde doelstellingen. 

 
2.  DEPARTEMENT en SUBIDIEAGENTSCHAP WSE 

Niet van toepassing. 
 

VDAB 
Binnen VDAB zijn er geen toepassingen van geluidswanden. 

 
SYNTRA VLAANDEREN 
Niet van toepassing. 

 
3.  DEPARTEMENT en SUBIDIEAGENTSCHAP WSE 

Voorlopig zijn er geen verdere maatregelen of acties voorzien vanuit het departement of het 
subsidieagentschap werk en sociale economie.  

 
VDAB 
De VDAB is de eerste Vlaamse overheidsinstelling die het milieuzorgcertificaat ISO 14001 
behaald heeft. Het project ‘Invoeren van milieuzorg in de Vlaamse overheid’ is gerealiseerd 
binnen de VDAB ondanks de complexiteit van de organisatie, het aantal vestigingen, het aantal 
eigen medewerkers, de diverse doelgroepen die bij de milieuzorg van de VDAB worden 
betrokken. 

 
Naast de directe impact is de indirecte impact van de milieuzorg essentieel. De integratie van 
milieuzorg in alle opleidingen als kenniselement en nog belangrijker als attitude. Elke door de 
VDAB opgeleide cursist heeft niet alleen kennis gemaakt met de milieuzorg binnen de VDAB 
maar dient hierin te participeren. Bovendien is milieuzorg geïntegreerd in de opleiding met het 
oog op het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid bij tewerkstelling na opleiding. 

 
De toekomstige meerwaarde van de VDAB situeert zich erin de verworven kennis en aanpak 
verder te dessimineren naar de diverse klantendoelgroepen, de overige belanghebbenden; andere 
Vlaamse instellingen in het bijzonder. 

 
De milieuzorg bij de VDAB kadert in ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’. De verdere 
uitbouw en integratie van deze duurzaamheidsgedachte vormt dan ook de toekomstige uitdaging 
samen  met de verankering van de milieuaspecten in alle activiteiten en alle afdelingen en sluit aan 
met onze sociaal-maatschappelijke opdracht. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 608 
van 11 september 2007 
van CARL  DECALUWE 
 
 
 
Waterbeheersing West-Vlaanderen   -   Bevaarbare waterlopen 
 
Bij felle neerslag en langdurige regenperioden is de toestand van de Vlaamse waterwegen een 
bepalende factor voor wateroverlast. 
 
Een goede waterafvoer door baggeren en slibruimen van de bevaarbare waterlopen is dan ook van 
essentieel belang, evenals goed onderhouden en stevige dijken. 
 
1. Welke werkzaamheden zijn er sedert begin vorig jaar op het vlak van waterbeheersing in de ruime 

zin (dijkwerken, slibruimen, onderhoudswerken, enz.) uitgevoerd aan de bevaarbare waterlopen 
eerste categorie in de provincie West-Vlaanderen? 

 
Over welke specifieke werken gaat het telkens en wat is de kostprijs per bekken? 
 

2. Welke werkzaamheden worden er voor de komende periode aanbesteed en wat is telkens de 
kostprijs? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 608 van 11 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Sedert begin vorig jaar werden de hiernagenoemde waterbeheersingswerken uitgevoerd in West-

Vlaanderen:  
 

IJzerbekken 
- Herstel en versterking van de oevers van het Lokanaal 

Door het herstel en de versterking van de oevers is het mogelijk geworden om sinds medio 
2007 het waterpeil in het Lokanaal hoger te laten stijgen om bij overstromingsgevaar via deze 
weg meer water te evacueren vanuit de IJzer naar de Ganzenpoot te Nieuwpoort voor lozing in 
de zee. 

- Verwijderen van drijfvuil 
Drijfvuil in de waterlopen zorgt voor verstopping van de roosters vóór de pompgemalen en 
lozingsconstructies en vormt een bedreiging voor voorzieningen tegen wateroverlast, zoals de 
keerkleppen op riooluitmondingen. Het regelmatig verwijderen van drijfvuil uit de waterweg 
is een noodzakelijke maatregel in het voorkomen van wateroverlast. 

- Ganzenpootcomplex te Nieuwpoort  
De stuwen van het Ganzenpootcomplex te Nieuwpoort die instaan voor de afvoer van het 
IJzerwater naar de zee, werden gemechaniseerd en geautomatiseerd en worden sinds medio 
2006 centraal bediend.  Hierdoor kan sneller en efficiënter worden ingespeeld op problemen 
van wateroverlast in het IJzerbekken. 

- Bouwen van een pompgemaal op de Kreek van Nieuwendamme/Nieuw Bedelf te Nieuwpoort. 
Dit pompgemaal moet de afwatering van de Kreek van Nieuwendamme en het Nieuw Bedelf 
naar de Ganzenpoot te Nieuwpoort sterk verbeteren. De ontoereikende afvoer heeft in het 
verleden tot problemen van wateroverlast geleid te Middelkerke, Koekelare, Schore, Leke en 
Keiem. 
Het project is in uitvoering en wordt dit najaar in gebruik gesteld.  
Kostprijs: € 6.219.035,05 (excl. BTW) 
 

Bekken Brugse Polders  
- Baggeren Zuidervaart tussen Brugge en Damme, met inbegrip van de boezem van de 

Kerkebeek 
De Zuidervaart werd in 2006 gebaggerd. Hierdoor is zijn afvoerend vermogen hersteld, 
waardoor het gevaar op overstromingen van de Brugse binnenstad sterk verminderd is. 

- Baggeren van de Buitenvestingsgracht te Brugge. 
 In 2006 werd de Buitenvestingsgracht te Brugge gebaggerd. Deze waterloop heeft een 

belangrijke waterafvoerfunctie voor de stad Brugge via het pompstation in de Ketsbrugge-
straat. 

- Verwijderen van drijfvuil 
- Verbeterde afvoer van het kanaal Brugge-Oostende naar het Boudewijnkanaal. 
 In 2006 werden de omloopriolen van de verbindingssluis te Brugge aangepast en hun werking 

geoptimaliseerd. Hierdoor is de afvoermogelijkheid vanuit het kanaal Brugge-Oostende naar 
het Boudewijnkanaal verhoogd en kan de achterhaven van Zeebrugge als buffer ingeschakeld 
worden bij wateroverlast.  
Kostprijs:  € 1.092.975,73 (excl. BTW) 
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 Leiebekken 
- Reinigen van de sifons onder het Kanaal Roeselare-Leie 

De sifons onder het Kanaal Roeselare-Leie vormen een belangrijke schakel in de afvoer van 
beken en grachten naar de Mandel, onder andere van de Babilliebeek.  
In de voorbije jaren werden 13 sifons gereinigd. Heden is de reiniging van de sifon te Izegem 
aan de orde. 
Kostprijs: € 317.940,25 (excl. BTW) 

 
2. De hiernavolgende werkzaamheden worden gepland aanbesteed te worden in de komende periode.  

 
IJzerbekken 
- Bouwen van een pompstation met 2 noodpompen te Veurne tussen het kanaal Nieuwpoort-

Duinkerke en het Lokanaal.  
 Deze pompen hebben tot doel om bij hoog water op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke een 

debiet van minimaal 2 m³/s te verpompen naar het Lokanaal waar dit debiet via het Lokanaal 
geëvacueerd wordt naar de Ganzepoot. De werken zijn aanbesteed en in gunningsprocedure; 
de uitvoering wordt voorzien in het voorjaar 2008.  

 
- Baggeren kanaal Ieper-IJzer 
 Nog in 2007 wordt de opdracht aanbesteed voor een eerste fase van het baggeren van het 

kanaal Ieper-IJzer. Met deze opdracht moet de toegankelijkheid tot Ieper voor de pleziervaart 
hersteld worden alsook het afvoerend vermogen van het kanaal.  

 
- Herbouwen van 7 sifons  
 Een opdracht is lopende voor de studie en de opmaak van het bestek voor vernieuwing van 7 

sifons op het grondgebied van West-Vlaanderen. 
 Daarna kan de vernieuwing van de sifons worden aangevat. 
 
 De in het vernieuwingsprogramma opgenomen sifons uit het IJzerbekken zijn: 
- Kanaal Plassendale-Nieuwpoort: Grondduiker nr. 2 te Oudenburg die het Hagebruggeleed 

verbindt; 
- Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Grondduiker nr. 4 te Leffinge die de Ieperleed verbindt ; 
- Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Grondduiker nr. 5 te  Leffinge die het Groot-Leffinge-geleed 

verbindt met de Ieperleed; 
- Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Grondduiker nr. 6 te Slijpe die het Donkermaneschijn-geleed 

verbindt; 
 
- Aanleg van een dijk en wegverhoging in het Blankaartbekken 
 In 2008 wordt gestart met de uitvoering van de beschermingswerken  -  de landinwaartse 

bebouwing vrijwaren tegen overstromingen vanuit de IJzer - in het Blankaartbekken te 
Houthulst.  

 De eerste fase van de werken omvat het verhogen van de wegenis.  
 De tweede fase, de aanleg van de eigenlijke beschermingsdijk, is gekoppeld aan de realisatie 

van het natuurinrichtingsproject van het agentschap Natuur en Bos en zal volgens de huidige 
planning in uitvoering gaan in 2009.  

 
- IJzer – Baggeren kreek te Nieuwendamme: 
 Het baggeren van de kreek van Nieuwendamme, voor de verbetering van de afwatering van de 

kreek, werd opgenomen in het meerjarenprogramma 2008-2010. 
 Kostprijs: € 9.737.000 (excl. BTW)  
 
Bekken Brugse Polders 
- Leopoldskanaal te Heist 
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Om de afwatering van het Leopoldskanaal te verbeteren wordt voorzien in een pompgemaal 
(10 m³/sec) om water over te pompen van het Leopoldskanaal naar het Afleidingskanaal van 
de Leie waardoor de afwateringsmogelijkheden naar zee groter zijn.  
De aanbesteding wordt voorzien eind 2007.  

 
- Herbouwen van sifons  

De studie is lopende voor de vernieuwing van sifons op het grondgebied van West-
Vlaanderen. 
 

- Kanaal Brugge – Oostende – automatisatie schuiven Sas Slijkens: 
De automatisatie van de schuiven van het Sas Slijkens te Oostende moet toelaten om de 
waterafvoer van het kanaal Brugge-Oostende te optimaliseren. De aanbesteding van de werken 
is mogelijk in 2008.  
Kostprijs: € 2.900.000 (excl. BTW) 
 

Leiebekken  
- Kanaal Roeselare-Leie – Ingelmunster – Verbetering afwatering: 

In samenwerking met de gemeente Ingelmunster zal een riolering die afvoert naar een sifon 
onder het kanaal Roeselare-Leie, worden heraangelegd. 
Kostprijs: € 1.000.000 (excl. BTW). 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 610 
van 11 september 2007 
van CARL  DECALUWE 
 
 
 
Doortocht N8-R36 Kortrijk   -   Stand van zaken 
 
Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 567 van 6 september 2006 met gelijknamig onderwerp 
(Websitebulletin, publicatiedatum 19-10-2006). Graag had ik van de minister aan de hand van de 
volgende vragen een nieuwe stand van zaken vernomen. 
 
1. Wat is de stand van zaken van dit project, welke fasen dienen nog doorlopen te worden? 
 
2. Indien reeds bekend: wat is de geraamde kostprijs van dit project en hoe zal deze verdeeld worden 

over de verschillende overheden? 
 
3. Indien reeds bekend: wat is de geplande timing van het project? Wanneer zullen de werken 

aanvangen en eindigen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 610 van 11 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het doortochtproject met projectnummer 4162‘ R36 doortocht Wandelweg -Zwevegemstraat – 

Romeinselaan - Plein – Gentsestraat – Minister Liebaertlaan ‘te Kortrijk tussen de 
kilometerpunten 0,966 tot en met 1,835’ – kortweg:‘R36 Kortrijk -doortocht Foruminvest’ komt 
voor op het goedgekeurd indicatief 3 jaren investeringsprogramma AWV West –Vlaanderen in 
het jaar 2008. Dit project zal worden uitgevoerd volgens herinrichting van doortochten (module 
3) en een module 4 (subsidiëring van de wegverlichting langs gewestwegen) van de 
mobilteitsconvenanten.  
Dit convenantgebonden project heeft de volledige module 3 ( herinrichting van doortochten) van 
de convenantenprocedure doorlopen. De startnota werd conform verklaard op 16 april 2007. De 
projectnota werd conform verklaard op 2 juli 2007. Via een overdrachtprocedure dient nog het 
wegvak van de R36 (Zwevegemsestraat) tussen kilometerpunten 1,075 en 1,212 te worden 
overgedragen van het Vlaams Gewest aan het stadsbestuur. Via een verkoops-procedure dient 
ook nog een deel van het wegvak tussen de kilometerpunten 1,212 en 1,480 van het Vlaams 
Gewest te worden overgedragen.  
Door het stadsbestuur van Kortrijk is een studiebureau aangesteld. 

 
Voor de aanvang der werken dienen nog volgende stappen gerealiseerd te worden:  
-  de opmaak van het bestek en de aanbestedingsplannen; 
-  de procedure in verband met het milieuhygiënisch bodemonderzoek; 
-  doorlopen van de procedure voor subsidiëring bij de Vlaamse Milieumaatschappij ivm de 

studie van het rioleringsdossier; 
-  de studie van de verlichting : afhankelijk van de verlichtingsstudie dient een module 4 

(subsidiëring van de wegverlichting langs gewestwegen) en/of module 17 (wegverlichting 
langs gewestwegen) ondertekend te worden.; 

-  ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest en stad Kortrijk 
-  de aanbesteding; 
-  de goedkeuring van de aanbesteding en de definitieve vastlegging van de kredieten; 
-  de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning. 

 
2.  Een gedetailleerde raming van de kostprijs is nog niet gekend. De verdeelsleutel tussen de 

verschillende partners kan pas worden bepaald wanneer het project volledig is uitgewerkt.  
 
3.  Voorgestelde timing: aanbesteding 2008. De effectieve datum van aanvang kan nog niet worden 

bepaald. De aanvang der werken is afhankelijk van de studie der verkeersmaatregelen tussen de 
verschillende geplande projecten te Kortrijk: de geplande werkzaamheden van Veilig Verkeer 
Vlaanderen (TV3V) en het doortochtproject N8 Oudenaardse Steenweg-Zwevegemsestraat. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 612 
van 11 september 2007 
van CARL  DECALUWE 
 
 
 
Vrije busbanen   -   West-Vlaanderen 
 
Een betere doorstroming van het openbaar vervoer is een prioriteit van het Vlaamse beleid. 
 
Op verschillende Vlaamse gewestwegen zijn busbanen al een vertrouwd gezicht. Zij garanderen mee 
regelmaat en stiptheid voor de bussen van De Lijn. 
 
In het doorstromingsprogramma van de Vlaamse Regering zijn volgende projecten voor West-
Vlaanderen opgenomen: 
- busstrook in Brugge op de R30 (kruispunt Oostmeers); 
- aanloopstrook in Brugge (N9 en N342); 
- aanloopstrook in Wevelgem (N8). 
 
1. Welke concrete werken omvatten deze projecten? 
 
2. Wat is de vooropgestelde timing voor de uitvoering van deze projecten? 
 
3. Welke procedures dienen nog doorlopen te worden alvorens deze werken kunnen aanvatten? 
 
4. Wat zijn de begrote budgetten voor deze werken? 
 

Wat is de verdeelsleutel tussen de beleidsdomeinen Openbare Werken en Mobiliteit? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 612 van 11 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Busstrook in Brugge R30 kruispunt Oostmeers 

1. Aanleggen van een nieuwe busstrook door het herschikken van de rijstroken op de  
rijweg, aanleg van een nieuwe uitgang op de nabijgelegen rotonde en aanpassen van 
de linksafslaande zone naar de Oostmeers. 

2. Voorjaar 2008. 
3. Bouwvergunning is aangevraagd. 
4. Werken zijn aanbesteed, bedrag op begrotingsartikel doorstroming: 450.000 euro. 

 
2. Aanloopstrook in Brugge op N9 

1. Aanleg van perrons in de parkeerstrook tussen rijweg en fietspad, zodat de bus halt 
kan houden op de rijweg en zo tijdswinst kan boeken. 

2. Voorjaar 2008. 
3. Werken zijn aanbesteed, geen bijkomende procedures. 
4. Bedrag op begrotingsartikel doorstroming: 350.000 euro. 
 

 NB:  Op de N342 worden voorlopig geen maatregelen voorzien wegens de toekomstige 
 ontwikkeling aan de achterkant van het station. 

 
3. N8 Aanloopstrook Wevelgem; 
 

1. Een herinrichting van de bushaltes tussen de kilometerpunten 93,200 en 93,300 op de 
N8 te Wevelgem ter verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer. Er 
wordt 1 aanloopstrook voorzien in de huidige parkeerstroken richting Kortrijk. Tevens 
worden de fietspaden verplaatst, zodat niet meer bij het op – en afrijden van de halte 
over het fietspad moet worden gereden. Hiervoor is het nodig een asverschuiving van 
de rijweg te voorzien met inbegrip van een nieuwe wegkoffer. 

 
2. Vooropgestelde timing van dit project : aanbesteding in het 4de kwartaal van 2007. 

Effectieve aanvatting der werken van dit project vermoedelijk in de 1ste helft van het 
investeringsjaar 2008. 

 
3. Voor de aanvang der werken dienen nog volgende procedures te worden doorlopen: 

- de aanbesteding; 
- de goedkeuring van de aanbesteding en de definitieve vastlegging der kredieten; 
- de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning. 

 
4. Het bedrag dat voor dit project voorzien is op de begroting van het doorstromings-

programma 2007, goedgekeurd op 25 mei 2007, bedraagt 250 000 euro. De verdeel-
sleutel is 100% ten laste van het beleidsdomein Mobiliteit. Het doorstromings-
programma 2007 is goedgekeurd door de bevoegde Vlaamse ministers van de 
beleidsdomeinen Openbare Werken en Mobiliteit. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 614 
van 11 september 2007 
van CARL  DECALUWE 
 
 
 
Autosnelwegen   -   Verkeersongevallen 
 
Graag had ik de minister een aantal vragen gesteld over de evolutie van het aantal verkeersongevallen 
op de autosnelwegen in Vlaanderen. 
 
1. Kan de minister de cijfers meedelen van het aantal ongevallen per autosnelweg in Vlaanderen, en 

dit voor de laatste tien jaar? 
 

Kunnen deze cijfers ook opgesplitst per provincie weergegeven worden? 
 
Kan de minister eveneens een onderscheid maken tussen het aantal ongevallen met doden, 
zwaargewonden en lichtgewonden? 
 

2. Hoe evolueren deze cijfers? 
 
3. Op welke locaties is er sprake van een structureel probleem (bv. zeer frequente ongevallen, al dan 

niet met gewonden tot gevolg)? 
 

Hoe zullen deze locaties aangepakt worden? 
 

4. Welke extra maatregelen voorziet de minister om deze cijfers nog verder te doen dalen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 614 van 11 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Hierna volgt een overzicht, voor heel Vlaanderen, van de ongevallen op de autosnelwegen in 

Vlaanderen, met inbegrip van de volledige ring rond Brussel (R0), de volledige ringwegen R1 en 
R2 van Antwerpen, de volledige ring rond Gent (R4) en de volledige N49 van Antwerpen tot 
Knokke-Heist (kilometerpunt 0.135 tot kilometerpunt 84.5) en dit voor de periode 1996-2005, 
volgens de gegevens van de federale overheid. 
Deze gegevens hebben niet enkel betrekking op het aantal ongevallen maar ook op het aantal 
lichtgewonden, zwaargewonden en doden die hierbij te betreuren vielen. Voor dezelfde periodes 
zijn gelijkaardige gegevens, maar opgesplitst per provincie, eveneens beschikbaar (kopie in 
bijlage). 

 

 
2. In absolute waarden vertonen deze cijfers globaal een dalende trend voor deze periode van 10 jaar, 

met wel eerst een lichte stijging in het eerste gedeelte van deze periode, gelukkig gevolgd door een 
grotere daling in het tweede gedeelte van de periode, waardoor de onveiligheid op het einde van 
deze periode merkelijk lager ligt dan in het begin van de periode. Deze algemene tendens is het 
meest uitgesproken voor het aantal doden en zwaargewonden (globaal – 36 % t.o.v. 1996) en wat 
minder voor het aantal ongevallen en het aantal lichtgewonden (respectievelijk – 8 % en – 10 % 
t.o.v. 1996). 
 
De evolutie van elke 2 opeenvolgende jaren volgt niet steeds deze algemene trend. Zo was er voor 
2004-2005 een toename van alle ongevallencijfers op de autosnelwegen. Deze evolutie is onrust-
wekkend en zal verder worden opgevolgd. Volgens de gegevens van de federale “Verkeers-
veiligheidsbarometer” zou de onveiligheid op de Vlaamse autosnelwegen na 2005 opnieuw licht 
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dalen. Een dergelijke evolutie over 2 jaar hoeft niet noodzakelijk een trendbreuk in te houden, 
zoals de cijfers uit het verdere verleden hebben aangetoond. Indien echter niet enkel rekening 
wordt gehouden met de absolute cijfers van de onveiligheid, maar ook met de evolutie van de 
verkeersvolumes op de autosnelwegen, vertonen deze ongevallengegevens een ander beeld. 
Immers, in de periode 1996-2005 steeg het verkeersvolume op de Vlaamse autosnelwegen met 
19%, waardoor er in deze periode een duidelijke daling was van de onveiligheid per voertuig-
kilometer. Het is deze laatste indicator die internationaal als de meest representatieve wordt 
aanzien. 

 
3. De verkeersonveiligheid op de autosnelwegen wordt ook geanalyseerd per locatie en dit zowel in 

absolute waarde als per verreden voertuigkilometer. Hierbij kwamen geen anomalieën aan het 
licht. 

 
4. Er staan verschillende maatregelen in de steigers om ook de onveiligheid op de autosnelwegen nog 

verder te laten dalen. 
Het dynamisch verkeersbeheer kan de verkeersafwikkeling en de huidige en toekomstige externe 
omstandigheden (zoals het weer) nog beter opvolgen en er op anticiperen door de weggebruikers 
gepast te sensibiliseren, te waarschuwen of door bepaalde maatregelen, zoals een snelheids-
beperking, op te leggen. 
Specifiek voor wegwerkzaamheden wordt er voor gezorgd dat de hinder nog meer wordt beperkt, 
in belangrijkheid en in tijd, terwijl de signalisatie vooraf ook gestaag wordt verbeterd. Hierdoor 
zal het aantal kop-staartaanrijdingen op de files bij wegwerkzaamheden ongetwijfeld dalen. 
Plaatsen met een hogere onveiligheid, die kunnen worden gelinkt aan het gedrag van de 
weggebruikers, zoals rijden aan een te hoge snelheid, worden mogelijks uitgerust met onbemande 
digitale camera’s. 

 
Er wordt ook gewerkt aan een proefproject trajectcentrale, waarbij niet de snelheid op een bepaald 
ogenblik wordt gecontroleerd, maar waar de snelheid over een bepaald afgelegd traject wordt 
gehandhaafd. 

 
 
BIJLAGE 
 
Ongevallen op autosnelwegen 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/614/antw.614.bijl.001.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 617 
van 12 september 2007 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
Gewestelijke fietspaden   -   Inspectie en onderhoud 
 
Vlaanderen werkt actief aan een fietsvriendelijk beleid. De budgetten voor de aanleg van nieuwe 
fietspaden werden sinds 2006 systematisch opgetrokken, alsook de budgetten voor onderhoud van 
fietspaden.  
 
Omdat er voor fietspaden geen systematische metingen bestaan, zoals dit wel het geval is voor een 
rijweg, werd in mei 2007 de handleiding “Inspectie fietspaden” voorgesteld door het agentschap 
Infrastructuur. Hierin staat de methodiek beschreven voor de inspectie van fietspaden. 
 
1. Hoeveel middelen werden er in 2006 besteed aan het onderhoud van gewestelijke fietspaden? 
 

Op welk begrotingskrediet staan deze middelen ingeschreven? 
 

2. Welke trajecten en onderhoudswerken werden in 2006 gerealiseerd? 
 
3. Werden er in 2006 reeds inspecties van gewestelijke fietspaden uitgevoerd? 
 

Zo ja, welke inspecties? 
 
Werden de resultaten van deze inspecties gebundeld in een rapport? 
 

4. Hoeveel procent van de gewestelijke fietspaden beantwoorden niet aan de kwaliteitsvereisten 
zoals ze door de Vlaamse Regering nu worden gehanteerd? 

 
5. Kan de handleiding “Inspectie fietspaden”, opgemaakt door het agentschap Infrastructuur, 

geïmplementeerd worden door gemeenten voor de inspectie van gemeentelijke fietspaden? 
 
6. Bestaat er al een meldsysteem om opmerkingen over de staat van een fietspad te melden en hoe 

wordt hiermee omgegaan? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 617 van 12 september 2007 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
1. In 2006 werd er ongeveer 4,2 miljoen euro uitgegeven aan onderhoud van fietspaden. Dit budget 

staat grotendeels ingeschreven op het begrotingsartikel 14.08 van de gewone begroting. 
 

2. Volgende trajecten werden in 2006 gerealiseerd: 
 
Oost-Vlaanderen 
• N437 – te Kruishoutem – vak Lozen-Kruishoutem; 
• N42 – te Zottegem – vak Wetteren-Geraardsbergen; 
• N437a – te Nevele-Vosselare – dubbelrichtingsfietspad; 
• N437 – te Nevele – dubbelrichtingsfietspad; 
• R43 – te Eeklo – dubbelrichtingsfietspad; 
• N419 – te Kruibeke en Temse – vrijliggend fietspad; 
• N461 – te Hansbeke – vernieuwen fietspaden; 
• diverse ingrepen volgens Urgentieplan Verkeersveiligheid Gent (vooral R40); 
 
Limburg 

• N76 en N747 te Hamont en te Bocholt (Lozen) over 5.300m in totaal; 
• Aanleg vrijliggende fietspaden langs de N79 te Tongeren (Piringen) over 4600m 
• Aanleg van aanliggende fietspaden in de doortocht van Munsterbilzen (Bilzen), langs 

de N730, over 3300m; 
• Aanleg van vrijliggende fietspaden langs de gewestweg N730 te Meeuwen-Gruitrode, 

over 3660m; 
• Aanleg van vrijliggende fietspaden langs de gewestweg N730 te Zutendaal, over 

4980m 
 

West-Vlaanderen 
• N326: dubbel-richtings- fietspad tussen Blankenbergsesteenweg en Zuienkerke dorp 
• Heraanleg fietspad: Doortocht Dikkebus 
• R31 heraanleg tussen kmp. 0.524- 0.915 links 
• N367 heraanleg tussen kmp. 31.510-31.610 rechts en 31.153-31.862 rechts 
• N34 heraanleg tussen kmp. 48.208-48.495 

 
Antwerpen 

• N70 Blancefloerlaan tussen de Verbrandendijk en de op- en afrit naar de 
E17/Kennedytunnel, beide richtingen; 

• N106 Doornstraat, tussen Krijgslaan en Drie Eykenlaan, beide richtingen; 
• R11 Frans Van Dunlaan; 
• N115 tussen 10k000 en 16k000; 
• N133 tussen 1k000 en 3k500; N177 tussen de Atomiumlaan en de 

Kontichsesteenweg, richting Brussel; 
• Verder delen langs de R13, de N19, de N14 tussen Malle en Rijkevorsel, de N132, de 

N118 en de N12; 
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en plaatselijke herstellingen op de: 
• N107 Armstrongweg; 
• N177 Boomsesteenweg, Winkelomheide (module 10 en 13); 
• N1; 
• N16. 
 
Vlaams-Brabant 
• N47 Asse - Lokeren tussen 0,130 en 0,280 (2 enkelrichtingsfietspaden); 
• N47 Asse - Lokeren tussen 0,280 en 2,280 (1 dubbelrichtingsfietspad); 
• N270 Verbinding Eppegem - Elewijt tussen 0,000 en 3,030 (2 

enkelrichtingsfietspaden); 
• N253 Leuven - Waterloo tussen 13,600 en 15,900 (2 enkelrichtingsfietspaden). 
 
De in 2006 uitgevoerde onderhoudswerken aan bestaande fietspaden zoals vullen van 
putten, lokaal vernieuwen van toplaag in asfalt, herstellingen van betonplaten, alsook de 
repetitieve onderhoudswerkzaamheden zijn zeer verspreid en over het gehele net 
gesitueerd. 
 

3. In 2006 werden, door de wegenwachters en de districtschefs van het Agentschap Infrastructuur 
routine-inspecties zowel als algemene inspecties en occasionele inspecties uitgevoerd van de 
fietspaden in ieder district. Deze inspecties maken deel uit van de herhaaldelijke uit te voeren 
inspecties van het gehele gewestwegenpatrimonium van ieder district en van iedere (deel)sector 
daarvan (volgens interne richtlijnen). De resultaten van deze deelinspecties maken geen deel uit 
van een afzonderlijk rapport “Fietspaden” maar ieder vastgesteld gebrek wordt wel systematisch 
geregistreerd in het inspectieverslag van de betreffende wegenwachter. 
De geregistreerde gebreken worden door de districtschef gegroepeerd volgens ernst, aard, locatie 
en wegvak. 
Naargelang de ernst van de vaststelling wordt ofwel onmiddellijk gevolg gegeven (door opdracht 
tot herstelling aan een onderhoudsaannemer of aan de uitvoeringsploeg in eigen beheer) ofwel 
gerapporteerd aan de directie van de afdeling, voor opname van het betreffende fietspadvak in een 
project van structureel onderhoud of van investeringen. 

 
Bij klachten worden er gerichte inspecties uitgevoerd en werd een inspectieverslag opgesteld. 

 
Bij speciale weersomstandigheden werden er eveneens gerichte inspecties uitgevoerd zoals: 

- bij stormweer om afgewaaide takken te kunnen opruimen; 
- bij grote neerslaghoeveelheden om waterstagnatie of meegestroomde modder van de 

landerijen te kunnen verwijderen; 
- bij zeer warm weer om opgestuwde betonplaten te detecteren; 
- in de herfst waar veel bomen staan om bladeren te ruimen. 

 
4. De resultaten van de inspecties van 2007, volgens de nieuwe handleiding, zullen toelaten een 

kwaliteitsbeoordeling te geven van de gewestelijke fietspaden. De meetcampagnes zijn echter nog 
niet afgerond. De resultaten worden pas tegen eind 2007 verwacht, zodat pas begin 2008 een 
eerste verslag kan opgemaakt worden met een globaal overzicht van de staat van de fietspaden. 

 
5. Aangezien de handleiding een methodologie beschrijft die gebaseerd is op een volledig visuele 

beoordeling, kan die inspectie ook door gemeenten uitgevoerd worden op hun fiestpaden. In dat 
geval zullen ze in principe wel zelf moeten instaan voor de verwerking van de resultaten. De 
handleiding zal hoogstwaarschijnlijk volgend jaar nog aangepast, verfijnd en verduidelijkt moeten 
worden op basis van de ervaringen die dit jaar opgedaan zijn in de verschillende districten. 

 
6. Actueel kan de burger alle gebreken aan de fietspaden zowel mondeling als schriftelijk melden in 

de districtsvestigingen van het Agentschap Infrastructuur, en ook via het algemeen emailadres van 



-630-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

de verschillende territoriale afdelingen. Melding via de Wegentelefoon of via de Vlaamse 
Ombudsdienst is eveneens steeds mogelijk. 

 
Het Meldpunt Knelpunten Fietspaden is in staat van oprichting sinds september 2007. Bij dit 
specifieke meldpunt voor problemen op de Vlaamse fietspaden kunnen alle gebreken op 
fietspaden ingediend worden die een dringende interventie noodzaken, en dit los van de 
wegbeheerder. Het meldpunt zorgt er dan voor dat de betreffende wegbeheerder gewaarschuwd 
worden, zodat deze de gepaste acties kan ondernemen om het probleem weg te werken. 
 
Bij het Agentschap Infrastructuur worden alle binnenkomende opmerkingen overgemaakt aan de 
desbetreffende wegenwachter die de gesignaleerde gebreken toetst op ernst, aard en situering. Een 
remediëring volgt in principe aansluitend, in functie van de noodzaak en in functie van de 
beschikbare kredieten. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 619 
van 12 september 2007 
van AN MICHIELS 
 
 
 
N8 Ninove-Brussel   -   Heraanleg 
 
Reeds verschillende malen werden de voorgangers van de minister ondervraagd over de heraanleg van 
deze – toch wel zeer drukke – verbindingsweg tussen Ninove en Brussel. 
 
Lange tijd werd het idee geopperd om een dubbele busbaan aan te leggen, zodat het autoverkeer 
herleid zou worden tot één baanvak in elke richting. Na herhaaldelijk protest uit de verschillende 
gemeenten (Roosdaal, Lennik en Dilbeek) die vreesden voor monsterfiles en sluipverkeer, werd door 
minister Van Brempt besloten een nieuwe haalbaarheidsstudie uit te voeren. 
 
In Het Nieuwsblad van 19 mei 2007 konden we dan lezen dat het project voor de aanleg van vrije 
busbanen op de Ninoofsesteenweg vanaf Roosdaal tot Ninove zo goed als afgevoerd is. Er zou wel een 
nieuwe rotonde komen op de N8 tussen de Tombergstraat en de Belle Alliance, waarop de KMO-zone 
in Roosdaal veilig zal aansluiten. In hetzelfde artikel konden we ook lezen dat de heraanleg van de 
Ninoofsesteenweg gepland is voor de periode 2009-2010, dat er voet- en fietspaden en een 
middenberm komen én dat, op het grondgebied van Roosdaal, de twee drukke kruispunten Belle 
Alliance en de Tombergstraat grondig aangepakt worden. Over de heraanleg van de Ninoofsesteenweg 
op het grondgebied van Lennik en Dilbeek wordt niets gezegd in het betrokken artikel. 
 
Rekening houdende met de breedte van de steenweg op dit ogenblik, zullen deze plannen er 
onvermijdelijk voor zorgen dat er onteigeningen zullen volgen langs de steenweg. Op een eerdere 
vraag antwoordde minister Van Brempt op 7 februari het volgende: “Voor de gevaarlijke punten op 
het grondgebied van Dilbeek heeft het gemeentebestuur op dit ogenblik nog geen akkoord gegeven 
met de voorgestelde en door alle andere actoren gedragen oplossingen, zodat hier nog geen timing 
voor realisatie kan worden vooropgesteld. Daarenboven dienen voor deze gevaarlijke punten nog de 
nodige onteigeningsprocedures te worden gestart, waarvoor de instemming van de gemeente Dilbeek 
wordt afgewacht. Voor de andere gevaarlijke punten zijn of worden de onteigeningsprocedures 
opgestart, zodat de uitvoering hiervan wellicht in 2008 zal gebeuren.” 
 
1. Wat is de stand van zaken betreffende de heraanleg van de N8 op dit ogenblik, zowel in Roosdaal, 

als in Lennik en in Dilbeek? 
 
2. Blijven er op de N8 twee rijstroken in elke richting voorzien? 
 
3. Met hoeveel onteigeningen houdt men rekening en waar situeren deze zich? 
 
4. Ik lees dat voor de onteigeningsprocedures in Dilbeek de instemming van de gemeente Dilbeek 

wordt afgewacht. 
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Houdt dit in dat men reeds de instemming heeft van de gemeenten Roosdaal en Lennik? Zo ja, 
wanneer hebben deze gemeenten hun instemming gegeven? 
Heeft Dilbeek intussen ook ingestemd met de mogelijke onteigeningen? 
 

5. Zijn de mensen die mogelijk geheel of gedeeltelijk onteigend worden, reeds gebriefd? Zo neen, 
wanneer zal dat gebeuren? 

 
6. Indien men effectief een rotonde voorziet tussen het kruispunt van de Tombergstraat en dat van de 

Belle Alliance, hoe gaat men dan voor een vlotte doorstroming zorgen?  
 

Men mag immers veronderstellen dat de rotonde ’s morgens geregeld zal vastlopen als de lichten 
aan de Belle Alliance op rood staan richting Brussel. 
 

7. Is er reeds een concrete timing vastgelegd voor de werken langs de hele N8 tussen Ninove en 
Brussel?  

 
Volgens burgemeester Hemmerijckx van Roosdaal zou de rotonde immers al voor 2009 kunnen 
gerealiseerd worden. 
 

8. Welke alternatieve routes zullen er voorzien worden om de problemen op deze drukke steenweg 
en het sluipverkeer in de omliggende gemeenten tot een minimum te herleiden? 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -633- 
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 619 van 12 september 2007 
van AN MICHIELS 
 
 
 
1. Op 27 september 2007 vond de aanbesteding van een studieopdracht: “Studieopdracht – 

Onderzoek sluipverkeer en haalbaarheid van alternatieven voor de BOB op de N8 tussen Dilbeek 
en Ninove”.  
Een globaal beeld van de heraanleg van de N8 tussen Dilbeek en Ninove zal dus pas gegeven 
kunnen worden nadat de resultaten van deze studie bekend zijn. Bij de uitvoering van deze studie-
opdracht zullen o.a. de gemeentes Dilbeek, Lennik en Roosdaal betrokken worden. 
 
Anderzijds zijn er op de N8 ook verscheidene gevaarlijke kruispunten gelegen die in het kader van 
het “Programma Wegwerken zwarte punten” prioritair aangepakt worden.  
Het betreft op de N8: 

− Kruispunt N8 Ninoofsesteenweg met Bodegemstraat/Itterbeekse steenweg in Dilbeek 
− Kruispunt N8 Ninoofsesteenweg met Rozenlaan in Dilbeek  
− Kruispunt N8 Ninoofsesteenweg met Wijngaardstraat in Dilbeek 
− Kruispunt N8 Ninoofsesteenweg met Schapenstraat/Galgestraat/Cothemstraat in Dilbeek/ 

Lennik 
− Kruispunt N8 Ninoofsesteenweg met Kleemstraat in Lennik 
− Kruispunt N8 Ninoofsesteenweg met N285 Assesteenweg (kruispunt “Eizeringen”) in 

Lennik 
− Kruispunt N8 Ninoofsesteenweg met Tombergstraat in Roosdaal 
− Kruispunt N8 Ninoofsesteenweg met Koning Albertstraat en Omer De Vidtslaan (kruispunt 

“Belle Alliance”) in Roosdaal 
 

Inzake de heraanleg van de zwarte punten gelegen op het grondgebied van Dilbeek wordt het 
akkoord van de gemeente afgewacht. 
Het zwart punt N8-Kleemstraat in Lennik werd al uitgevoerd. 
Voor het kruispunt N8-N285 Assesteenweg zijn de ontwerpplannen afgewerkt. De nodige 
onteigeningen zijn lopende. Uitvoering voorzien voor 2008-2009. 
Voor de twee kruispunten in Roosdaal werkt het studiebureau een definitief ontwerp uit. 

 
2. In de huidige ontwerpen van de gevaarlijke punten zijn steeds 2 rijstroken in elke rijrichting 

voorzien.  
 
3. Bij de aanpassing van de geciteerde kruispunten in het kader van het wegwerken van de 

gevaarlijke punten, wordt er extra aandacht besteed aan voorzieningen voor de zwakke 
weggebruikers. Door de aanleg van fietspaden, voetpaden, middenbermen en middengeleiders ter 
hoogte van de kruispunten om de veiligheid te verhogen, wordt de nieuw aangelegde weg 
verbreed. Dikwijls zijn er hiervoor onteigeningen nodig. Tijdens de ontwerpfase wordt getracht 
onteigeningen zoveel als mogelijk te vermijden en te beperken.  
Volgens een schatting op basis van de huidige stand van de ontwerpen, zullen er voor alle 
gevaarlijke kruispunten op de N8, zoals hierboven opgelijst, in totaal 50 à 60 onteigeningen 
dienen te gebeuren. 
Deze onteigeningen situeren zich op alle hoeken van de kruispunten. Deze onteigeningen zijn 
gelegen aan de N8 Ninoofsesteenweg en soms ook in de betrokken kruisende wegen. 
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4. Zoals al eerder vermeld, liggen de projecten in het kader van de aanpak van de gevaarlijke punten 
aan de N8 op het grondgebied van Dilbeek, momenteel stil in afwachting van het akkoord van de 
gemeente met de ontwerpplannen. De gemeentes Roosdaal en Lennik hebben tijdens de 
besprekingen in de Provinciale Audit Commissie (PAC) en de Provinciale Commissie Verkeers-
veiligheid (PCV) al hun akkoord gegeven betreffende de ontwerpen en de bijhorende 
onteigeningen. 

 
5. Voor wat de heraanleg van het kruispunt “Eizeringen”, N8 >< N285 betreft, heeft de Commissaris 

van het Aankoopcomité de betrokken eigenaars al op de hoogte gebracht en tracht hij een 
minnelijke schikking uit te werken. Voor de andere projecten zijn er nog geen definitieve ontwerp-
plannen, dus ook geen onteigeningsplannen noch een Ministerieel Besluit. 

 
6. Het Agentschap Infrastructuur, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, is niet op de hoogte 

van plannen om een rotonde te voorzien op de N8 tussen het kruispunt met de Tombergstraat en 
dat van Belle Alliance ter ontsluiting van een KMO-zone. 

 
7. De timing van de werken langs de hele N8 tussen Ninove en Brussel hangt uiteraard af van de 

resultaten van de studie die eerstdaags wordt aanbesteed. Na het akkoord van de betrokken 
partijen dienen dan nog de noodzakelijke onteigeningen te gebeuren. De uitvoering van deze 
werken zal niet voor 2009 kunnen gebeuren. 

 
8. Om de alternatieve routes te onderzoeken en het sluipverkeer te beperken, werd de al eerder 

vernoemde studieopdracht uitgeschreven. De resultaten hiervan dienen dus afgewacht te worden 
vooraleer hierover verdere uitspraak kan worden gedaan. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 620 
van 12 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Kruispunt N33-N341 Oostende   -   Proefopstelling rotonde 
 
Op het kruispunt van de N33 (Torhoutsesteenweg) en de N341 (Duinkerkseweg) werd een 
proefopstelling van een rotonde geplaatst, die de verkeerslichten moest vervangen. 
 
De proefopstelling staat er ondertussen meer dan anderhalf jaar. 
 
1. Wat zijn de resultaten van de proefopstelling? 
 

Heeft de proefopstelling bewezen dat het verkeer effectief vlotter doorstroomt? Zijn de files 
effectief verminderd? Zijn er het afgelopen jaar minder verkeersongevallen gebeurd? 
 

2. Is er voor dit dossier al een definitieve oplossing? Wordt er een echte rotonde aangelegd? 
 

Zo ja, wanneer zullen de werken aanvangen? Wat zal de kostprijs hiervan zijn?  
 
Zo neen, worden de verkeerslichten opnieuw in gebruik genomen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 620 van 12 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1.  Uit de proefopstelling blijken de volgende resultaten: 
 

a) De files op de spitsuren, ’s morgens en ’s avonds richting stad, zijn even lang met de 
rotonde als met de driekleurige installatie vroeger. 
Het enige voordeel is eerder psychologisch omdat bij een rotonde de file constant, zij 
het stapvoets, in beweging blijft. Met verkeerslichten komt de file steeds volledig stil 
te staan bij de rood-fase. 
Een bijkomende oorzaak van de file-opbouw is de beperkte capaciteit van het 
kruispunt N33-R31 Torhoutsesteenweg-Elisabethlaan. Dit kruispunt beperkt de 
doorstroming van N33 stad inwaarts. 

 
b)  Bij het verlaten van Oostende op de N33 richting Torhout, is de file tijdens de 

spitsuren gering en is de doorstroming goed te noemen omdat er richting Torhout geen 
belemmeringen zijn.  Met de verkeerslichten was er wel opbouw van file. 

 
c)  Aantal ongevallen 

 
Er kan moeilijk een juist beeld verkregen worden omdat de aard van de ongevallen 
anders is.  
In periode 2000 tot 2002 waren er 45 ongevallen, waarvan 16 met links afslaande 
automobilisten en 12 kop-staart aanrijdingen. 
Dit soort ongevallen doet zich nagenoeg niet meer voor. 
Tijdens de proefopstelling werden er in totaal 8 ongevallen vastgesteld. 
Bij zes ongevallen werd een fietser of bromfietser aangereden door een voertuig dat 

de rotonde verliet. In het definitieve ontwerp is hiermee rekening gehouden. De 
fietsers werden uit de voorrang gehaald. De fiets- en voetgangeroversteekplaatsen 
werden verder van de rotonde ingeplant.  
Bij de overige twee ongevallen werden de betonblokken in het midden van de rotonde 
aangereden door een voertuig dat rechtdoor reed ondanks de uitgebreide signalisatie. 
In beide gevallen was de autobestuurder onder invloed van alcohol. 

 
 
2. Het ontwerp is voltooid en aanbesteed. De aannemer is gekend. 

Het ontwerp omvat een rotonde met bypassen, alsook de beveiliging van de toegangen naar de 
verscheidene verkoopcentra. 
De onteigeningen zijn in uitvoering. 
De bouwvergunning is begin augustus 2007 ingediend en de goedkeuring zal vermoedelijk 
begin februari 2008 plaatsvinden. 
Voorgestelde aanvangsdatum 1 maart 2008. 
Totale kostprijs 756.713 euro excl. BTW. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 621 
van 12 september 2007 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Jaarverslagen   -   Overzicht, kostprijs, informatisering 
 
Elk jaar zijn de verschillende administraties van de Vlaamse overheid verplicht om een jaarverslag op 
te stellen. Daar kruipt niet alleen veel tijd en energie, maar vooral ook veel geld in (lay-out, foto’s, 
drukwerk,…). 
 
Uit een overzicht dat ik begin vorig jaar van toenmalig minister-president Yves Leterme kreeg, blijkt 
dat zeer duidelijk. In het totaal kon ik de prijs achterhalen van 63 verschillende jaarverslagen. Deze 
lijst was bovendien onvolledig. Een simpel optelsommetje leerde me dat daar een bedrag van maar 
liefst  
€ 727.052,52 meer gemoeid is. 
 
Behoorlijk bestuur is ook zuinig bestuur. Door de jaarverslagen enkel elektronisch aan te bieden, zou 
de Vlaamse Regering een serieuze kostenbesparing doorvoeren, zonder aan de kwaliteit van de 
communicatie te raken. Het voorstel van resolutie dat ik daarover indiende, werd op 24 mei 2006 in 
het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurd. 
 
In opvolging van gelijkaardige vragen en het gecoördineerde antwoord van de vorige jaren en van 
mijn voorstel van resolutie, heb ik de volgende vragen. 
 
1. Welke administraties maakten een jaarverslag voor 2006? 
 
2. Hoe werd dit verspreid (gedrukte vorm en/of elektronisch)? 
 
3. Graag een overzicht van de kostprijs (aanmaak en druk) van de verschillende jaarverslagen. 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 79, Moerman nr. 72, 

Vandenbroucke nr. 213, Van Mechelen nr. 157, Anciaux nr. 103, Bourgeois nr. 112, Keulen nr. 
187, Van Brempt nr. 200, Vanackere nr. 266, Crevits nr. 621). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 621 van 12 september 2007 
van TOM DEHAENE  
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, Vlaams minister-president. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 622 
van 12 september 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Leiekanaal   -   Bomen 
 
Langs het Leiekanaal werden de afgelopen jaren al honderden zieke iepen gerooid in opdracht van de 
nv Waterwegen en Zeekanaal – afdeling Bovenschelde. De bomen worden niet vervangen. Daartegen 
is al heel wat protest gerezen. 
 
Op 20 januari 2006 antwoordde de toen bevoegde minister Kris Peeters op mijn vraag daaromtrent 
(vraag nr. 237; Websitebulletin publicatiedatum 10-03-2006) dat de problematiek van de zieke olmen 
aan bod komt in het Geïntegreerd Strategisch Plan, dat in het kader van het project “rivierherstel 
Leie”, onderdeel van het omvangrijke project van de binnenvaartverbinding Seine-Schelde, werd 
gesteld. Er werd een inrichtingsprincipe geformuleerd over de landschappelijke aanpak van 
bomenrijen langs de waterweg. In feite kwam het erop neer dat men niet van plan was om alle gekapte 
bomen te vervangen. Minister Peeters vermeldde in zijn antwoord wel een ecohydrologische studie en 
een landschapsstudie om het inrichtingsprincipe meer concrete vorm te geven. Het protest bleef echter. 
 
Op 10 februari 2007 voerden het Milieufront Omer Wattez Leievallei, Natuurpunt en de plaatselijke 
Chiro Manie actie langs het Leiekanaal in Machelen-Zulte. Ze hebben toen symbolisch een aantal 
nieuwe zomereiken aangeplant, als protest tegen het kappen van ruim 900 zieke iepen zonder die te 
vervangen. 
 
De gemeenteraden van Zulte en Deinze keurden dit jaar unaniem een motie goed waarin de bevoegde 
overheid opgeroepen wordt om de gevelde bomen te vervangen. 
 
1. Gaat de minister ervan uit dat de gekapte bomen langs het Leiekanaal dienen vervangen te 

worden? 
 
2. Hoever staat de studie waarvan sprake in het antwoord van minister Peeters van 20 januari 2006 

op mijn bovenvermelde vraag? 
 
3. Op welke manier heeft de Vlaamse overheid gereageerd op de motie van de gemeenteraden van 

Zulte en Deinze om aandacht te vragen voor het probleem van de massale kap van bomen langs 
het Leiekanaal? 

 
4. Is er overleg, en zo ja wat is het voorwerp van het overleg, met de nv Waterwegen en Zeekanaal 

over de problematiek? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 622 van 12 september 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. De problematiek van de zieke olmen wordt in een groter geheel en op een grondige manier 

aangepakt met het oog op een betere ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de Leievallei. Het 
inrichtingsprincipe betreffende de landschappelijke aanpak van bomenrijen langs de waterweg, 
omhelst onder meer dat dubbele tot meervoudige bomenrijen langs de gekanaliseerde Leie het 
beeld van de Leie als kanaal versterken. Dat beeld strookt niet met het vooropgezette beeld van 
rivierherstel, dat zoveel mogelijk streeft naar een herstel van het oorspronkelijke, natuurlijk 
functionerend rivierecosysteem. Het landschapsbeeld dat in dit plaatje past, kent in principe geen 
bomenrijen, zodat het behoud van deze bomenrijen in vraag gesteld wordt. Er bovendien rekening 
mee houdend dat het bomenbestand voornamelijk bestaat uit ziektegevoelige iepen, is het 
aanvaardbaar om op gepaste wijze delen van deze bomenrijen weg te halen en te vervangen door 
een landschappelijke begroeiing die past in het vooropgestelde landschapsbeeld. Anderzijds 
kunnen enkele bomen(rijen), in de het omliggende landschap worden geïntegreerd en op die 
manier deel uitmaken van het nieuw te creëren landschap. 
 

2. De vervolgstudie Seine–Schelde, deel 3, die bestaat uit een ecohydrologische studie, een 
landschapsstudie en een plan–MER, is momenteel nog in uitvoering, maar zal tegen het einde van 
het jaar voltooid zijn.  
 

3. Op de motie van de gemeenteraad van Zulte werd geen reactie gevraagd. Op de motie van het 
gemeentebestuur van Deinze is volgend antwoord opgemaakt: 
 
“Ik heb met meer dan gewone interesse de motie van de gemeenteraad over de heraanplant van 
bomen langs de gekanaliseerde Leie gelezen.  
 
In het kader van de voorbereiding van het project Seine-Schelde moeten nog een aantal 
noodzakelijke, voorbereidende studies gebeuren. De derde vervolgstudie is momenteel bezig en zal 
waarschijnlijk rond de jaarwisseling afgewerkt zijn. Onderwerp van deze studie is onder andere 
een landschapsstudie van de Leievallei en een plan-MER. Later zullen nog een aantal project-
MER’s moeten volgen. Naarmate de studies worden afgewerkt, zullen dan een aantal 
beleidsbeslissingen genomen moeten worden. 
 
Het is de bedoeling om naar aanleiding van het voltooien van de derde vervolgstudie de 
landschapsstudie concreter uit te werken, in het bijzonder wat betreft de bomenproblematiek. Er 
zal dan met de stad contact worden opgenomen om hierover in overleg te treden. 
 
In afwachting van de definitieve plannen moeten zonodig wel nog zieke bomen gerooid worden.” 

 
4. Waarschijnlijk wordt in dit punt een overleg tussen Zulte en Deinze enerzijds en Waterwegen en 

Zeekanaal NV anderzijds bedoeld. 
Algemeen kan worden gesteld dat de gemeenten bij de voorbereiding van het project Seine–
Schelde werden betrokken door de organisatie van workshops en via het toenmalige Leiebekken-
comité. 
Het is de bedoeling om naar aanleiding van het voltooien van de derde vervolgstudie, in het 
bijzonder de landschapsstudie concreter uit te werken wat betreft de bomenproblematiek, waarbij 
te gepasten tijde overleg met de betrokken gemeenten zal worden georganiseerd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 623 
van 12 september 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
N70 Antwerpsesteenweg Oostakker   -   Rotonde 
 
Tijdens de ochtend- en avondspits slibt de N70 tussen Gent en Lochristi helemaal dicht. Ook op 
zaterdag is het er vaak aanschuiven. Er is enerzijds het woon-werkverkeer en anderzijds het 
winkelverkeer. Er zijn twee erg gevaarlijke punten waar in het verleden al veel ongevallen gebeurd 
zijn, namelijk ten eerste de afrit R4-Oostakker met aan de overkant van de Antwerpsesteenweg de 
Drieselstraat, en ten tweede het kruispunt op de Antwerpsesteenweg met de Orchideestraat en de 
Groenstraat. 
 
De laatste jaren hebben meer en meer grote winkelcomplexen zich gevestigd langs de 
Antwerpsesteenweg in Gent en Lochristi. Die zuigen heel wat extra verkeer aan. Volvo Europa Truck 
heeft haar activiteiten recent sterk uitgebreid, ook dat brengt veel zwaar vrachtvervoer naar de 
Antwerpsesteenweg. Over een op- en afrittencomplex voor Volvo Europa Truck en Volvo Parts Gent 
loopt een apart dossier. Dat complex moet de Antwerpsesteenweg op termijn ontlasten en veiliger 
maken. Ondertussen zoekt het verkeer tussen Gent en Lochristi sluiproutes via parallelle wegen. 
 
Bij de “Afbakening grootstedelijk gebied Gent” werden rondom de Antwerpsesteenweg ook twee 
KMO-zones voorzien, namelijk het regionaal bedrijventerrein R4/N70 Oostakker-Noord en het 
regionaal bedrijventerrein R4/N70 Oostakker-Zuid. 
 
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is reeds lang sprake van de aanleg van een kluifrotonde op de 
Antwerpsesteenweg ter hoogte van de afrit van de R4, de Drieselstraat, de Groenstraat en de 
Orchideestraat. Daarvoor moet ook minimum één huis onteigend en afgebroken worden. 
 
1. In welk stadium bevindt het dossier zich precies? Is er al een startdatum voor de werken voorzien? 
 
2. Hoever staat het met de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de aanleg van de kluifrotonde op 

de Antwerpsesteenweg? 
 
3. Hoe zal de kluifrotonde gefinancierd worden? Is de aanleg ervan opgenomen in de 

meerjarenbegroting? 
 
4. Beschikt de minister over mogelijkheden om de realisatie van de grote infrastructuurwerken en het 

opvulllen van het regionaal bedrijventerrein R4/N70 Oostakker-Noord en het regionaal 
bedrijventerrein R4/N70 Oostakker-Zuid op elkaar af te stemmen? 

 
5. Hoever staat het dossier van het aparte op- en afrittencomplex voor Volvo Europa Truck en Volvo 

Parts? Is voor die werken al een startdatum voorzien? 
 

Zal dit dossier afgestemd worden op het dossier van de kluifrotonde? 
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6. Kan de minister cijfers geven over de ongevallen met zwakke weggebruikers en gemotoriseerd 

verkeer op het gedeelte N70 tussen Lochristi en Oostakker (algemeen), en specifiek het kruispunt 
afrit R4/Antwerpsesteenweg/Drieselstraat en het kruispunt Orchideestraat/Antwerpsesteenweg/ 
Groenstraat. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 623 van 12 september 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. Het ontwerp van het project is af. Om een stedenbouwkundige vergunning te kunnen bekomen is 

een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig om twee nog geldige bijzondere plannen 
van aanleg (BPA) gedeeltelijk te wijzigen. Deze procedure is lopende. 

 Actueel is de aanbesteding voorzien in de tweede helft van 2008. De startdatum zal dus 
vermoedelijk vallen in het voorjaar 2009. 

 
2. De onteigeningsprocedure is lopende. De enige te onteigenen woning is verworven. De onder-

handelingen met de andere eigenaars zijn bezig. 
 
3. De financiering zal gebeuren binnen het kader van het wegwerken van gevaarlijke punten en weg-

vakken in Vlaanderen (TV3V). Aldus is het project niet opgenomen in het reguliere meerjaren-
programma. 

 
4. De afstemming tussen de geplande infrastructuurwerken en de opvulling van de bedrijventerreinen 

Oostakker Noord en Oostakker Zuid zal gebeuren via het normale overleg tussen de betrokken 
Vlaamse overheidsdiensten en diensten van de stad Gent. 

 
5. Voor het nieuwe knooppunt Schansakker op de R4 voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen is 

de onteigeningsprocedure voor de nodige verwervingen kant Oostakker gestart. Over het concept 
voor de aansluiting kant bedrijventerrein is er consensus. Vermoedelijk zullen de werken kunnen 
starten in 2009. De uitvoering kan nagenoeg onafhankelijk gebeuren van deze aan de kluifrotonde. 

 
6. Volgende gegevens zijn beschikbaar over ongevallen in de periode 1997-2002 (NIS-statistieken). 
 

Kruispunt N70 met Drieselstraat/ 
Afrit R4 

Orchideestraat/ 
Groenstraat 

- aantal ongevallen 23 22 
- doden (binnen 30 dagen) 1 0 
- zwaar gewonden 2 1 
- licht gewonden 40 31 
waarvan   
- aantal fietsongevallen 4 2 
- doden fietsongevallen (binnen 30 dagen) 1 0 
- zwaar gewonden fietsongevallen 3 2 
- licht gewonden fietsongevallen 8 4 

 
Tot de grens met Lochristi zijn in die periode 2 ongevallen geregistreerd in 2000 met 2 zwaar en 2 
lichtgewonden, waaronder 1 met een voetganger (licht gewond). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 625 
van 13 september 2007 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
Fietsfonds en Fietsambtenaar   -   Werking 
 
Vlaanderen geeft prioriteit aan een fietsvriendelijk beleid. De budgetten voor de aanleg van nieuwe 
fietspaden werden sinds 2006 systematisch opgetrokken, alsook de budgetten voor onderhoud van 
fietspaden. 
 
Zo zal de Vlaamse overheid jaarlijks 60 miljoen euro investeren in de realisatie van fietspaden. 
Minimum 30 miljoen euro is bestemd voor de subsidie van de aanleg van nieuwe of verbeterde 
fietspaden langs gewestwegen. Daarnaast wordt 20 miljoen euro voorzien voor een verbeterde 
fietsinfrastructuur bij de herinrichting van gevaarlijke punten, bij het aanleggen van doortochten, 
enzovoort. 
 
10 miljoen euro is beschikbaar gesteld voor de oprichting van een Fietsfonds. Volgens het principe 
van 1 euro voor 1 euro kunnen de provincies hier nog eens jaarlijks 10 miljoen euro tegenover storten. 
Met het Fietsfonds zullen fietspaden op gemeente- en provinciewegen worden gerealiseerd in het 
kader van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 
 
Om het fietsbeleid op Vlaams niveau te coördineren en op te volgen, werd tevens een Fietsambtenaar 
aangeworven. 
 
1. Hebben alle provincies zich geëngageerd om subsidies te verlenen ten behoeve van het 

Fietsfonds? 
 

Kan er een overzicht gegeven worden van de beschikbare budgetten in het Fietsfonds per 
provincie? 
 

2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal projecten per provincie die al werden 
aangevraagd in het kader van het Fietsfonds? 

 
Is de minister van mening dat het Fietsfonds voldoende bekend is bij de gemeenten, of zijn er 
extra inspanningen ter bekendmaking nodig? 
 

3. Kan de rol van de Vlaamse Fietsambtenaar concreet verduidelijkt worden? 
 

Kan er een gedetailleerd overzicht gegeven worden van het aantal en het soort vragen aan deze 
ambtenaar en door wie de fietsambtenaar voornamelijk gecontacteerd wordt? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 625 van 13 september 2007  
van FRANS PEETERS 
 
 
 
Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegdheid van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister 
van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 627 
van 13 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Provinciale auditcommissies   -   Behandelde infrastructuurprojecten 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 43 van 14 oktober 2005 in verband met het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan (Websitebulletin, publicatiedatum 19-12-2005) zou ik graag volgende vragen 
willen stellen. 
 
1. Hoeveel projecten werden de afgelopen twee jaar goedgekeurd door de provinciale 

auditcommissies (PAC’s), opgedeeld per provincie en per gemeente? 
 
2. Wat is de gemiddelde duur voor de projecten van de afgelopen twee jaar, opgedeeld per provincie, 

vanaf de indiening van de startnota tot de uiteindelijke goedkeuring van het project? 
 
3. Hoeveel PAC’s zijn er gemiddeld nodig geweest voor de goedkeuring van de diverse startnota’s 

van de afgelopen twee jaar in Vlaanderen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 627 van 13 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. De gevraagde gegevens in verband met het aantal projecten werd toegevoegd als bijlage. 
 
2. Gemiddeld verstrijkt er iets meer dan één jaar tussen de eerste bespreking van de startnota en 

de uiteindelijke goedkeuring van de projectnota.  
 
 Uit de analyse van de verslagen van de provinciale auditcommissies kan inzake de 

doorlooptijd wel volgend onderscheid worden gemaakt: 
 

- de subsidiedossiers die worden ingediend door de lokale overheden, duren in principe iets 
langer dan de infrastructuurprojecten van het Agentschap Infrastructuur. Deze laatste zijn 
echter afhankelijk van het fysische jaarprogramma en de doorlooptijd kan daardoor extra 
worden verlengd; 

- de startnota’s van de projecten in het kader van de aanpak van de Gevaarlijke Zones en 
Punten duren gemiddeld minder lang zijn, maar voor de projectnota’s dan weer langer; 

- de doorlooptijd van de verlichtingsdossiers is zeer kort. 
 

3. Gemiddeld worden de start- en projectnota’s conform verklaard tijdens de eerste voorlegging. 
Uitzondering daarop vormen de projectnota’s in het kader van de aanpak van de Zwarte Zones 
en Punten. Een eventuele verklaring is dat de startnota’s wel sneller worden uitgewerkt, maar 
dat er daardoor minder overleg was. Door de ontbrekende consensus moet het dossier 
opnieuw, of zelfs herhaaldelijk, worden voorgelegd. 
 
 

BIJLAGE 
 
doorlooptijd start- en projectnota’s 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/627/antw.627.bijl.001.pdf 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 629 
van 13 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Weegbruggen   -   Stand van zaken 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vragen nr. 75 van 14 november 2003, nr. 454 van 18 maart 2005 en 
nr. 534 van 4 mei 2005 in verband met de weegbruggen zou ik graag volgende vragen willen stellen. 
 
1. Hoeveel weegbruggen zijn er in Vlaanderen momenteel beschikbaar? 
 

Waar zijn ze precies gelokaliseerd? 
 

2. Zijn er nog bijkomende weegbruggen gepland in de komende jaren in Vlaanderen? 
 
3. Kan de minister een overzicht geven van het aantal controles (wegingen) en opgemaakte 

processen-verbaal (pv) per provincie voor de jaren 2005 en 2006? 
 
4. Wanneer zal de weegbrug langs de N31 ter hoogte van de Legeweg in Brugge overgebracht 

worden naar het oude tracé van de N31, de voormalige “dodenbocht” ter hoogte van de Blauwe 
Toren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 629 van 13 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Momenteel beschikt de Vlaamse wegeninspectie over 40 weegbruggen (zie tabel in bijlage). 
 
 De weegbrug van Minderhout is geruime tijd buiten werking wegens de werken aan de Hoge-

snelheidslijn die naast de weegbrug werd aangelegd. Weldra starten de werken om de weegbrug 
van Minderhout opnieuw operationeel te maken. 

  De weegbrug van Gentbrugge is buiten werking wegens een defect in de aanloopstrook naar de 
weegbrug toe. De nodige stappen worden ondernomen om deze weegbrug opnieuw operationeel te 
krijgen. 

 
2. De Vlaamse wegeninspectie heeft vergevorderde plannen om een weegbrug te plaatsen in de 

Denderstreek, op de grens van de steden Ninove en Geraardsbergen.  
 
 Bovendien is er een project lopende om een weegbrug te installeren op de verkeerspost van de 

verkeerspolitie van Turnhout. 
 
 De realisatie van deze projecten is gepland voor 2008. De weegbruggen zullen ten vroegste opera-

tioneel zijn tegen september 2008. 
 
3. Voor een overzicht van het aantal overtredingen en processen-verbaal; zie bijgevoegde tabel.  
 
 Er is geen accuraat cijfermateriaal voor het aantal controles (wegingen) per weegbrug voor het 

ganse jaar 2005. Voor een overzicht van het aantal controles per weegbrug in 2006; zie 
bijgevoegde tabel. 

 
4. Er is geen timing opgesteld om de weegbrug gelegen te Brugge te verplaatsen. 
 
 
BIJLAGE 
 
- aantal PV’s per jaar 
- controles per provincie 2006 
- aantal overtredingen en processen-verbaal 
- weegbruggen 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/629/antw.629.bijl.001.xls 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 632 
van 13 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
A18 Veurne-Jabbeke   -   Verkeerstellingen 
 
Het verkeer tussen Veurne en Jabbeke lijkt elk jaar gestaag toe te nemen. 
 
1. Hoeveel vaste meetposten zijn ingeplant op de A18 tussen Veurne en Jabbeke (beide richtingen)? 
 
2. Gebeuren de metingen op voormeld traject via een tellus, een radartoestel of via een camera? 
 
3. Hoe vaak worden er verkeerstellingen uitgevoerd op de A18 tussen Veurne en Jabbeke? 
 
4. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van de verkeerstellingen (licht en zwaar 

verkeer) op de A18 van de afgelopen 5 jaar? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 632 van 13 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Er zijn 5 telposten ingeplant op elke rijbaan van de A18. 
 
2. Alle telposten op de A18 werken via lusdetectie, waarbij de lussen in het wegdek zijn ingefreesd. 
 
3. De verkeerstellingen worden automatisch en permanent 24 op 24 uur uitgevoerd. 
 
4. Het meetsysteem telt alle voertuigen en kan op dit ogenblik niet met een aanvaardbare graad van 

juistheid het onderscheid maken tussen lichte en zware voertuigen. 
 
 Hierbij de gevraagde intensiteiten; deze zijn uitgedrukt in aantal voertuigen en geven het dag-

gemiddelde voor beide richtingen samen, tussen 8.00u en 22.00u op de verschillende telposten 
gedurende een volledig jaar. 

 
Aantal voertuigen Kmpt telpost 

2002 2003 2004 2005 2006 
16,7 19000 19700 19400 20200 21000
21,4 23200 23900 24400 24500 25700
23,0 26500 28400 29500 29200 31100
35,4 30700 32900 34100 34100 35900
36,7 31300 32900 33200 33100 35400
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 637 
van 18 september 2007 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Bronbemaling   -   Naleving milieuwetgeving 
 
Bij het uitvoeren van bouwwerken is het meestal zo dat er voorafgaandelijk aan de eigenlijke werken 
een grondwaterbemaling gebeurt. 
 
Conform de Vlarem-reglementering dient elke bouwheer die aan bronbemaling doet van minder dan 
10m3/u een melding te doen bij de gemeente. Een bemaling van meer dan 10m3/u is 
vergunningplichtig. De melding moet door de gemeente geacteerd worden (Vlarem I besluit van de 
Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende 
de Milieuvergunning (B.S. 26 juni 1991) art. 4). De vergunning verloopt volgens de voorziene 
vergunningsprocedure. Een volume van 10m3/u is snel bereikt, zelfs voor de bouw van een particuliere 
woning. Dit betekent dat vaak een vergunning nodig is. 
 
Navraag bij enkele gemeentebesturen leert ons dat deze meldings- en vergunningsprocedure vaak niet 
wordt nageleefd. In één concrete gemeente stelde de burgemeester dat er op een gemiddelde van 250 
bouwaanvragen per jaar de laatste jaren niet één melding van bronbemaling werd gedaan! Gemeenten 
en aannemers dragen aan dat dit vaak een extra belasting vormt, zonder dat de meerwaarde ervan 
duidelijk is. Het oppompen van grondwater kan nochtans ernstige gevolgen hebben voor het 
grondwaterpeil enerzijds en voor de kwaliteit van de waterzuivering anderzijds. Oppompen van grote 
hoeveelheden zorgt voor verdroging of mogelijk voor grondverzakkingen. Te grote hoeveelheden 
“zuiver water” lozen, doet bovendoen de efficiëntie van de waterzuiveringsinstallaties dalen. 
 
Ook zijn aannemers vaak niet op de hoogte van deze meldings- of vergunningplicht, en dat geldt ook 
voor een aantal lokale besturen. 
 
1. Is de minister op de hoogte van het probleem? Klopt het dat er amper meldingen of aanvragen zijn 

bij de lokale besturen in Vlaanderen? 
 

Om hoeveel meldingen en vergunningen gaat het in het jaar 2006? 
 
2. Welke maatregelen neemt de minister in de richting van zowel gemeenten als aannemers om de 

wetgeving inzake bronbemaling te doen naleven? 
 
3. Om de ecologische schade te beperken, zou lozing of injectie van het opgepompte grondwater in 

een nabijgelegen gebied kunnen opgenomen worden als voorwaarde, zodat water maximaal ter 
plaatse bezinkt en waterzuiveringsinstallaties niet onnodig belast worden met zuiver water. 

 
Is er al onderzocht of dit als bijkomende voorwaarden in Vlarem kan worden opgenomen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 637 van 18 september 2007  
van RUDI DAEMS 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Bij besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19.01.1999 (BS 31.03.1999) werden bronbemalingen 

en drainages ingedeeld als hinderlijke inrichtingen onder rubriek 53 ‘Winning van grondwater’ 
van Vlarem I.  

 
Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen:  
- bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor ofwel de verwezenlijking van 

bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen (rubriek 53.2); 
- bronbemalingen voor de exploitatie van tunnels voor openbare wegen en/of openbaar 

vervoer (rubriek 53.4); 
- bronbemalingen noodzakelijk voor het gebruik en/of de exploitatie van bedrijfsterreinen 

(rubriek 53.5). 
 

Bronbemalingen bij bouwkundige werken zijn in de regel klasse 3 inrichtingen (behalve indien 
ze gelegen zijn in beschermde duingebieden) en dienen – conform Vlarem I – gemeld te worden 
bij de gemeente waar de bronbemaling wordt geëxploiteerd. 
Bij de exploitatie dient voldaan te worden aan de specifieke voorschriften van afdeling 5.53.6 
van Vlarem II.  
Bij de aktename van een klasse 3 melding kunnen geen bijkomende voorwaarden worden 
opgelegd. 
 
In tegenstelling tot wat wordt gesteld in de vraagstelling is de klasse-indeling van dergelijke 
bronbemalingen niet gekoppeld aan de lozing van meer of minder dan 10m³/u. 
In afdeling 5.53.6 van Vlarem II wordt wel als voorschrift voor de lozing van bemalingwater – 
én drainagewater – in de openbare riolering aangesloten op een RWZI bepaald, dat een lozing 
van meer dan 10m³/u maar kan behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Aquafin. 
 
Concrete cijfers omtrent het aantal gemelde bronbemalingen zijn niet beschikbaar. 
Bronbemalingen die horen bij een bodemsanering worden vergund via het bodemsanerings-
attest dat wordt afgeleverd door OVAM. 
  
Door Aquafin werden in 2006 geen en in 2007 (tot eind september) 6 toelatingen verleend voor 
de lozing op riolering van bemalingwater met een debiet van meer dan 10 m³/u. 
 
Het is belangrijk op te merken dat vanuit juridisch standpunt conform art. 56 van Vlarem I de 
bouwvergunning die eventueel hoort bij een bronbemaling, geschorst wordt zolang een 
dergelijke melding niet gebeurd is. Van aannemers mag dan ook verwacht worden dat zij op de 
hoogte zijn van deze wettelijke bepalingen. 
 
Bemalingen die niet worden gemeld, worden in overtreding met de vigerende wetgeving 
geëxploiteerd. 
Conform art. 29 van het decreet betreffende de milieuvergunning is het in eerste orde de 
burgemeester die er zich dient van te vergewissen of de in bedrijf gestelde inrichtingen vergund 
zijn, en welke dient te waken over de naleving van de voor de inrichting van tweede en derde 
klasse geldende exploitatievoorwaarden. 
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Er zijn geen gegevens ter beschikking omtrent de wijze waarop deze eerstelijnshandhaving 
wordt nagekomen en eventueel wordt overgegaan tot het opmaken van een PV van overtreding. 
 
Het lozen van niet-verontreinigd bemalingwater is in Vlarem I niet ingedeeld als hinderlijke 
inrichting maar dient wel te gebeuren onder naleving van de algemene milieuvoorwaarden die 
in Art.6.2.1.2§3 zijn vastgesteld. 
 
Wat bronbemalingen bij bouwwerken betreft, zijn de toepasselijke voorwaarden met betrekking 
tot het lozen van bemalingwater vastgesteld in afdeling 5.53.6.1 van Vlarem II dat stelt dat:  
- in eerste instantie met toepassing van beste beschikbare technieken zoveel mogelijk terug 

geïnfiltreerd moet worden; 
- in tweede instantie – indien dit technisch onmogelijk is – geloosd mag worden op het 

openbare of private hydrografische net;  
- in derde instantie kan geloosd worden op de riolering indien ze kleiner zijn dan 10 m³/uur of 

indien ze de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben van de exploitant van de 
zuiveringsinfrastructuur, zijnde Aquafin; 

- de lozing of infiltratie mag wel geen wateroverlast voor derden veroorzaken. 
 
2. Aan de CIW werd door mijn voorganger opdracht gegeven om in uitvoering van het besluit van 

de Vlaamse Regering d.d. 21.10.2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele 
sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (waarin regels 
zijn vastgesteld inzake de afkoppeling van verstorende parasitaire wateren) een gecoördineerde 
visie uit te werken inzake de afvoer van hemelwater, bemalingwater en gezuiverd effluentwater. 

 
Op voorstel van de CIW Werkgroep Waterzuivering werd op 6.12.2006 de visienota 
goedgekeurd (te consulteren op de CIW-website www.ciwvlaanderen.be) waarin met betrekking tot 
de aanpak van bemalingwater/drainagewater gesteld wordt dat bij de vergunningsverlening 
(aktename melding respectievelijk bij het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden) 
uitdrukkelijker dient toegezien op de correcte naleving van de specifieke voorschriften van 
Afdeling 5.53.6 van Vlarem II. 

 
De CIW Werkgroep waterzuivering werd belast met de concretisering van de voorgestelde 
aanpak.  Tevens werd gevraagd om voorstellen aan te reiken om bestaande interpretatieve 
bepalingen eenduidig te formuleren. 
Deze opdracht werd opgenomen in het werkplan 2007 van de CIW. 

 
3. De voorgestelde bijkomende voorwaarde is reeds met het Besluit van 19.01.1999 in Vlarem 

opgenomen. 
 

In Art.5.53.6.1.1.§2 van Vlarem II is uitdrukkelijk bepaald dat het grondwater dat onttrokken 
wordt bij bronbemalingen bedoeld in subrubriek 53.2 (met gebruik van infiltratieputten, 
infiltratiebekkens of infiltratiegrachten) terug in de grond moet worden ingebracht buiten de 
onttrekkingzone in zoverre dit met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is.  
Indien dit technisch onmogelijk is, mag het water worden geloosd in het openbaar of privaat 
hydrografisch net. Hieronder valt ook het lozen in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, 
in casu afwateringsgrachten. 
Pas indien voormelde verwijderingsmogelijkheden van infiltratie en lozing in oppervlaktewater 
technisch niet mogelijk zijn, is lozing in de openbare riolering aan de orde, waarbij voor 
debieten van meer dan 10m³/u de schriftelijke toelating van Aquafin dient bekomen te worden. 

 
Het al dan niet verlenen van de toelating voor debieten van meer dan 10m³/u is, zoals 
uitdrukkelijk bepaald in Vlarem II, de verantwoordelijkheid van Aquafin.  
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Als ecologisch toezichthouder waakt VMM er over dat er consequent met deze bepaling 
omgegaan wordt. 

 
Om de aanvragen zo consequent en onderbouwd mogelijk te beoordelen, werd geopteerd om in 
de CIW Werkgroep Waterzuivering, waarin ook VVSG als vertegenwoordiger van de 
gemeenten betrokken partij is – een werkbare regeling uit te werken op basis van volgende 
uitgangsprincipes: 
- Het respecteren van de vergunning van de RWZI staat centraal in de beoordeling.  
- Het opnieuw infiltreren, dan wel het afleiden naar oppervlaktewater impliceert voor de 

bouwheer extra kosten, maar aansluiting op de riolering is ook niet kosteloos; 
- Aansluiting onder bepaalde voorwaarden moet wel mogelijk zijn. Eventueel kunnen door 

Aquafin bepaalde bijkomende procesingrepen voorgesteld worden.  
- Indien de aansluiting van bronbemalingen en drainages een kost veroorzaakt, moeten deze 

kosten vergoed worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 638 
van 18 september 2007 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
Kanaal Dessel-Schoten   -   Werking Brug 2 Turnhout 
 
De brug over het Kanaal Dessel-Schoten ter hoogte van de Steenweg op Merksplas (Brug 2) mag dan 
pas een week of zes in de steigers hebben gestaan, blijkbaar zijn niet alle problemen van de baan. 
 
De voorbije dagen stonden fietsers en automobilisten die Turnhout in of uit wilden langs de Nieuwe 
Kaai, minutenlang voor een geopende brug, die zich tergend traag, met horten en stoten en onder 
vervaarlijk gekraak terug naar beneden bewoog. Er stond ook een ziekenwagen vijf minuten voor de 
brug, die maar niet naar beneden wou komen, terwijl in de hele buurt geen schip meer te bekennen 
viel. 
 
Volgens NV De Scheepvaart zou het probleem liggen bij de nieuwe automatisering van de brug. De 
trage werking zou vooral te maken hebben met het vermijden van schokken en geluidshinder. 
 
Met het oog op de veiligheid en de vlotte verkeersafwikkeling tussen de Nieuwe Kaai en de Steenweg 
op Merksplas wil ik graag de volgende vragen stellen. 
 
1. Is het probleem van de Brug 2 reeds verholpen? 
 
2. Zal de Brug in de toekomst sneller openen en sluiten? Is er een oplossing gevonden voor de 

geluidshinder? 
 
3. Hoeveel modellen van dit type brug heeft De Scheepvaart nog onder zijn hoede en in welke staat 

bevinden zij zich? 
 

Zijn er nog plannen in de nabije toekomst om andere bruggen te vernieuwen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 638 van 18 september 2007 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
1. Er zijn aan brug 2 te Turnhout nog sporadisch opstartproblemen met de nieuwe electro-

hydraulische installatie. De aannemer stelt alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk 
op te lossen. nv  De Scheepvaart wordt op deze brug echter ook geconfronteerd met daden van 
vandalisme. Op 1 oktober 2007 werden de elektrische kabels doorgeknipt zodat de brug  tijdelijk 
niet kon worden bediend. Eerder werden er kabels gestolen en verdwenen er onderdelen van de 
vergrendeling. In de loop van oktober zal de brug nog één dag buiten dienst worden gesteld voor 
het verder optimaliseren van de bediening. Fietsers en voetgangers zullen ook dan geen hinder 
ondervinden. 
 

2. Na het wegwerken van alle technische problemen zal het openen of het sluiten van de brug 
ongeveer 50 seconden duren. Dit is aanzienlijk sneller dan voorheen. 
Bij een storing van de installatie wordt de noodgroep ingeschakeld. In dat geval duurt het openen 
of sluiten ongeveer 5 minuten. 
De oorzaak van de geluidshinder is grotendeels verholpen en zal in de nabije toekomst volledig 
worden opgelost. 

 
3. nv. De Scheepvaart heeft slechts één brug van dit type (dubbele ophaalbrug) in beheer. 
 In het totaal beheert nv De Scheepvaart 29 ophaalbruggen, waarvan de helft recent werd 
 vernieuwd. De vernieuwingsoperatie van de ophaalbruggen wordt voortgezet. 
 In de toekomst zullen alle bruggen vanaf brug 1 in Turnhout tot en met brug 11 in Brecht van 
 op afstand worden bediend. De volledige vernieuwing van de electro-hydraulische  bediening van 
 brug 2 in Turnhout kadert in deze automatisering.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 640 
van 18 september 2007 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Witte Kinderbos   -   Uitgaven 
 
In de nasleep van de affaire-Dutroux werd op de middenberm van de E19 ter hoogte van Zemst het 
Witte Kinderbos aangeplant. Per deelnemer aan de Witte Mars werd een boom geplant. 
 
Het Witte Kinderbos maakt nu plaats voor de 8,5 kilometer lange spoorlijn 25N. Het Witte Kinderbos 
wordt gecompenseerd door een nieuw bos van meer dan 50 hectare in Vilvoorde. 
 
Hoeveel belastinggeld werd in totaal aangewend vanaf de goedkeuring van het plan voor het Witte 
Kinderbos in het midden van de jaren 1990 tot op heden voor respectievelijk: 
 
1. het klaarmaken van de middenberm van de E19 voor de bebossing ervan; 
 
2. de beplanting van de middenberm zelf; 
 
3. het speciaal onderhoud van de middenberm ter ondersteuning van de groei van de bebossing; 
 
4. het onderhoud van het volgroeide Witte Kinderbos; 
 
5. het rooien van het bos; 
 
6. het opnieuw klaarmaken van de middenberm voor het nieuwe treinproject? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 640 van 18 september 2007 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1. De bosaanplanting op de middenberm van de E19, op het grondgebied van de provincie 

Vlaams-Brabant, werd uitgevoerd volgens het bestek KN97C32. 
De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het Witte Kinderbos omvatten: 

- het maaien van grasmatten over de totale oppervlakte van de middenberm van km 0.2 tot km 
12; 
- het scheuren en loswerken met een dubbele schijfegge van de te planten oppervlakte; 
- leveren en verwerken in plantput van organische meststoffen; 
 
Kostprijs: 32.201 EUR 

 
2. De middenberm werd na de voorbereidende werkzaamheden aangeplant met 138.880 st. 

streekeigen bosgoedplanten. waaronder 16 variëteiten.  
 
Kostprijs: 153.768 EUR 

 
3. De aanplant werd gedurende 3 jaar onderhouden en omvatte volgende werkzaamheden: 

- het vrijstellen van de beplanting door maaien zonder opruimen met bosmaaier tussen de 
beplantingen; 
- het maandelijks verzamelen van alle afval en papier over gans de middenberm; 
-  maaien van gras volgens de buitenste en de binnenste stroken – 5 beurten per jaar;  
 
Kostprijs: 122.500 EUR 

 
4. Na de aanplant en het onderhoud zijn er geen noemenswaardige werkzaamheden meer 

uitgevoerd. De kostprijs van het onderhoud van het volgroeide Witte Kinderbos is te 
verwaarlozen. 
 
Kostprijs: 0 EUR 

 
5. De inlichtingen voor de punten 5 en 6 komen van de bouwheer Infrabel. 

De werkzaamheden zoals het rooien van het bos en het klaar maken van de site werden 
tezamen uitgevoerd. 
 
Kostprijs: 120.000 EUR 

 
6. Het klaarmaken van de middenberm werd zoals voormeld in punt 5 samen met het rooien 

uitgevoerd. 
 
Kostprijs: 0 EUR  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 642 
van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Fietspad Waggelwater-Nieuwwege (Brugge)  -  Stand van zaken 
 
Op de wachtlijst van Waterwegen en Zeekanaal NV, samen met de NV De Scheepvaart, staat voor de 
periode 2007-2009 het project Kanaal Brugge-Oostende met een begroting van 585.000 euro. 
 
In het kader van investeringen in de recreatieve functie van de Vlaams bevaarbare waterwegen en 
watergebonden gronden, zou een fietspad worden aangelegd ter hoogte van Waggelwater-Nieuwwege. 
 
1. Wat is de concrete stand van zaken voor dit geplande project? 
 
2. Welke werken omvat dit geplande project? 
 
3. Welke procedure(s) moet nog worden doorlopen? 
 
4. Wanneer worden de werken aangevat? Wat is de duurtijd? 
 
5. Volstaan de begrote middelen voor de uitvoering van dit project? Indien niet, hoe wordt dit 

opgevangen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 642 van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De projectvoorbereiding voor het project “aanleggen van een fietspad ter hoogte van Waggelwater-

Nieuwwege”, is recent gestart. In de indicatieve meerjarenbegroting is het project gepland voor 
2008. 

 
2. Het project omvat de volgende werken: opbreken van het bestaande fietspad (wortelschade), aanleg 

van een nieuw fietspad en het eventueel rooien en heraanplanten van bomen na overleg met het 
agentschap voor Natuur en Bos, de stad Brugge en de gemeente Jabbeke. 

 
3. Voor het project moet nog een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. Vervolgens 

moet de aanbestedingsprocedure worden doorlopen. 
 
4. De aanbesteding is mogelijk voor 2008, voor zover het project kan worden weerhouden op de 

begroting 2008. De duurtijd van de werken wordt geraamd op 150 werkdagen. 
 
5. Het voorziene budget van 585.000 euro laat toe het project te realiseren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 645 
van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
IJzer Roesbrugge-Fintele  -   Heraanleg jaagpad 
 
Op de wachtlijst van Waterwegen en Zeekanaal NV, samen met de NV De Scheepvaart, staat voor de 
periode 2007-2009 het project IJzer met een begroting van 250.000 euro. 
 
In het kader van investeringen in de recreatieve functie van de Vlaams bevaarbare waterwegen en 
watergebonden gronden, zou het jaagpad Roesbrugge-Fintele worden hersteld. 
 
1. Wat is de concrete stand van zaken voor dit geplande project? 
 
2. Welke werken omvat dit geplande project? 
 
3. Welke procedure moet nog worden doorlopen? 
 
4. Wanneer worden de werken aangevat? Wat is de duurtijd? 
 
5. Volstaan de begrote middelen voor de uitvoering van dit project? Indien niet, hoe wordt dit 

opgevangen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 645 van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het project - heraanleg jaagpad - is intussen volledig uitgevoerd. 
 
2. De heraanleg van het fietspad omvatte de renovatie van de verzakte delen. 
 
3. Het werk is uitgevoerd en opgeleverd. 
 
4. Niet van toepassing 
 
5. De werken werden gerealiseerd binnen het voorziene budget. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 648 
van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Bekkenbeheerplannen   -   Stand van zaken   -   Onteigeningen 
 
Vlaanderen telt elf bekkens: Ijzer, Brugse Polders, Leie, Gentse Kanalen, Boven-Schelde, Beneden-
Schelde, Dender, Dijle en Zenne, Nete, Maas en Demer. Per bekken wordt een bekkenbeheerplan 
opgemaakt. 
 
Deze plannen geven een analyse van de huidige toestand en maken een opsomming van de kansen en 
knelpunten, de doelstellingen op langere termijn en de te nemen maatregelen. Deze informatie 
verschijnt ook op kaarten. 
 
De bevoegdheden voor het waterbeheer zijn verspreid over de verschillende niveau’s (Vlaams Gewest, 
provincies, gemeenten, polders en wateringen). In functie van een uniforme aanpak werden deze 
verschillende waterbeheerders verzameld in waterschappen, die deelbekkenbeheerplannen opmaken en 
advies geven over het bekkenbeheerplan. 
 
Het openbaar onderzoek over de bekkenbeheerplannen en deelbekkenbeheerplannen liep van 22 
november 2006 tot 22 mei 2007. Uit de voorlopige plannen blijkt dat er onteigend zal moeten worden. 
 
1. Hoe ziet de verdere procedure eruit om tot de definitieve bekkenbeheerplannen te komen? 
 
2. Welke timing wordt hierbij voorzien? 
 
3. Welke is totnogtoe de kostprijs voor de opmaak van deze plannen? Welke budgetten zijn hiervoor 

reeds vastgelegd? 
 
4. In welke mate moet bij de huidige weliswaar voorlopige plannen onteigend worden? 
 

Kan de minister per bekkenplan zeer concreet aangeven waar onteigend zal worden? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 648 van 18 september 2007  
van CARL DECALUWE 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1+2. Alle opmerkingen en adviezen over de bekkenbeheerplannen, ingediend tijdens het openbaar 
 onderzoek (22/11/2006 – 22/05/2007), zijn tijdens de zomerperiode verwerkt in een zogenaamd 
 “overwegingsdocument” per bekken. Per opmerking of advies is aangegeven op welke manier 
 het plan aangepast wordt of is er gemotiveerd waarom een aanpassing niet aangewezen is. 

De verdere procedure en de timing voor de bekkenbeheerplannen zijn voorgeschreven door het 
decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003:  
- op basis van het overwegingsdocument hebben de bekkenbesturen tussen 22 augustus en 7 

september 2007 de bekkenbeheerplannen (met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen) 
goedgekeurd; 

- daarna onderzoekt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid binnen een termijn van 
zestig kalenderdagen (d.w.z. tot medio november 2007) de onderlinge afstemming van het 
goedgekeurde bekkenbeheerplan met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen met het 
stroomgebiedbeheerplan, de andere bekkenbeheerplannen en de waterbeleidsnota. De CIW 
brengt de wijzigingen aan die noodzakelijk zijn om die afstemming te verzekeren, motiveert 
deze en stelt het bekkenbestuur hiervan in kennis. Dit afstemmingsproces is nu lopende. De 
CIW zal de desgevallend gewijzigde bekkenbeheerplannen met inbegrip van de 
deelbekkenbeheerplannen aan de Vlaamse Regering bezorgen; 

- de Vlaamse Regering stelt uiterlijk op 22/12/2007 per bekken een bekkenbeheerplan vast. 
 
3. Een deel van het studiewerk dat ten grondslag ligt aan de plannen is in de periode 2001-2004 

uitbesteed door het toenmalige AMINAL. Het gaat om een budget van 1.650.000 euro voor de 
externe uitvoering van de ontwikkeling van een concept en methodiek voor de analyses en visie 
van een bekkenbeheerplan en van gedeelten van de zogenaamde “omgevings- en sectorale 
analyses”. Daarnaast heeft de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid in 2005 de 
ontwikkeling van een methodiek voor de functietoekenningen uitbesteed voor een budget van 
38.000 euro. 
In de vermelde budgetten zijn géén interne kosten opgenomen. De interne kosten bestaan o.a. 
uit drukkosten voor ontwerpversies van de plannen, maar het gaat voornamelijk over 
personeelskosten. De bekkenbeheerplannen worden immers opgesteld door Vlaamse 
ambtenaren behorend tot het beleidsdomein Leefmilieu (1 à 2 VTE per bekken of ca. 18 VTE, 
sinds 2001), in overleg met ambtenaren van andere beleidsdomeinen (bv. Mobiliteit en 
Openbare Werken / Ruimtelijke Ordening) en van andere overheden (bv. provincies, 
gemeenten, polderbesturen) en in overleg met een aantal belangengroepen (bv. landbouw- of 
natuurorganisaties).  
 
Wat de vastlegging van budgetten voor de uitvoering van de acties opgenomen in de bekken- en 
deelbekkenbeheerplannen betreft, is het belangrijk op te merken dat de voorziene acties 
voornamelijk een verderzetting van het lopende beleid betekenen. Daarom zijn er in de reguliere 
werkingsmiddelen van de betrokken entiteiten reeds middelen voorzien voor het merendeel van 
de acties. 

 
4. De meeste waterbeheerders zijn volgens de huidige wetgeving bevoegd om te onteigenen, 

onafhankelijk van de bekkenbeheerplannen. 
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Ten gevolge van het decreet Integraal Waterbeleid beschikken de waterbeheerders bovendien 
over een aantal andere instrumenten dan onteigening voor de verwerving van onroerende 
goederen en voor financiële compensatie, met name het recht van voorkoop, de aankoop- en de 
vergoedingsplicht. Deze instrumenten zijn (onder bepaalde voorwaarden) van toepassing binnen 
de overstromingsgebieden en/of oeverzones, die afgebakend worden in het bekkenbeheerplan.  
Door overstromingsgebieden en oeverzones af te bakenen, geeft het bekkenbeheerplan met 
andere woorden zeer concreet weer op welke gebieden men vanuit het waterbeheer aanspraak 
maakt. In de bekken- en deelbekkenbeheerplannen zoals goedgekeurd door de bekkenbesturen 
gaat het om een oppervlakte van 454,032 ha. overstromingsgebieden en 107,302 ha. oeverzones.  

 
Het is geenzins de bedoeling al deze gebieden te onteigenen, gezien de nieuwe mogelijkheden 
van het voorkooprecht en de aankoop- en vergoedingsplicht. De waterbeheerders opteren ervoor 
om door middel van overleg met de betrokken eigenaars en grondgebruikers te beslissen welk 
instrument het meest aangewezen is. Onteigening is daarbij slechts één van de mogelijkheden. 
Daarom is het momenteel niet mogelijk om zeer concreet aan te geven welke gebieden 
onteigend zullen worden. 
 
Om de nieuwe instrumenten (voorkooprecht, aankoop- en vergoedingsplicht) operationeel te 
maken, is nog een besluit van de Vlaamse Regering bij het decreet IWB vereist. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 649 
van 18 september 2007 
van MARC CORDEEL 
 
 
 
Afvalwatercollector Waasmunster   -  Stand van zaken 
 
Het Sigmaplan, dat het Scheldebekken moet beschermen tegen overstromingen, werd al enige tijd 
geleden geactualiseerd. De Durme heeft daarin vooral een “natuurfunctie” gekregen. Toch loopt 
momenteel al het afvalwater nog altijd in dit gebied dat bestemd is om een natuurfunctie te gaan 
vervullen. Daar accumuleert de vervuiling zich met de reeds aanwezige zware metalen. 
 
Reeds vele jaren is met name het gemeentebestuur van Waasmunster vragende partij voor de aanleg 
van een collector om al het afvalwater af te leiden naar de zuiveringsinstallatie in Hamme. De 
discussie met Aquafin draaide steeds rond de “extra kosten” voor de keuze van een aangepast tracé. 
Toch is het gemeentebestuur van Waasmunster bereid om de extra kosten te dragen. Een beslissing ter 
zake blijft evenwel uit. 
 
Wanneer zal de collector voor de afvoer van rioolwater van Waasmunster aangelegd worden, zodat de 
meersen niet verder vervuild geraken en op termijn echt een natuurfunctie zullen kunnen vervullen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 649 van 18 september 2007  
van MARC CORDEEL 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
In de vraag wordt de indruk gewekt dat het dossier ter opvang van de afvalwaters van de gemeente 
Waasmunster – en meer bepaald de regio Sombeke – stil ligt en er geen beslissingen genomen worden. 
Niets is echter minder waar.  
Het betrokken project (zie verder) is een prioritair dossier in het kader van de realisatie van de zoge-
naamde ERSA-verplichtingen. ERSA staat voor Europese Richtlijn zuivering Stedelijk Afvalwater en 
legt de Europese lidstaten specifieke verplichtingen en timingen op die het Vlaams Gewest zo goed 
mogelijk tracht na te leven. 
 
De opmaak van het MER en de definitieve visievorming voor het project 20136 – collector Sombeke – 
Elversele hebben lange tijd aangesleept omwille van mogelijke interferentie met het geactualiseerde 
Sigmaplan, de aanwezigheid van zeer gevoelige zones (bronbosjes) en het noodzakelijke overleg met 
een aantal betrokken instanties. Het MER voor project 20136 is op 2 maart 2007 door de betrokken 
dienst goedgekeurd.  
 
In het MER is het oorspronkelijke tracé - zoals aangegeven in het initiële in 2000 ingediende 
Technisch Plan (TP) - niet mee onderzocht, vooral omwille van de ondertussen besliste visie in het 
geactualiseerde Sigmaplan m.b.t. de overstromingsgebieden en vooropgestelde waterhoogtes.  
 
In het MER werden twee oplossingen onderzocht waarbij men in de eindconclusie in het midden laat 
voor dewelke men bij voorkeur dient te kiezen. 
Het ene scenario benadert in grote mate het TP. De voorziene collector ligt een stuk noordwaarts 
omwille van de geplande overstromingsgebieden en gaat bijgevolg door het veld. In het tweede 
scenario gaat de collector voor een groot gedeelte door de Dommelstraat op het grondgebied 
Waasmunster en buigt op het eind (grondgebied Temse-Elversele) terug af naar het veld (laatste stuk is 
identiek aan het andere traject). 

Door de NV Aquafin werd vervolgens een inschatting gemaakt van de kostprijs en de technische 
gevolgen van de twee keuzemogelijkheden. Deze werd aan mijn administratie voor verdere 
beoordeling overgemaakt.  
 
De oplossing met de leiding langs de Dommelstraat voorziet niet enkel in de opvang van de bestaande 
relevante lozingspunten maar ook in de ten laste name van een deel van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid tot aanleg van riolering. Dit scenario is bijgevolg voor het Vlaams Gewest veel 
duurder waardoor op basis daarvan op een tussenkomst van de gemeente Waasmunster gerekend 
wordt om de meerkost te compenseren. 
 
Als gevolg daarvan werd kort daarna (namelijk op 24 april 2007) op initiatief van de Vlaamse 
Milieumaatschappij een vergadering belegd met het gemeentebestuur van Waasmunster om de 
oplossingen, keuzes en gevolgen op technisch en financieel vlak ten gronde te bespreken. 
 
Nadat de VMM nog een aantal bijkomende vragen vanuit het gemeentebestuur Waasmunster 
omstandig had beantwoord, werd door het college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 
mei 2007 beslist en gekozen voor het tracé langs het veld (m.a.w. ten zuiden van de Dommelstraat en 
dus niet in de Dommelstraat).  
Dit standpunt werd op 1 juni 2007 aan de VMM meegedeeld. 
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Tevens heeft de gemeente ingevolge de gemaakte afspraken een aantal projectaanvragen ingediend 
voor het bekomen van een subsidie van het gewest bij de aanleg van gemeentelijke riolering. Op die 
wijze heeft de gemeente haar engagement om tegelijkertijd met de Aquafinwerken het 
rioleringsnetwerk in de regio Sombeke te optimaliseren duidelijk aangegeven. 
 
Kort daarop heeft de Vlaamse Milieumaatschappij dit standpunt en de gemaakte keuze van de 
gemeente aan Aquafin kenbaar gemaakt zodat de bestaande hydronautstudie kan geactualiseerd 
worden en het oorspronkelijke TP kan worden herwerkt. 
 
Wat de verdere timing van het project betreft wordt door de NV Aquafin de volgende inschatting 
gemaakt uitgaande van de gemiddelde tijdsduur van de diverse stappen van een dossier. 
• Afwerking Technisch Plan: maart 2008 
• Goedkeuring TP: mei 2008 
• Aanvraag vergunningen: eind 2008 
• Verkrijgen vergunningen: zomer 2009 
• Grondverwerving rond: eind 2009 
• Publicatie, aanbesteden en gunnen: voorjaar 2010 
• Start der werken: najaar 2010. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 650 
van 18 september 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Zenne Halle-Lot   -   Stookolievervuiling  
 
Op de Zenne-rivier is tussen de Vlaams-Brabantse gemeenten Halle en Lot een belangrijke vervuiling 
vastgesteld op 6 augustus 2007. Verschillende vlekken mazout dreven op de rivier over een afstand 
van vijf kilometer. De civiele bescherming kwam ter plaatse om het goedje op te ruimen. De 
vervuiling werd vastgesteld ter hoogte van de Ratteput in Halle, op de grens met Lembeek. Al snel 
bleek dat de vervuiling zich had verspreid tot aan de Zennestraat in Lot, ongeveer vijf kilometer 
verder. 
 
De civiele bescherming richtte in Lot een dam op om de vervuiling tegen te houden. Nadien gingen de 
hulpdiensten de vervuiling te lijf met detergenten. Omdat het om verschillende vlekken ging, duurde 
het een tijd voor alle mazout verwijderd was. De lokale politie heeft een proces-verbaal opgemaakt 
van de vervuiling, maar wie ervoor verantwoordelijk is, is voorlopig niet duidelijk. 
 
1. Is de minister op de hoogte van deze stookolievervuiling van de Zenne ter hoogte van de 

gemeenten Halle en Lot? 
 
2. Wat is de actuele stand van zaken in dit dossier? Zijn er reeds resultaten van het onderzoek 

bekend? 
 
3. Welke instanties dragen de financiële lasten om de vervuiling op te ruimen, onderzoeken in te 

stellen en de vervuilde gebieden te herstellen? 
 
4. Welke concrete maatregelen dienen er genomen te worden om de water- en bodemvervuiling van 

de Zenne teniet te doen? 
 



-674-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 650 van 18 september 2007  
van MARK DEMESMAEKER 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. De afdeling Water van de Vlaamse Milieumaatschappij werd door de brandweer van Halle op 6 

augustus 2007 op de hoogte gebracht van deze verontreiniging met stookolie. Navraag bij de 
lokale politie van Halle leert dat hiervoor een proces-verbaal werd opgemaakt (PV nummer 
BR/64LJ004844/2007). 

 
 De afdeling Milieu-inspectie werd op 7 augustus, dus een dag na de feiten, telefonisch en via e-

mail op de hoogte gesteld van de stookolievervuiling op de Zenne. Deze melding gebeurde door 
de VMM, Afdeling Water die op haar beurt een melding had ontvangen van de brandweer van 
Halle.  

 
 Vervolgens nam een toezichthoudende ambtenaar bij de afdeling Milieu-inspectie, telefonisch 

contact op met de lokale brandweer. De kapitein van de brandweer van Halle deelde mee dat de 
vervuiler niet kon worden geïdentificeerd en de toestand ter plaatse onder controle was.  

 
 De opportuniteit van een controle door de afdeling Milieu-inspectie werd onderzocht.  
 Door het feit dat de melding slechts na de feiten is gebeurd, er door de lokale overheden en de 

civiele bescherming reeds was opgetreden en er geen bedrijf kon worden geïdentificeerd als 
mogelijke vervuiler, werd een onderzoek door de afdeling Milieu-inspectie niet opportuun 
geacht.  

 
2. Het dossier is in behandeling bij de lokale politie van Halle.  
 
3. Vanuit het oogpunt van milieuaansprakelijkheid kan de beheerder van de waterloop de 

aangerichte schade enkel verhalen op de vervuiler als die kan worden geïdentificeerd. 
Normaliter zal bij een accidentele lozing de schadeloosstelling via burgerlijke weg (bv. via de 
aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker van de vervuiling) kunnen worden bekomen. 
Is er daarentegen sprake van een opzettelijke lozing, dan gaat het om een misdrijf waarvoor de 
schadeloosstelling mogelijk is via een burgerlijke partijstelling voor de bevoegde strafrechter. 
Het probleem stelt zich echter als de vervuiler onbekend is gebleven: in die hypothese zullen de 
kosten voor het wegwerken van de vervuiling noodgedwongen door de beheerder van de 
waterloop zelf moeten worden gedragen, wat in vele gevallen een aanzienlijke last kan 
betekenen in hoofde van de betrokken waterloopbeheerder.  
Uit de nieuwe gemeentewet en uit de bepalingen van de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (inzonderheid artikel 40) zou er 
kunnen vanuit gegaan worden dat de opruiming van een plaatselijke verontreiniging eerder een 
aangelegenheid is van plaatselijke politie en veiligheid. 
Kortom, wie dient in te staan voor het dragen van de financiële lasten bij een accidentele 
vervuiling blijkt in de huidige wetgeving een grijze zone te zijn. Een oplossing van dit probleem 
is juridisch evenwel verre van eenvoudig en moet kaderen in een globale, decretale aanpak die 
bovendien in overeenstemming moet zijn met de Europese regelgeving op dat vlak. In deze 
context kan het ontwerp van milieuschadedecreet worden vermeld dat ter uitvoering van de 
Europese richtlijn milieuschade binnenkort zal worden gestemd.  
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Bij deze specifieke accidentele verontreiniging zijn de Civiele Bescherming en de lokale 
brandweer ingezet om de verontreiniging te bekampen. Vermits de dader van deze 
verontreiniging onbekend is gebleven, is niet geweten of de lozing via riolering, dan wel 
rechtstreeks op het oppervlaktewater is gebeurd. Naarmate meer rioleringen op rioolwater-
zuiveringsinstallaties (in dit specifieke geval: de recent gerenoveerde RWZI Beersel) aange-
sloten worden, zal verontreiniging van de Zenne minder optreden. De stookolielozingen 
verstoren echter ook de goede werking van een zuiveringsinstallatie, wat dan weer kan leiden 
tot een achteruitgang van de kwaliteit van het geloosde (gezuiverde) effluent. Ter uitvoering van 
de genoemde Europese richtlijn milieuschade werd de Wet op de Civiele Bescherming 
aangepast. De Staat en de gemeenten zijn nu wettelijk verplicht de gemaakte kosten van 
vervuiling te verhalen op de exploitant die de schade of de onmiddellijke dreiging van schade 
heeft veroorzaakt of op de eigenaar van de gewraakte producten. 
 
Het nieuwe artikel 2bis.3 van de Wet op de Civiele Bescherming regelt de samenwerking en 
uitwisseling van informatie met de gewestelijk bevoegde instanties. De gewestelijke bevoegde 
instantie kunnen aanbevelingen doen inzake de nodige maatregelen en ze kunnen om 
terugbetaling verzoeken van de kosten van de genomen maatregelen. 
 
Het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 
(Bodemdecreet) voorziet in een specifieke regeling voor het onderzoek en de sanering van de 
waterbodem. Deze specifieke regeling bevat onder meer bepalingen met betrekking tot het 
onderzoek van de waterbodem (waterbodemonderzoek), de beoordeling van de sanerings-
noodzaak (saneringscriterium), de aanduiding van de saneringsplichtige persoon en het saneren 
van de waterbodem (saneringsdoel en -prioritering).  
 
Allereerst wijst de Vlaamse Regering die waterbodems aan waar de beheerder binnen een door 
haar bepaalde termijn op eigen initiatief en op eigen kosten een waterbodemonderzoek moet 
uitvoeren. Wanneer het waterbodemonderzoek de aanwezigheid van een ernstige bodem-
verontreiniging aantoont, wordt er overgegaan tot bodemsanering. Het is opnieuw de Vlaamse 
Regering die die waterbodems met een ernstige bodemverontreiniging aanwijst waar bodem-
sanering prioritair moet plaatsvinden. Zowel voor de onderzoeks- als de saneringsfase is m.a.w. 
voorzien in een prioritering door de Vlaamse Regering. 

 
In afwachting van de invoegetreding van het Bodemdecreet valt de sanering van verontreinigde 
waterbodems momenteel in het toepassingsgebied van de huidige (land)bodemsaneringsregeling 
en kunnen de bestaande decretale procedures worden toegepast.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 651 
van 18 september 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Dender Teralfene   -   Stookolievervuiling  
 
Herhaaldelijk stellen we vast dat er milieu-inbreuken gebeuren door het lozen van stookolie in onze 
waterlopen. Op vrijdag 7 september werd er een stookolievervuiling vastgesteld in de Dender. De 
vervuiling is blijkbaar ontstaan in Teralfene (deelgemeente van Affligem). 
 
Over een afstand van enkele kilometers dreef de olie richting Aalst. De brandweer en de civiele 
bescherming van Liedekerke trachtten met speciaal materiaal de stookolie tegen te houden en te 
absorberen. De negatieve ecologische gevolgen voor de waterkwaliteit van de Dender en het 
visbestand kunnen nog een lange termijn doorwerken. Voor fauna en flora kan dit een ramp betekenen. 
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft water- en bodemvervuiling vastgesteld en een rapport 
verstuurd naar de betrokken lokale besturen. 
 
1. Is de minister op de hoogte van het rapport van deze stookolievervuiling van de Dender ter hoogte 

van de gemeente Teralfene (Affligem)? 
 
2. Wat is de actuele stand van zaken in dit dossier? Zijn er reeds resultaten van het onderzoek 

bekend? 
 
3. Welke instanties dragen de financiële lasten om de vervuiling op te ruimen, onderzoeken in te 

stellen en de vervuilde gebieden te herstellen? 
 
4. Welke concrete maatregelen dienen er genomen te worden om de water- en bodemvervuiling van 

de Dender teniet te doen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 651 van 18 september 2007  
van MARK DEMESMAEKER 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. De VMM werd op maandag 10 september op de hoogte gebracht van de stookolievervuiling op 

de Dender. Na een onderzoek ter plaatse door de VMM bleek dat de stookolielozing gebeurde 
via een gemeentelijke riolering. Hierbij bracht de VMM onmiddellijk de lokale overheid 
(milieudienst stad Aalst) op de hoogte, zowel telefonisch als per mail. Na contactname met de 
politie van de stad Aalst bleek dat er reeds een proces-verbaal werd opgesteld tegen onbekenden 
en dat er stappen werden ondernomen om de veroorzaker van deze stookolieverontreiniging te 
achterhalen.  
Een foto van de stookolielozing bevindt zich als bijlage 1. 
Omwille van het feit dat de lozing gebeurde via een gemeentelijke riolering, en er reeds PV 
tegen onbekenden was opgemaakt, werd er verder door de VMM geen officieel rapport 
opgesteld. 

 
2. Zoals hiervoor vermeld heeft het politieonderzoek de veroorzaker van de olielozing niet kunnen 

achterhalen. Er werd dan ook een proces-verbaal tegen onbekenden opgemaakt. 
 

3. Vanuit het oogpunt van milieuaansprakelijkheid kan de beheerder van de waterloop de 
aangerichte schade enkel verhalen op de vervuiler als die kan worden geïdentificeerd. 
Normaliter zal bij een accidentele lozing de schadeloosstelling via burgerlijke weg (bv. via de 
aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker van de vervuiling) kunnen worden bekomen. 
Is er daarentegen sprake van een opzettelijke lozing, dan gaat het om een misdrijf waarvoor de 
schadeloosstelling mogelijk is via een burgerlijke partijstelling voor de bevoegde strafrechter. 
Het probleem stelt zich echter als de vervuiler onbekend is gebleven: in die hypothese zullen de 
kosten voor het wegwerken van de vervuiling noodgedwongen door de beheerder van de water-
loop zelf moeten worden gedragen, wat in vele gevallen een aanzienlijke last kan betekenen in 
hoofde van de betrokken waterloopbeheerder. Nochtans worden in de huidige stand van de 
wetgeving kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van de waterlopen door onderscheiden reglemen-
teringen beheerst.  
Uit de nieuwe gemeentewet en uit de bepalingen van de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (inzonderheid artikel 40) zou er 
kunnen vanuit gegaan worden dat de opruiming van een plaatselijke verontreiniging eerder een 
aangelegenheid is van plaatselijke politie en veiligheid. 
Kortom, wie dient in te staan voor het dragen van de financiële lasten bij een accidentele 
vervuiling, blijkt in de huidige wetgeving een grijze zone te zijn. Een oplossing van dit 
probleem is juridisch evenwel verre van eenvoudig en moet kaderen in een globale, decretale 
aanpak die bovendien in overeenstemming moet zijn met de Europese regelgeving op dat vlak. 
In deze context kan het ontwerp van milieuschadedecreet worden vermeld dat ter uitvoering van 
de Europese richtlijn milieuschade binnenkort zal worden goedgekeurd.  

 
Bij deze specifieke accidentele verontreiniging is de Civiele Bescherming van Liedekerke 
ingezet om de drijflaag met olie te besproeien met detergenten. Deze laatste breken de opper-
vlaktespanning en zorgen er voor dat de olie zinkt naar de waterbodem; waar de oliedeeltjes 
zich vasthechten aan de waterbodempartikels. Deze kunnen dan nog enkel door ruiming – 
baggeren uit het watersysteem verwijderd worden. Ter uitvoering van de genoemde Europese 
richtlijn milieuschade werd de Wet op de Civiele Bescherming aangepast. De Staat en de 
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gemeenten zijn nu wettelijk verplicht de gemaakte kosten van vervuiling te verhalen op de 
exploitant die de schade of de onmiddellijke dreiging van schade heeft veroorzaakt of op de 
eigenaar van de gewraakte producten. 

 
Het nieuwe artikel 2bis.3 van de Wet op de Civiele Bescherming regelt de samenwerking en 
uitwisseling van informatie met de gewestelijk bevoegde instanties. De gewestelijke bevoegde 
instantie kunnen aanbevelingen doen inzake de nodige maatregelen en ze kunnen om 
terugbetaling verzoeken van de kosten van de genomen maatregelen. 
 

4. In het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 
(Bodemdecreet) is een specifieke regeling voorzien voor het onderzoek en de sanering van de 
waterbodem. Deze specifieke regeling bevat onder meer bepalingen met betrekking tot het 
onderzoek van de waterbodem (waterbodemonderzoek), de beoordeling van de sanerings-
noodzaak (saneringscriterium), de aanduiding van de saneringsplichtige persoon en het saneren 
van de waterbodem (saneringsdoel en -prioritering).  
 
Allereerst wijst de Vlaamse Regering die waterbodems aan waar de beheerder binnen een door 
haar bepaalde termijn op eigen initiatief en op eigen kosten een waterbodemonderzoek moet 
uitvoeren. Wanneer het waterbodemonderzoek de aanwezigheid van een ernstige bodem-
verontreiniging aantoont, wordt er overgegaan tot bodemsanering. Het is opnieuw de Vlaamse 
Regering die die waterbodems met een ernstige bodemverontreiniging aanwijst waar bodem-
sanering prioritair moet plaatsvinden. Zowel voor de onderzoeks- als de saneringsfase is m.a.w. 
voorzien in een prioritering door de Vlaamse Regering. 

 
In afwachting van de invoegetreding van het Bodemdecreet en het Milieuschadedecreet valt de 
sanering van verontreinigde waterbodems momenteel in het toepassingsgebied van de huidige 
(land)bodemsaneringsregeling en kunnen de bestaande decretale procedures worden toegepast.  

 
BIJLAGE: 
foto: buis met mazout 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/651/antw.651.bijl.001.jpg 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 652 
van 19 september 2007 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Oosterweelverbinding   -   Kostprijs 
 
Tijdens de laatste bijeenkomst in het Vlaams Parlement van de Commissie voor de 
Voortgangsrapportage van de NV BAM en het Masterplan Antwerpen werd door minister Kris Peeters 
namens de Vlaamse Regering gesteld dat er geen onomkeerbare beslissingen zouden genomen worden 
totdat het Rekenhof de door het Vlaams Parlement gevraagde audit over de NV BAM uitgevoerd zou 
hebben. Minister Van Mechelen antwoordde in het Vlaams Parlement dat er strikt zou worden op 
toegezien dat het vastgelegde plafond voor de kostprijs van de Oosterweelverbinding van 1,85 miljard 
euro niet zou worden overschreden. 
 
Intussen werd terechtwijzend bericht nummer 7 (TWB 7) in juli 2007 aan de laatst overgebleven 
bieder bezorgd. 
 
1. Zijn er tussen de laatste voortgangsrapportage en vandaag beslissingen genomen door de NV 

BAM en/of de Vlaamse Regering die de lopende gunningsprocedure onomkeerbaar maken of het 
omkeren ervan juridisch bemoeilijken? 

 
2. Klopt het dat de scope van de uit te voeren werken voor de Oosterweelverbinding werd gewijzigd 

(lees: verminderd) om de kostprijs binnen het vastgelegde plafond te houden, of zijn er andere 
verklaringen voor dan het drukken van de kostprijs? 

 
Bijvoorbeeld: wordt de vooropgestelde bouw van de tunnel versmald en verlaagd? Komt er een 
rijstrook minder dan voorzien op de Lange Wapper? Is de verkeerswisselaar met de E17 uit de 
voorziene werken geschrapt of deels geschrapt? Wordt de oppervlakte van het tolplein verkleind? 
 

3. Bestaat er geen risico dat dit leidt tot bijkomende juridische stappen door niet-geselecteerde 
bouwheren wegens grondige wijziging van de scope van de werken? 

 
4. Is de uitvoeringstermijn voor alle werken of sommige werken via het TWB 7 verlengd? 
 

Zo ja, welke werken en wat is de verklaring daarvoor? 
 

5. Is er een nieuwe tijdslijn bepaald voor het indienen van de BAFO (Best and Final Offer), het 
aanduiden van de “preferred bidder” door de NV BAM en het ondertekenen van het contract? 

 
Zo ja, welke is deze nieuwe tijdslijn? 
 

6. Klopt het dat bepaalde verzekeringsrisico’s (o.a. verzekering tegen terreuraanslagen) verschoven 
zijn van de exploitant naar het Vlaams Gewest? 
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Zo ja, welke risico’s en wat is de verklaring daarvoor? 
 

7. Welke kosten vallen onder het plafond van 1,85 miljard euro, en welke kosten vallen er niet 
onder? 

 
8. Wat is de raming van de kostprijs voor de bouw van de tunnel in het Oosterweelproject en wat is 

de raming van de kostprijs voor de bouw van de Lange Wapper? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 652), Van Mechelen (nr. 161) en 

Van Brempt (nr. 206). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 652 van 19 september 2007 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van 
Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 654 
van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Promotie van beleidsthema's  -  Televisieprogramma's 
 
Geregeld worden er door de ministers opdrachten gegeven aan televisiezenders voor het maken van 
programma's, met bijbehorende subsidies. Die subsidiëring heeft tot doel bepaalde thema's dichter bij 
de Vlaamse kijker te brengen.  
 
Eén van deze thema's is bijvoorbeeld de derdewereldproblematiek, waarbij programmamakers 
televisiereportages over de concrete dagelijkse noden van het Zuiden weergeven. Ook verwerken 
scenaristen een verhaallijn over de derdewereldproblematiek in soaps. Deze verhaallijnen gaan dan 
onder meer over vrijwilligerswerk in de Derde Wereld of over een microfinancieringsinstelling in het 
Zuiden. Een ander thema is bijvoorbeeld het gelijkekansenbeleid, dat men ook via de audiovisuele 
media dichter bij de Vlaming wil brengen. 
 
1. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de televisieprogramma’s die hij/zij en/of 

zijn/haar beleidscel, administratie,… financieel hebben ondersteund sinds het begin van de 
legislatuur?  

 
Graag een overzicht per jaar, met vermelding van de betrokken zender en van het budget per 
programma. 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van programma's die op een andere wijze 
werden ondersteund? 

 
2. Kan de minister aangeven, per ondersteund programma, welke doelstellingen er daarbij werden 

nagestreefd, of er nadien werd nagegaan in hoeverre deze doelstellingen werden gerealiseerd en zo 
ja, wat de resultaten van deze evaluatie waren en welke beleidsconclusies eruit werden getrokken? 

 
Als er geen evaluatie was, kan de minister dan aangeven waarom niet? 

 
3. Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de zenders en programma's die in het 

komende televisieseizoen (2007-2008) financieel zullen worden ondersteund, met de respectieve 
budgetten per programma? 

 
Kan de minister ook een gedetailleerd overzicht geven van de programma's die in het komende 
seizoen op een andere wijze zullen worden ondersteund? 

 
4. Hoe evalueert de minister het nastreven van beleidsdoelstellingen en/of van een betere 

samenleving via het ondersteunen van televisieprogramma's, en kan hij/zij dit uitvoerig toelichten? 
 

Waar moet er bijsturing zijn? 
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5. Worden er nog andere televisieprojecten gepland en kan de minister deze toelichten? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 84, Moerman nr 75, 

Vandenbroucke nr. 222, Van Mechelen nr. 162, Anciaux nr. 106, Bourgeois nr. 116, Keulen nr. 
199, Van Brempt nr. 208, Vanackere nr. 273, Crevits nr. 654). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 654 van 19 september 2007  
van MARGRIET HERMANS 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 655 
van 19 september 2007 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Kleiverwerkende industrie   -   Best Beschikbare Technieken 
 
In 1999 werd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in opdracht van het 
Vlaams Gewest een studie opgemaakt over de Best Beschikbare Technieken (BBT) inzake de 
kleiverwerkende nijverheid. Het grootste milieuknelpunt is de uitstoot naar de lucht, en dan vooral de 
uitstoot van SOx door de zwavelhoudende klei. 
 
De uitstoot van zwavelhoudende stoffen kan volgens de BBT op verschillende manieren beperkt 
worden, zoals: 
 
a) vermindering van het S-gehalte in het grondstofmengsel t.o.v. de hoofdgrondstof; 
b) SO2 emissies verwijderen door proces-geïntegreerde maatregelen; 
c) SO2 emissies verwijderen door rookgasreiniging. 
 
De situatie in 1999 was dat nog slechts weinig bedrijven in Vlaanderen beschikten over een 
rookgasreiniging. In het BBT-rapport wordt ook verwezen naar de situatie in enkele buurlanden. 
Vooral Duitsland zou in die periode voorop lopen: daar beschikten veel bedrijven over een 
rookgasreiniging (vooral cascade-tegenstroom-adsorptie-installatie met CaCO3). Ik citeer hierbij uit 
de conclusies (punt 5.2.5): “In onze buurlanden, in het bijzonder in Duitsland, is deze techniek veruit 
de meest toegepaste in de kleiverwerkende industrie. Deze techniek wordt daarom als BBT voor 
bedrijven met matige tot hoge SO2-emissies weerhouden.” 
 
1. Is de informatie van de BBT-studie uit 1999 nog steeds actueel? Zo neen, op welke punten is de 

studie achterhaald? 
 

Kan de geavanceerde Duitse techniek van rookgasreiniging intussen ook in Vlaanderen als BBT 
beschouwd worden? 

 
2. Hoeveel kleiverwerkende bedrijven (in absolute en relatieve cijfers) in Vlaanderen beschikken 

momenteel over een geavanceerde rookgasreiniging? 
 
3. Wat is de evolutie van de SOx-uitstoot in Vlaanderen sinds 1999, en wat is de evolutie van het 

aandeel van de kleiverwerkende industrie hierin? 
 

Zullen met het huidige beleid de vooropgestelde emissieplafonds gehaald worden? 
 
4. Is er een nieuwe BBT-studie inzake de kleiverwerkende industrie gepland? 
 

Zo ja, tegen wanneer? Zo neen, waarom niet? 
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5. In het Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan (AOD) en het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan 
(BOD) Leem wordt verwezen naar het mengen van leem bij de klei als toegevoegde grondstof om 
de zwaveluitstoot te doen dalen. 

 
Welk aandeel van de totale leembehoefte wordt hiervoor gebruikt? 
 
Wat zou het (kwantitatief) effect zijn naar behoefte aan leem als alle kleiverwerkende bedrijven 
gebruik zouden maken van een geavanceerde rookgasreiniging? 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -691- 
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 655 van 19 september 2007  
van RUDI DAEMS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Neen, de BBT-studie uit 1999 is niet meer actueel. Sinds de publicatie in 1999 zijn er 

belangrijke evoluties geweest binnen de sector, en dit zowel: 
- socio-economisch: daling van het aantal bedrijven, daling van de tewerkstelling, overname 

van kleine familiebedrijven door grote internationale bedrijven; 
- milieu-juridisch: de invoering van nieuwe (strengere) sectorale emissienormen in Vlarem, 

o.a. voor SOx ; 
- milieu-technisch: de implementatie van emissiebeperkende maatregelen binnen de sector, dit 

om te voldoen aan de nieuwe emissienormen. 
Door de implementatie van de emissiebeperkende maatregelen (procesgeïntegreerde 
maatregelen en rookgasreiniging) is ten opzichte van 1999 meer praktijkervaring opgebouwd en 
dus meer informatie beschikbaar gekomen over de kostprijs en het milieurendement van de 
geïmplementeerde technieken. Ook op dit punt is de BBT-studie uit 1999 dus niet meer actueel. 
 
Door de destijds bevoegde minister werd aan de VITO de opdracht gegeven om tegen eind 2007 
een nieuwe BBT-studie uit te voeren voor de keramische nijverheid. Met betrekking tot de SOx 
problematiek is er een aparte nota opgesteld die later in de volledige BBT-studie zal 
geïntegreerd worden,  namelijk de studie “Deelstudie SOx- en HF-emissieproblematiek”  dd.  
april 2006.  Ten opzichte van de BBT-studie voor de kleiverwerkende nijverheid uit 1999 bevat 
deze deelstudie extra informatie over de periode 1999- 2004/2005 zoals de reeds  
geïmplementeerde maatregelen om te voldoen aan de verstrengde emissiegrenswaarden vanaf 1 
januari 2004  voor de keramische sector. 
In de deelstudie worden er BBT-gerelateerde emissiegrenswaarden en een BBT-gerelateerde 
SOx-emissievracht voor de keramische sector bepaald.   
Bij gebruik van een kleisoort met een zwavelgehalte van meer dan 0,25%  zijn de in de 
deelstudie voorgestelde emissiegrenswaarden strenger dan deze voorgesteld in de BBT-studie 
van 1999. 

 
De voorgestelde primaire- en secundaire maatregelen voor de beperking van de SOx-emissies  
komen grotendeels overeen met de voorgestelde maatregelen uit de BBT-studie van 1999: 

 
a) primaire maatregelen: 

- overschakeling van zware stookolie en vaste brandstoffen naar schone brandstoffen; 
- gebruik of bijmengen van S-arme grond- en toeslagstoffen; 
- gebruik of bijmengen van Ca-rijke grond- en toeslagstoffen; 
- optimalisatie van de stookcurve in functie van de emissies; 

b) secundaire maatregelen (rookgasreiniging): 
- cascade-adsorptie-installatie met gewoon of gemodificeerd CaCO3 als adsorbens; 
- droge rookgasreiniging met filter. 

 
Natte en halfnatte rookgasreiniging wordt niet als BBT beschouwd omwille van de 
storingsgevoeligheid, de cross-media en de hoge kostprijs.   
 
In de BBT-studie van 1999 is vermeld dat in Duitsland verscheidene kleiverwerkende bedrijven 
uitgerust zijn met een rookgasreinigingsinstallatie waarbij een cascade-tegenstroom adsorptie-
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installatie met CaCO3  of gemodificeerd CaCO3 als adsorbens veruit de meest gebruikte 
techniek is en er waren op dat ogenblik ook een tweetal natte rookgasreinigingsinstallaties in 
gebruik. Het feit dat er in Duitsland veel meer zwavelarme kleisoorten beschikbaar zijn en het 
feit dat in Duitsland het residu van een cascade-tegenstroom adsorptie-installatie kan gebruikt 
worden om zure landbouwgronden te neutraliseren  heeft een positief effect op de kostprijs van 
een rookgaszuivering in Duitsland t.o.v. de situatie in Vlaanderen. 
De bedoelde techniek werd reeds in de BBT-studie van 1999 als BBT naar voor geschoven, 
maar werd op dat ogenblijk nog weinig toegepast in Vlaanderen. Om te voldoen aan de nieuwe 
emissienormen die sinds 1/1/2004 van kracht zijn, heeft de sector diverse emissiebeperkende 
maatregelen genomen. Het merendeel van de bedrijven heeft hierbij gekozen voor een cascade-
tegenstroomadsorptie-installatie met CaCO3, al dan niet in combinatie met primaire 
maatregelen. Enkele bedrijven met zeer hoge SOx-emissies kozen voor een nog efficiëntere 
(maar ook duurdere) rookgasreinigingsinstallatie (namelijk ‘droge rookgasreiniging met filter’). 
In de herziene versie van de BBT-studie (die momenteel lopende is, zie vraag 4), worden beide 
technieken, in combinatie met primaire maatregelen, als BBT beschouwd. 

 
2. Vlaanderen telt 28 kleiverwerkende bedrijven, die samen over ca. 55 ovens beschikken (cijfers 

voor het jaar 2005). In totaal werden in deze bedrijven 37 rookgasreinigingsinstallaties 
geïnstalleerd, hetzij cascade-tegenstroomadsorptie-installaties met CaCO3, hetzij droge 
rookgasreiniging met filter. Een aantal van deze rookgasreinigingsinstallaties behandelen de 
afgassen van 2 of meer ovens, zodat het merendeel van de ovens aangesloten is op een 
rookgasreinigingsinstallatie. Op enkele ovens (exact aantal ongekend) werd geen 
rookgasreinigingsinstallatie geplaatst. Deze ovens zijn voornamelijk terug te vinden in bedrijven 
die dankzij hun geologische ligging gebruik kunnen maken S-arme kleisoorten, waardoor zij 
lagere SOx-emissies hebben, en zonder rookgasreiniging (maar met primaire maatregelen) aan 
de emissienormen kunnen voldoen. 

 
3. Volgens de meest recente officiële cijfers, de emissie-inventaris van de VMM is de SOx-emissie 

in de periode 1999-2005 verminderd van 11,1 tot 9,0 kton, of een vermindering met 19%. De 
totale Vlaamse SOx-emissie in de periode 1999-2005 verminderd van 120 kton tot 97,5 kton, 
dus eveneens met 19%. Het aandeel van de keramische sector in de totale Vlaamse emissies 
blijft in deze periode constant rond 9%. 

 
In het NEC-programma 2006 is voor de keramische sector uitgegaan van een emissieprognose 
van 5,5 kton SO2. Dit is de prognose bij toepassing van een sectorale emissienorm van 500 
mg/Nm3. Voor het behalen van deze 5,5 kton zullen in de keramische industrie maatregelen 
nodig zijn die verder gaan dan BBT. Een emissienorm van 500 mg/Nm3 ligt immers beneden 
het BBT-niveau. De verstrengde emissienormen zijn economisch zeer moeilijk haalbaar voor de 
sector. Hierdoor moet gevreesd worden voor verlies van economische activiteit en 
werkgelegenheid. Daarom worden ook andere scenario’s onderzocht (bv. MBO, convenant)  

 
De huidige prognoses voorspellen voor 2010 een SOx-emissie van 58,0 kton voor Vlaanderen 
(gerekend met 5,5 kton voor de keramische sector). Het Vlaamse NEC-plafond voor SOx 
bedraagt 65,8 kton en wordt dus ruimschoots gerespecteerd. 
 
Het lijkt dus niet nodig om nog veel verdergaande reducties van SOx na te streven. 

 
4. Momenteel werkt het BBT-kenniscentrum van VITO aan een nieuwe versie (herziening) van de 

BBT-studie voor de kleiverwerkende nijverheid. De herziening is reeds ver gevorderd, en zal 
volgens planning eind 2007 gefinaliseerd worden.  

 
5. Het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan van de Vlaamse Leemstreek werd eind vorig jaar ter 

inzage gelegd van het publiek. In dit voorontwerp plan wordt volgende informatie toegelicht. 
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De totale behoefte aan leem bedraagt 1.384.359 m³/jaar. Hiervan gaat 977.215 m³ naar 
vestigingen die leem als hoofdgrondstof gebruiken (inclusief de behoefte van kleinschalige 
veldsteenbakkerijen). 
De overige 407.144 m³ gaat naar vestigingen die de leem toevoegen aan een andere 
hoofdgrondstof. In tal van andere steenbakkerijen, gelegen buiten de zone waar leem geologisch 
voorkomt, wordt immers eolische leem gebruikt. 

 
Het medegebruik van deze eolische leem gebeurt echter omwille van diverse redenen en dus 
niet alleen omwille van het emissiegunstige effect voor de parameters SOx en HF. Zo zijn er 
ondermeer tal van technische redenen zoals de conceptie en afstemming van de technische 
installaties, de verbetering van het rheologisch gedrag van de grondstof, de beïnvloeding van het 
bakproces, maar ook andere redenen van commerciële aard zoals de uitbreiding van het 
productgamma en esthetische aspecten van het gebakken product die wijzigen naarmate de 
grondstoffenmengeling wijzigt.  

 
Het aandeel leem dat specifiek gebruikt wordt in functie van de emissieproblematiek is dus een 
fractie van de aangegeven hoeveelheid 407.144 m³, maar kan niet exact bepaald worden. 

 
Uit een actualisatiestudie door VITO van de BBT-studie voor de keramische nijverheid 
(deelstudie SOx- en HF-emissieproblematiek, maart 2006) blijkt dat primaire maatregelen zoals 
de inzet van S-arme en Ca-rijke grond- en toeslagstoffen, onontbeerlijk zijn voor het behalen 
van de emissiegrenswaarden die in 2010 moeten bereikt worden. Ook door het antwoord op 
vraag 3 moet men tot het besluit komen dat niet alle kleiverwerkende bedrijven gebruik kunnen 
maken van een geavanceerde rookgasreiniging zonder verlies van economische activiteit en 
werkgelegenheid.  

 
Het aandeel leem dat specifiek gebruikt wordt in functie van de emissieproblematiek kan 
eventueel wel ingeperkt worden wanneer zich alternatieven aandienen voor S-arme en Ca-rijke 
grond- en toeslagstoffen. De mogelijke inzet van andere toeslagstoffen wordt momenteel 
onderzocht in de herziening van de bovenvermelde BBT-studie. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -695- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 656 
van 20 september 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Tessenderlo Chemie   -   Lozingsplannen 2012 
 
Tessenderlo Chemie werkt momenteel aan een studie voor zijn lozingsplannen vanaf 2012. Dan 
vervalt de milieuvergunning om zout water te dumpen in de Winterbeek en de Laak en zal het bedrijf 
op zoek moeten naar een andere oplossing. 
 
Een mogelijkheid is om een lozingspijp aan te leggen tot in Testelt en het afvalwater daar in de Demer 
te lozen. Een afvoerbuis tot in Testelt is één van de scenario’s die door Tessenderlo Chemie 
onderzocht worden. Momenteel wordt het afvalwater geloosd in de leigrachten, die via zijbeken in de 
Demer stromen. Omdat het debiet daar veel lager is, is het afvalwater erg geconcentreerd en dus 
schadelijk. 
 
1. Zijn de resultaten van de studie in verband met de afvallozingen door Tessenderlo Chemie in de 

Demer reeds bekend? Voor welke optie heeft het bedrijf gekozen? 
 
2. Buurtbewoners zien de komst van een bijkomende lozingspijp tot in Testelt alvast niet zitten, zij 

vrezen dat de bodem vervuild zal raken. 
 

Wat is het standpunt van de administratie van de minister ter zake? 
 
3. De gemeentebesturen van Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot overleggen momenteel over de 

gevolgen van de afvallozingen door Tessenderlo Chemie in de Demer. 
 

Zal de minister bij de toekenning van een milieuvergunning rekening houden met de bezwaren van 
de beide gemeentebesturen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 656 van 20 september 2007  
van MARK DEMESMAEKER 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Naar aanleiding van een bijzondere vergunningsvoorwaarde  die op 23 december 2003 door de 

minister bevoegd voor leefmilieu werd opgelegd bij een wijziging van de lozingsvergunning, 
werd in 2004 - 2005 door erkende deskundigen een onderzoek (impactstudie) uitgevoerd naar 
een geschikte oplossing voor de problematiek van de lozing van zoute afvalwaters door TCT, 
LVM en TCH.  Deze studie werd uitgevoerd in overleg met een ambtelijke werkgroep waarin 
verschillende overheidsdiensten vertegenwoordigd waren. Uit deze impactstudie is gebleken dat 
een afvoer naar de Demer, binnen bepaalde randvoorwaarden, voor deze zoutlozingen een 
aanvaardbaar alternatief is.  

 
Voortgaand op de resultaten van deze impactstudie werden er milieueffectrapportstudies 
(MER’s) opgesteld in het kader van de hernieuwing van de milieuvergunningen voor TCT, TCH 
en LVM.  In deze MER’s werd de impact van volgende lozingsscenario’s verder onder-zocht: 
- lozing in Laak en Winterbeek; 
- lozing in Demer (zonder en met bufferbekken); 
- lozing in Dijle (zonder en met bufferbekken). 
 
Tevens werd in de MER’s onderzocht welke de randvoorwaarden voor het oppervlaktewater 
moeten zijn om geen belemmering te vormen voor het behalen van de doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water, nl. het bereiken van “een goede ecologische toestand”. 

 
In de MER’s is aangetoond dat er geen of slechts een verwaarloosbaar effect optreedt op de 
fauna en flora indien volgende evaluatiewaarden gerespecteerd worden, stroomafwaarts het 
lozingspunt: 
- 747 mg Cl-/l in de periode maart-augustus (voorjaar-zomer);  
- 850 mg Cl-/l in de periode september-februari (najaar-winter);  
- 100 mg Cl-/l  bij overschrijding van de overstromingsdrempel.  
 
Uit het onderzoek van de lozingsscenario’s is gebleken dat aan bovenvermelde 
evaluatiewaarden kan worden voldaan bij een zoutvracht (chloriden) van: 
- ca. 1 ton Cl-/h voor Laak en ca. 2,5 ton Cl-/h voor Winterbeek (P50-debiet); 
- 25 ton Cl-/h voor Demer (P50-debiet); 
- 25 ton Cl-/h voor Dijle (P75-debiet). 

 
Met de huidige zoutvracht van het afvalwater van TCT/LVM/TCH van 15 à 25 ton Cl-/h, 
waarvan ca. 10% komende van de vestiging in Tessenderlo en ca. 90% van de vestiging in Ham, 
is het niet mogelijk om de evaluatiewaarden in Laak en Winterbeek te respecteren bij P50-
debiet.  Bij een lozing in een transportleiding naar de Demer kunnen de evaluatiewaarden 
(747/850/100) wel gerespecteerd worden bij een zoutvracht van 25 ton Cl-/h (P50-debiet), zodat 
een scenario met afvoer in een transportleiding naar de Demer m.a.w. vanuit milieuaspect een  
aanvaardbare oplossing is. 

 
Om de vooropgestelde evaluatiewaarden (747/850/100) te respecteren dient de geloosde zout-
vracht te worden afgestemd op het debiet van de ontvangende waterloop. Dit kan door het 
gebruik van een bufferbekken waarvan de realisatie door het bedrijf technisch mogelijk is.  
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Het bedrijf sprak zich in het verleden niet expliciet uit voor de optie met een leiding naar de 
Demer in Testelt, maar in de impactstudie en de opgestelde MER’s is gebleken dat deze optie 
hun voorkeur geniet. 
 
Het onderzoek in het dossier over de aanvraag tot het bekomen van de hernieuwing van de 
milieuvergunning die momenteel door Tessenderlo Chemie bij het provinciebestuur van 
Limburg wordt ingeleid, zal duidelijkheid moeten brengen over de genomen optie.  

 
2. In het verleden bevatten de afvalwaters van de vestigingen van Tessenderlo Chemie naast de 

zouten ook nog een hoeveelheid zware metalen (en radium) die, zoals later bleek, aanleiding 
hebben gegeven tot bodemverontreiniging van oevers en overstromingszones.  Door genomen 
saneringsmaatregelen op het bedrijf is de emissie van deze verontreinigende stoffen (o.a. zware 
metalen en radium) zeer sterk gedaald zodat deze afvalwaterlozingen op dat vlak geen probleem 
meer stellen. 
Enkel de geloosde hoeveelheid zouten is nog een knelpunt, en hiervoor worden oplossingen 
voorgesteld in de MER’s en de milieuvergunningsaanvraag.  

 
In het kader van de vergunningsadvisering zal een gemotiveerde beoordeling dienen gegeven 
door de adviesverlenende overheidsadministraties inzake de verenigbaarheid van de aange-
vraagde lozing met de kwaliteitsdoelstelling van het ontvangende oppervlaktewater, zowel wat 
betreft de waterkolom als wat betreft de waterbodem. 
 
Deze beoordeling zal gebeuren op basis van de vergunningsaanvraag en rekening houdend met 
de beschikbare gegevens inzake het effect van de actuele lozingssituatie op het oppervlakte-
water in het Demer- en het Netebekken. 

 
3. Zoals hiervoor aangegeven wordt momenteel een aanvraag ingediend voor hernieuwing van de 

milieuvergunning van de verschillende vestigingen in Tessenderlo (TCT, LVM) en in Ham 
(TCH en Kepkensberg). 
In dit kader dient er in de gemeenten Tessenderlo en Ham behoudens een beoordeling door de 
adviesverlenende overheidsinstanties ook een openbaar onderzoek plaats te vinden. Vermits 
voor de milieuvergunningsaanvraag een milieueffectrapport en een veiligheidsrapport vereist is, 
dienen tevens binnen de periode van het openbaar onderzoek conform Art.18 van Vlarem I 
tenminste één informatievergadering worden georganiseerd door deze gemeentebesturen. 
 
De gemeente Scherpenheuvel-Zichem maakt deel uit van de “Opvolgingscommissie 
Tessenderlo Chemie”. Deze opvolgingscommissie werd bij besluit van de deputatie van 
Limburg, dd. 10 juli 1997, opgericht in kader van de lozingsvergunning van Tessenderlo 
Chemie. Zij heeft als doel het informeren van de bevolking door de exploitant over de stand van 
zaken betreffende de toestand van de Laak en de Winterbeek. 
Deze commissie komt op datum van 7 november eerstkomende in extrazitting samen. Op deze 
vergadering zal door de exploitant een toelichting worden gegeven aangaande de momenteel 
ingediende milieuvergunningsaanvraag. 

 
De vergunningverlenende overheid – in eerste aanleg is dat de Bestendige Deputatie van de 
provincie Limburg – zal uiteraard rekening dienen te houden met de bezwaren en adviezen die 
tijdens het openbaar onderzoek in kader van de milieuvergunningsaanvraag worden geformu-
leerd, bij de uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag (motiveringsplicht).  
 
Uiteraard is beroep tegen een beslissing in eerste aanleg onverkort mogelijk. In voorkomend 
geval zal - na het doorlopen van de in Vlarem I bepaalde procedure - door de minister bevoegd 
voor Leefmilieu een beslissing dienen getroffen. Procedureel is op dit moment een standpunt 
van de minister niet aan de orde. 
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Vraag nr. 657 
van 20 september 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Brusselse Ring Machelen   -   Verbredingsplannen 
 
Vlaanderen wil het fileprobleem op de Ring rond Brussel grondig aanpakken. Er komen extra 
baanvakken bij. Op de noordelijke helft van de Ring, tussen Groot-Bijgaarden en Sterrebeek, komt er 
een verbreding naar 10 baanvakken. 
 
Met de extra rijstroken wil Vlaanderen de files verminderen en de toegangswegen naar Zaventem 
verbeteren. 
 
Er bestaan eveneens plannen om een afscheiding te maken tussen het doorgaand verkeer op de Ring 
rond Brussel en het verkeer dat moet ‘weven’ tussen de verschillende autosnelwegen en de luchthaven, 
eigenlijk een soort snelle baan zonder afritten en parallelbanen met afritten. 
 
Over de plannen voor de mogelijke verbreding van de Ring 0 ter hoogte van de Blaironstraat in 
Machelen bestaat er nog onduidelijkheid. Bij een verbreding van tweemaal vijf rijstroken vrezen de 
bewoners van de Blaironstraat dat er heel wat woningen zullen onteigend worden. 
 
1. Wat is de actuele stand van zaken in dit dossier? 
 

Werd er reeds overleg gepleegd met het gemeentebestuur van Machelen in verband met de 
mogelijke verbreding van de Ring 0 ter hoogte van de Blaironstraat? 

 
2. Wanneer worden de buurtbewoners van de plannen op de hoogte gebracht? 
 
3. Voor de verbreding van Ring 0 ter hoogte van de Blaironstraat in Machelen werd er reeds een 

voorontwerp opgemaakt. 
 

Hoe zien de plannen er concreet uit voor deze zone? Hoeveel rijstroken worden er voorzien? 
Hoeveel woningen dienen onteigend te worden? 

 
4. Zijn de resultaten van de haalbaarheidsstudies reeds afgerond? Wat zijn de concrete resultaten en 

de mogelijke gevolgen voor het milieu? 
 
5. Wat is de planning voor de uitvoering van deze werken? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 657 van 20 september 2007 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
1.  Momenteel is het voorontwerp ingediend, dit dient nog te worden goedgekeurd. De MER is 

lopende ; een RUP zal nog worden opgesteld. 
Tijdens de stuurgroepvergaderingen werd meerdere malen overleg gepleegd met de betrokken 
gemeenten, ook zo met de gemeente Machelen. De problematiek van de Blaironstraat werd al 
met hen besproken. 

 
2.  De gemeente Machelen heeft hiertoe al een aantal initiatieven genomen. 
 
3.  Ter hoogte van de Blaironstraat gebeurt een aantal in- en uitvoegbewegingen: aansluiting 

A1/E19 en keuze hoofdweg - parallelweg. Dit resulteert plaatselijk in een groot aantal 
rijstroken ;  momenteel zijn dit 10 rijvakken ter hoogte van de Blaironstraat. Daar dit 
voorontwerp nog dient te worden goedgekeurd, is het aantal rijvakken zowel op de hoofdweg 
als op de parallelwegen dus nog niet definitief bepaald. 

 
4.  De kennisgevingsnota van de MER is in opmaak. Resultaten zijn dus nog niet gekend. 
 
5.  Een planning voor de uitvoering van de werken is nog niet definitief en hangt af van een aantal 

factoren af (MER, RUP, bouwvergunning, onteigeningen ed). 
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Vraag nr. 659 
van 20 september 2007 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
Smogalarm   -   Signalisatie 
 
Over de procedure voor de afkondiging van het smogalarm en de wijze waarop de chauffeurs hierover 
moeten verwittigd worden, is enkele maanden geleden tijdens het vragenuurtje uitvoerig gedebatteerd. 
Vooral het feit dat de borden die de maximumsnelheid van 90 km per uur aangeven voor de 
weggebruiker, in bepaalde omstandigheden niet of nauwelijks zichtbaar zijn, was een heikel punt in de 
discussie. Ook het einde van de smogzones werd niet duidelijk aangegeven. 
 
Uit een onderzoek van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) blijkt dat de signalisatie vooral een 
probleem is op snelwegen met veel vrachtverkeer zoals de E17 en de E313. Daarom is de VAB 
voorstander van een groot spandoek – een “smogspandoek” – dat over de volledige breedte van de 
autosnelweg wordt gehangen. De “smogspandoeken” zijn zichtbaar vanop alle rijstroken en geven aan 
hoe lang het smogtraject is. Het is een vrij eenvoudig systeem, dat bovendien niet duur is. Het idee 
kreeg reeds de goedkeuring van de politie. 
 
1. Ondersteunt de minister het project “smogspandoek”? Zo ja, op welke manier? 
 
2. Welke extra maatregelen worden er nog genomen om de communicatie over het smogalarm te 

verbeteren? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 659 van 20 september 2007 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
Vraag 1+2 
 
Uit de eerste snelheidsbeperking op autosnelwegen bij een smogalarm bleek dat de snelheidsbeperking 
overeenkomstig alle wettelijke bepalingen was opgelegd, maar dat de “zichtbaarheid” van deze 
snelheidsbeperking inderdaad nog kan worden verbeterd. Om dit te realiseren werd een aantal 
mogelijkheden onderzocht. 
Op wat langere termijn zal het mogelijk zijn om overal dergelijke snelheidsbeperkingen op te leggen 
door een dynamische signalisatie met LED-borden op portieken boven de weg. Dit gebeurde trouwens 
bij de voorbije actie ook al in de regio Antwerpen. 
 
Op korte termijn is al een aantal van deze dynamische borden beschikbaar. Ze kunnen op voldoende 
hoogte in de middenberm worden opgesteld, daar waar de zone van snelheidsbeperking begint. Deze 
opstelling, als ontdubbeling van de wettelijke borden aan de rechterkant van de weg, waarborgt een 
goede zichtbaarheid. Tegen half oktober zullen 22 van dergelijke borden operationeel zijn. Dan zijn al, 
op een paar plaatsen na, alle beginplaatsen van de Smogsnelheidsbeperkingen ontdubbeld. 
 
Bij de volgende snelheidsbeperkingen zal deze actie ook ruimer en vooraf worden gecommuniceerd, 
via de media en de dynamische informatieborden boven en naast de weg.  
 
Naar aanleiding van de evaluatie van het eerste smogalarm werd het protocol tussen de betrokken 
partijen aangepast. Hierbij werd eveneens aandacht besteed aan de communicatie. De waarschuwings-
berichten worden door de VMM via de IRCEL verstuurd naar de pers (radio/TV, kranten), de 
weerman/vrouw, de gewestelijke en federale bevoegde volksgezondheids- en milieuinstanties. Ten 
einde een optimale communicatie van de geldende snelheidsbeperking te bekomen, wordt bijkomend 
eveneens een aantal werkgevers ingeschakeld, met name de Vlaamse Confederatie Bouw, Febetra, 
Alfaport, VOKA en SAV. 
In geval van smogalarm zullen deze organisaties de boodschap uit het waarschuwingsbericht 
verspreiden richting hun leden. De volgende boodschap zal zo worden verspreid:  "Wegens erg hoge 
concentratie aan fijn stof (PM10) in de lucht, wordt in Vlaanderen de snelheid op bepaalde secties van 
ringwegen en autosnelwegen beperkt tot 90 km/u”. Dit wordt aangegeven via vaste en, op sommige 
plaatsen, dynamische verkeersborden met de boodschap 90 km/u SMOG. De plaatsen waar de 
snelheidsbeperking geldt, zijn op kaart aangegeven op de website www.verkeerscentrum.be. Meer 
informatie over de geldende snelheidsbeperking is eveneens op deze website terug te vinden. 
Informatie over de luchtkwaliteit is terug te vinden op de website www.vmm.be (Vlaanderen) en 
www.irceline.be (drie gewesten). 
 
Het voorstel van VTB-VAB om de snelheidsbeperking beter zichtbaar te maken via spandoeken 
getuigt van een goede bezorgdheid om de automobilisten te informeren, maar er zijn hieromtrent een 
aantal bedenkingen. 
Eerst en vooral zijn er niet steeds bovenbruggen “beschikbaar” in de onmiddellijke omgeving van het 
begin van de snelheidsbeperkingen. Spandoeken op bruggen aanbrengen vóór of een eind voorbij het 
begin van de werkelijke snelheidsbeperking riskeert meer verwarring dan duidelijkheid te scheppen. 
Het aanbrengen van spandoeken over de autosnelwegen, los van bovenbruggen is zeker een 
onverantwoord riskante onderneming. 
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Het aanbrengen en weer wegnemen van deze spandoeken is zeker niet zonder risico op het gebied van 
verkeersveiligheid (afleiden van de aandacht van de weggebruikers tijdens deze werkzaamheden, 
risico dat een dergelijk spandoek op de autosnelweg en zelfs op voorbijrijdende wagens 
terechtkomt,…). 
Bovendien is er steeds een risico voor vandalisme op dergelijke spandoeken, ondanks alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen. 
Een proefproject is met andere woorden het enige haalbare op dit moment. 
 
Samengevat kan dus worden gesteld dat er acties zijn ondernomen om bij een volgend smogalarm de 
opgelegde snelheidsbeperkingen beter kenbaar en zichtbaar te maken.  
Het is aangewezen het resultaat van deze acties af te wachten, vooraleer verdere stappen te zetten. 
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Vraag nr. 661 
van 20 september 2007 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
Ondergrondse aardgasopslag   -   Stand van zaken 
 
Om de te verwachten sterke stijging van het aardgasverbruik in West-Europa op te vangen en om het 
overschot aan aardgas, veroorzaakt door het verschil in verbruik in de zomer en winter, op te slagen, 
wordt in Vlaanderen naar geschikte ondergrondse ruimten gezocht. 
 
Dat gebeurt in opdracht van het gasnetbedrijf Fluxys en de Russische aardgasleverancier Gazprom. De 
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voert het onderzoek uit. Tot nog toe 
bevindt de enige opslagplaats voor aardgas zich in en rond Loenhout. 
 
1. Is de ondergrondse opslag van aardgas veilig voor mens en milieu? Wat zijn de consequenties 

hiervan op lange termijn? 
 
2. Op welke plaatsen in Vlaanderen wordt gezocht naar geschikte ondergrondse opslagplaatsen en 

hoever staat het met het onderzoek? 
 
3. Het onderzoek naar en de uitbating van zo’n ondergrondse opslag van aardgas vergt een grote 

investering, onder meer in installaties om het gas in en uit de bodem te pompen en verbruiksklaar 
te maken. 

 
Wat is hiervan het kostenplaatje en wie financiert het onderzoek en de uitbating? 
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__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 661 van 20 september 2007  
van PIETER HUYBRECHTS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. De federale wetgever is via de wet van 18 juli 1975 betreffende het opsporen en exploiteren van 

ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas bevoegd om de ver-
gunningen voor ondergrondse aardgasopslag te verlenen. Het komt dus in eerste instantie toe 
aan de federale overheid om de veiligheid voor mens en milieu te garanderen. Loenhout werd 
destijds gekozen na een lang onderzoek van de ondergrond in België, omwille van de typische 
gewenste structuur van de ondergrondse aardlagen daar, die een optimale veiligheid moeten 
garanderen. Tijdens de zomermaanden wordt het gas naar grote diepte gepompt, waar het wordt 
opgeslagen in een sponsachtig gesteente dat zich onder een ondoordringbare laag bevindt. In de 
winter wordt het gas terug opgepompt, waarbij het water terug zijn plaats inneemt. Het gas 
wordt niet samengedrukt en bevindt zich op dieptes van meer dan duizend meter. Met talrijke 
boorgaten en inspectieputten wordt opgevolgd of er geen gas ontsnapt door of langs de 
afschermingslaag. Bovendien is het pompstation volledig gelegen in een uitgestrekt agrarisch of 
landschappelijk waardevol gebied en zijn er in een ruime omtrek geen bedrijven aanwezig die in 
een invloed kunnen hebben op de installaties van het gasopslagstation. 

 
Naast deze federale vergunning, zijn dergelijke installaties uiteraard ook onderworpen aan de 
toepasselijke gewestelijke stedenbouwkundige- en milieureglementering. Zo is het aardgas-
pompstation van Loenhout een Sevesobedrijf dat ingedeeld is bij de hogedrempelinrichtingen. 
Een Sevesobedrijf moet sowieso alle nodige maatregelen nemen om zware ongevallen te 
voorkomen en om de gevolgen van gebeurlijke ongevallen te beperken, in overeenstemming 
met de gevaren en de risico’s die aan de inrichting verbonden zijn. Voor een hogedrempel-
inrichting komt daar o.a. nog bij dat een veiligheidsbeheerssysteem moeten worden ingevoerd 
en dat er een veiligheidsrapport moeten worden ingediend. Met dit veiligheidsrapport moet de 
exploitant aantonen en bewijzen dat hij de installaties op een veilige manier uitbaat, en dat hij 
de risico’s die er aan verbonden zijn kent en beheerst. Indien de dienst Veiligheidsrapportering 
van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie oordeelt dat het veiligheidsrapport op 
onvoldoende wijze bewijst dat de exploitant voldoende maatregelen voorziet om zware 
ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken, dan kan deze dienst voorstellen de 
exploitatie van de inrichting of een deel ervan te verbieden. Het veiligheidsrapport is een 
dynamisch document dat steeds in overeenstemming moet zijn met de meest actuele toestand. 
De regelgeving voorziet dat het veiligheidsrapport, zelfs als er niets aan de exploitatie of 
inrichting veranderd is, ten minste om de vijf jaar moeten worden bijgewerkt, maar bij 
wijzigende omstandigheden zal er al sneller een bijwerking moeten volgen. Met het veiligheids-
rapport beschikt de overheid over een instrument om haar beleid op het vlak van milieu en 
veiligheid actief te voeren. Een document dat overigens door iedereen kan ingekeken worden op 
de betrokken dienst. Tot slot voorziet de regelgeving ook nog dat een Sevosobedrijf jaarlijks 
moet gecontroleerd worden door de milieu-inspectie. 

 
2. Het is de federale overheid die de opsporingsvergunningen verstrekt. De Federale Overheids-

dienst van Economie, KMO, Middenstand en Energie zal een overzicht kunnen geven van de 
plaatsen in Vlaanderen waarvoor een opsporingsvergunning werd verstrekt en aan wie die werd 
uitgereikt. 

 
3. Zowel de exploratiekosten als de exploitatiekosten zijn ten laste van de vergunninghouder. 
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Vraag nr. 662 
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van LUDO SANNEN 
 
 
 
Wegverhardingen   -   Milieukwaliteit 
 
In Vlaanderen worden wegen, fietspaden en andere asfaltverhardingen traditioneel aangelegd met 
bitumen, afkomstig uit aardolie. 
 
De gemeenten Hechtel-Eksel en Beringen hebben een grensoverschrijdend fietspad aangelegd met een 
ander bindmidel, dat milieuvriendelijker is. Het is het eerste in België en heeft een oppervlakte van 
10.000 m². 
 
De opbouw van het fietspad bestaat uit een fundering in ongebonden continue steenslag en een toplaag 
van berggrind met een kleurloos bindmiddel op basis van plantaardige oliën. Het bindmiddel is 
herbruikbaar, natuurlijk transparant (door het toevoegen van kleurstoffen kan de verharding in allerlei 
kleuren worden aangelegd) en vooral milieuvriendelijk: door zijn samenstelling (enkel grondstoffen 
van plantaardige oorsprong en niet afkomstig van petroleumraffinage) en door de lagere temperatuur 
van productie van het mengsel (120°C in plaats van 160°C, waardoor minder energie nodig is). 
 
Gelijkaardige verhardingen werden ook al in Frankrijk aangelegd. 
 
1. Heeft de Vlaamse overheid deze techniek reeds op zijn milieuvriendelijkheid laten onderzoeken? 

Wat zijn de resultaten? 
 
2. Onderzoekt de Vlaamse overheid de mogelijkheid om dergelijke milieuvriendelijke toepassingen 

te introduceren? 
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1.  Het agentschap Infrastructuur heeft nog geen onderzoek gedaan naar deze specifieke techniek. 

Wel is zij betrokken bij onderzoek in verband met het aanbrengen van asfaltverhardingen op 
een milieuvriendelijker wijze. Zo werkt zij actief mee met het OCW (Onderzoekscentrum voor 
de Wegenbouw) inzake halfwarm asfalt (aanbrengen van asfalt bij verminderde temperatuur). 

 
2.  Het agentschap Infrastructuur staat zeker open om deze techniek verder te evalueren. Zo was 

de afdeling Wegenbouwkunde aanwezig bij het uitvoeren van het vermelde werk.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 663 
van 20 september 2007 
van DOMINIQUE GUNS 
 
 
 
Kanaal van Stekene en Stekense Vaart   -   Waterkwaliteit en visbestand 
 
Het Kanaal van Stekene ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en mondt ter hoogte van Klein Sinaai uit 
in de Moervaart. Aansluitend op het Kanaal van Stekene situeert zich de Stekense Vaart. 
 
1. Wat is voor het Kanaal van Stekene en de Stekense Vaart de kwaliteitsverbetering of 

kwaliteitsverslechtering van het water (fysico-chemische en biologische kwaliteit) voor het jaar 
2007 (of de meest recente beschikbare gegevens)? 

 
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? 
 

Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht? 
 
3. Op welke plaatsen is het visbestand op het Kanaal van Stekene en de Stekense Vaart het grootst en 

op welke plaatsen bijna onbestaande, en dit voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare 
gegevens)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 663 van 20 september 2007  
van DOMINIQUE GUNS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te 
exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.  
 
De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meetnetten: 
een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (v.b. bestrijdingsmiddelen, 
monocyclische aromatische en polycyclische aromatische koolwaterstoffen en andere 
gevaarlijke stoffen). 
 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks 
momentopnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald 
meetpunt.  
 
Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basispakket 
van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), 
zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4

+-N), nitriet 
(NO2

--N) en nitraat (NO3
--N), totaal orthofosfaat (o-PO4

----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en 
geleidingsvermogen (EC). 
De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4

--), 
totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium 
(Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), 
seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten. 
 
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een 
transformatieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare 
kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor 
zuurstofverzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, 
maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de 
waterkwaliteit aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere 
index wijst op een slechtere kwaliteit): 
 
Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste zuurstof 

 
PIO Klasse Kleur Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 
  
  0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd 
> 4 - 8 4 oranje verontreinigd 
> 8  5 rood zwaar verontreinigd 
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Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan 
de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of 
afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun 
gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belangrijke 
rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een 
terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne.  
De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). 

 
Beoordeling van de biologische waterkwaliteit op basis van de Belgische Biotische index 

 
BBI Kleur Beoordeling 
 
9 - 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 - 8 groen goede kwaliteit 
5 - 6 geel matige kwaliteit 
3 - 4 oranje slechte kwaliteit 
1 - 2 rood zeer slechte kwaliteit 
0 zwart uiterst slechte kwaliteit 

 
 
1.2 De waterkwaliteit in het Kanaal van Stekene – Stekense Vaart 
 

Het Kanaal van Stekene is gelegen binnen het bekken van de Gentse Kanalen en heeft als 
kwaliteitsdoelstelling ‘basiskwaliteit’.  
Het kanaal behoort tot de eerste categorie met bovenloop 2e categorie.  
De belangrijkste bron van verontreiniging van het oppervlaktewater is huishoudelijk afvalwater. 
Daarnaast is er ook de lozing van de RWZI van Stekene, met de daaraan gekoppelde 
overstorten. 
 
De laatste beschikbare volledige meetreeks aan gegevens voor het Kanaal van Stekene – 
Stekense Vaart betreft het jaar 2006. Voor 2007 beschikt de VMM reeds over maandelijkse 
fysico-chemische analyseresultaten tot en met september. Biologische kwaliteitsgegevens voor 
2007 zijn nog niet voorhanden. 
Een overzicht van de door VMM gemonitorde meetplaatsen op het Kanaal van Stekene – 
Stekense Vaart , met de PIO-scores en BBI’s van 1989 t.e.m. 2006 is terug te vinden in bijlage 
2.  
 
Globaal gezien is de biologische kwaliteit van het Kanaal van Stekene -  Stekense Vaart goed. 
Op basis van de PIO-score kan het kanaal als matig verontreinigd tot verontreinigd beschouwd 
worden. Ter hoogte van de monding in de Molenbeek wordt de minst goede kwaliteit 
vastgesteld. Nochtans werden midden de jaren ’90 heel wat lozingen van ongezuiverd 
huishoudelijk afvalwater gesaneerd, waardoor de kwaliteit evolueerde van zeer slecht over 
matig naar goed. Op basis van de PIO-scores kan gesteld worden dat aanvankelijk het kanaal 
over zijn volledige traject ‘verontreinigd’ was, maar evolueerde naar een overwegend ‘matig 
verontreinigde’ toestand. 
 
Als representatieve meetplaats voor de rapportering voor de Europese Kaderrichtlijn Water 
werd de meetplaats ter hoogte van Klein Sinaai te Stekene (VMMnr. 46000) aangeduid. Op 
deze meetplaats wordt  een verontreinigde fysisch-chemische  en een goede biologische 
kwaliteit vastgesteld. 
 
De normtoetsing aan de basiskwaliteit voor het jaar 2006 levert voor het stroomopwaartse 
traject (meetpunten 46200 en 46300) een vrij positief beeld op. Er  worden  lichte 
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overschrijdingen van de temperatuur, het zuurstofgehalte, het chemisch en biologisch 
zuurstofverbruik en het ammoniumgehalte vastgesteld. Meer afwaarts te Stekene komen daar 
nog overschrijdingen van de zuurtegraad, het zwevend stofgehalte, de geleidbaarheid en het 
orthofosfaatgehalte bij. 

 
1.3 De kwaliteit van de vis in het Kanaal van Stekene –Stekense Vaart 
 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) meet sedert 1994 de kwaliteit van de vis 
met betrekking tot het voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, 
zware metalen, …) in het Vlaamse palingpolluentenmeetnet. Momenteel bestaat dit meetnet uit 
een 380-tal locaties verspreid over Vlaanderen. Hierdoor krijgen we een beeld van het 
voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (zoals o.a. PCB’s en pesticiden) die 
vanwege hun vetoplosbaarheid moeilijk meetbaar zijn in water. Voor het Kanaal van Stekene 
zijn er van één locatie kwalitatieve gegevens beschikbaar. Deze gegevens werden verzameld in 
1998 en in 2006. De Belgische PCB consumptienorm in vis (75 ng/g versgewicht) werd zowel 
in 1998 als in 2006 overschreden, in 2006 lag de gemiddelde concentratie wel beduidend lager 
(172 ng/g versgewicht) dan in 1998 (475 ng/g versgewicht). In 2006 werden er ook roofvissen 
geanalyseerd op de aanwezigheid van polluenten, de Belgische PCB consumptienorm werd 
hierin niet overschreden. 
Voor het pesticide dieldrin werd er in 1998 nog een sterk afwijkende concentratie van de 
referentiewaarde voor Vlaanderen aangetroffen, nl: 71 ng/g versgewicht, deze locatie was toen 
de elfde meest vervuilde dieldrin site in Vlaanderen (n=260). In 2006 was de dieldrinvervuiling 
op deze locatie zo goed als verdwenen in paling. Eenzelfde tendens zien we optreden voor 
hexachlorobenzeen (HCB) en in lichtere mate voor DDT en zijn derivaten.  
Voor het zware metaal cadmium zien we in 2006 een stijging optreden, in 1998 waren de 
aangetroffen waarden nog rond de detectielimiet, in 2006 was de gemiddelde concentratie meer 
dan 12 ng/g versgewicht. 
 
Voor de referentiewaarden en de grenzen van afwijkingsklassen van de verschillende polluenten 
verwijzen we naar Goemans et al. (2003). 

 
 
2. In het stroomgebied wonen ongeveer 48.500 inwoners. Hiervan zijn ca. 44.500 aangesloten op 

riolering: de rioleringsgraad bedraagt meer dan 92%.  Het afvalwater van ruim 42.000 inwoners 
is aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waardoor  de zuiveringsgraad in 
het stroomgebied (87,3%) veel hoger is dan het Vlaamse gemiddelde van  67,5%.   
De RWZI’s van Sint-Niklaas en Stekene (sanering van het afvalwater van Stekene en kern Sint-
Pauwels) staan in voor de zuivering van alle huishoudelijk afvalwater. Binnen het stroomgebied 
is de bovengemeentelijke collecteringsinfrastructuur volledig uitgebouwd. De vuilvracht van 
een tiental landelijk gelegen straten met lintbebouwing en het volledige gehucht Puivelde (Sint-
Niklaas) dienen nog gesaneerd te worden. O.m. het zoneringsplan (zie onder) zal uitwijzen 
welke saneringswijze het meest is aangewezen, alsook of het om een gemeentelijke of 
gewestelijke inspanning zal gaan.  

 
De inspanningen op gewestelijk niveau richten zich vandaag dan ook meer en meer op de 
sanering van de kleinere kernen en de optimalisatie van de bestaande infrastructuur.  Zo werden 
aanzienlijke debieten oppervlaktewater afgekoppeld van het influent van RWZI Sint-Niklaas en 
is onder meer het zuiveringsgebied van Stekene reeds jaren onderwerp van een intensief 
verdunningsonderzoek in het kader van een proefcyclus. De projecten die daaruit resulteren 
hebben als doel de verschillende onderdelen van het gewestelijk milieuhygiënische 
infrastructuurstelsel beter op elkaar af te stemmen, de overstortwerking te reduceren en 
belangrijke waterlopen af te koppelen van het collectoren- en rioolstelsel en dit omdat deze 
enkel een hydraulische belasting van het stelsel veroorzaken.  Ook de aanleg van gescheiden 
rioolstelsels door de steden en gemeenten resulteren in een verdere vermindering van de 
hydraulische belasting van de infrastructuur. 
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Daarnaast zullen ook maatregelen op gemeentelijk en particulier niveau genomen worden. Een 
verdere reductie van de verontreiniging van huishoudelijke oorsprong zal worden 
bewerkstelligd door de aanleg van IBA’s of door de aanleg van gemeentelijke riolen.  Een 
belangrijk instrument en hulpmiddel  vormen de zoneringsplannen.  Deze gaan per woning na 
wat het meest aangewezen is: aanleg van IBA’s of aanleg van riolering en aansluiting op het 
centrale (gezuiverde) gebied.  Momenteel zijn deze plannen in volle opmaak.  Deze 
zoneringsplannen zullen worden gevolgd door uitvoeringsplannen die de verschillende 
projecten alsook de timing vastleggen voor de aanleg van de resterende rioleringen, in functie 
van de doelstellingen vooropgesteld in de Kaderrichtlijn Water. 

 
De landbouw is de belangrijkste bron van diffuse verrijking van het oppervlaktewater met 
stikstof en fosfor.  Voornamelijk in de landelijke gebieden veroorzaken deze immissies in 
combinatie met het stilstaand karakter van de waterlopen problemen met de 
zuurstofhuishouding door de vermesting van het oppervlaktewater.  De verdere toepassing en 
uitvoering van het  Mestactieplan (MAP) zal er voor zorgen dat ook hier een 
waterkwaliteitsverbetering gerealiseerd wordt.   
 
Samenvattend kan dus gesteld worden dat voor het bevraagde stroomgebied bovenal 
gemeentelijke inspanningen tot een vollediger inzameling van de vuilvracht dienen te leiden. De 
bovengemeentelijke inspanningen dienen door optimalisatie van de bestaande infrastructuur het 
rendement van de zuivering op te drijven: het verhogen van de kwaliteit van het influent en 
verminderd verlies aan vuilvracht ter hoogte van de overstorten. 
Door deze inspanning wordt op termijn nog een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het 
oppervlaktewater verwacht worden. 

 
 
3. In 2001 is een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start 

gegaan. Dit visstandonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek. De bedoeling is de kwaliteit van de visstand te onderzoeken om aldus ook een 
beeld te verkrijgen van de ecologische waterkwaliteit. De gegevens worden in een databank 
ingevoerd. Dit meetnet omvat ca. 900 meetpunten waarvan een 300-tal op kanalen. De kanalen 
worden met een periodiciteit van 5 à 7 jaar bemonsterd.  

 
Op het Kanaal van Stekene werden twee locaties geselecteerd, te Stekene aan het 
bemalingstation en te Sint-Niklaas. De recentste bemonsteringen dateren van april 2003. De 
locaties werden elektrisch bemonsterd.  Op de Stekense Vaart heeft het INBO geen 
meetplaatsen. 
Op de 2 locaties op het Kanaal van Stekene werden 10 soorten gevangen nl. paling, kolblei, 
giebel, karper, vetje, blankvoorn, rietvoorn, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars 
en baars. 

 
Het Kanaal van Stekene werd in 1998 uitvoeriger bemonsterd (op 8 locaties), toen werden er 15 
soorten gevangen nl. voornoemde soorten aangevuld met brasem, zeelt, winde, snoekbaars en 
zonnebaars.  

 
Wanneer we de 2 locaties beschouwen die zowel in 1998 als in 2003 werden bemonsterd, dan 
zien we dat de soortendiversiteit op beide locaties is toegenomen. Wanneer we de 
elektrovisserijvangsten / 100 m bekijken op beide plaatsen (respectievelijk 3852 g/100 m en 
3436 g/100 m) en vergelijken met resultaten van eerdere elektrische vangsten op kanalen, dan 
wijzen deze op ‘zeer grote vangsten’. In 1998 varieerden deze waarden tussen ‘kleine’ en 
plaatselijk ‘zeer grote vangsten’. De fuikvangsten wezen in 1998 eerder op ‘middelmatige 
vangsten’. In 2003 werd er niet met fuiken bemonsterd. Deze resultaten komen ook tot uiting in 
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de IBI waarden (Index voor Biotische Integriteit) waar we een lichte stijging vaststellen. Toch 
blijft de ecologische kwaliteit nog ontoereikend. 

 
Hoewel er in deze campagne slechts 2 locaties bemonsterd werden kan men er wel van uitgaan 
dat het Kanaal van Stekene dezelfde positieve trend vertoont als wat we vonden voor de 
Moervaart waarin het kanaal uitmondt. In 1998 werd reeds vastgesteld dat de 
vissoortensamenstelling voor het Kanaal van Stekene quasi gelijk was als die op de Moervaart. 
In 2003 is dit nog steeds zo maar we kunnen er ook van uitgaan dat er net zoals op de Moervaart 
nu ook op het Kanaal van Stekene meer vis aanwezig is.  

 
BIJLAGEN: 
 
1.  Overzicht van de aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten op de verschillende 

locaties. 
2.  Overzicht van de door VMM gemonitorde meetplaatsen op het Kanaal van Stekene – Stekense 

Vaart, met de PIO-scores en BBI’s van 1989 t.e.m. 2006 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/663/antw.663.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/663/antw.663.bijl.002.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 664 
van 20 september 2007 
van DOMINIQUE GUNS 
 
 
 
Poperingse Vaart   -   Waterkwaliteit en visbestand 
 
De Poperingse Vaart, gelegen in de provincie West-Vlaanderen, mondt uit in de IJzer. 
 
1. Wat is voor de Poperingse Vaart de kwaliteitsverbetering of kwaliteitsverslechtering van het water 

(fysico-chemische en biologische kwaliteit) voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare 
gegevens)? 

 
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? 
 

Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht? 
 
3. Op welke plaatsen is het visbestand op de Poperingse Vaart het grootst en op welke plaatsen bijna 

onbestaande, en dit voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare gegevens)? 
 



-716-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 664 van 20 september 2007  
van DOMINIQUE GUNS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te 
exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.  
 
De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meetnetten: 
een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (v.b. bestrijdingsmiddelen, 
monocyclische aromatische en polycyclische aromatische koolwaterstoffen en andere 
gevaarlijke stoffen). 
 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks 
momentopnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald 
meetpunt.  
 
Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basispakket 
van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), 
zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4

+-N), nitriet 
(NO2

--N) en nitraat (NO3
--N), totaal orthofosfaat (o-PO4

----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en 
geleidingsvermogen (EC). 
De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4

--), 
totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium 
(Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), 
seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten. 
 
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een 
transformatieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare 
kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor 
zuurstofverzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, 
maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de 
waterkwaliteit aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere 
index wijst op een slechtere kwaliteit): 

 
Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste zuurstof 

 
PIO Klasse Kleur Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 
 
   0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd 
> 4 - 8 4 oranje verontreinigd 
> 8  5 rood zwaar verontreinigd 
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Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan 
de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of 
afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun 
gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belangrijke 
rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een 
terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne.  
De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). 

 
Beoordeling van de biologische waterkwaliteit op basis van de Belgische Biotische index 

 
BBI Kleur Beoordeling 
 
9 - 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 - 8 groen goede kwaliteit 
5 - 6 geel matige kwaliteit 
3 - 4 oranje slechte kwaliteit 
1 - 2 rood zeer slechte kwaliteit 
0 zwart uiterst slechte kwaliteit 

 
 
1.2 De waterkwaliteit in het Leopoldkanaal  
 

Het stroomgebied van het Leopoldkanaal strekt zich uit over het noordelijk gedeelte van de 
provincies West- en Oost-Vlaanderen. Op dit kanaal zijn 2 vakken te onderscheiden, gescheiden 
door de stuw te Sint-Laureins. Het westelijk gedeelte is gelegen binnen het bekken van de 
Brugse Polders en stroomt vanaf Maldegem parallel met het afwaarts gedeelte van het 
Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) richting Zeebrugge en watert er uit naar de zee 
via een gemeenschappelijk complex. Het oostelijk gedeelte van het Leopoldkanaal watert af 
richting Nederland en is gelegen in het bekken van de Gentse Kanalen.  Het Leopoldkanaal is 
gelegen in een vrij landelijk gebied met heel wat kleine woonkernen zoals Oostkerke, 
Lapscheure, Hoeke, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman,….  De grotere kernen in het gebied 
zijn Knokke-Heist, het oostelijk gedeelte van de stad Brugge, Zedelgem, Maldegem en Eeklo 
(gedeeltelijk).  
De belangrijkste zijwaterlopen van het Leopoldkanaal zijn de Eeklose Watergang en de 
Zwinnevaart. 
 
De belangrijke verontreinigingsbronnen van het oppervlaktewater zijn dan ook de huishoudens 
en de landbouw.  Het aandeel van de industrie is vrij gering.   
 
De laatste beschikbare volledige meetreeks aan gegevens voor het Leopoldkanaal betreft het 
jaar 2006. Voor 2007 beschikt de VMM reeds over maandelijkse fysico-chemische 
analyseresultaten tot en met september. Biologische kwaliteitsgegevens voor 2007 zijn nog niet 
voorhanden. 
Een overzicht van de door VMM gemonitorde meetplaatsen op het Leopoldkanaal, met de PIO-
scores en BBI’s van 1989 t.e.m. 2006 is terug te vinden in bijlage 2.  

 
Te Knokke-Heist heeft het Leopoldkanaal de wettelijke bestemming ‘drinkwater’. 

 
1.2.1 Deel Brugse Polders 
 

Globaal gezien is de biologische kwaliteit van het Leopoldkanaal goed ter hoogte van Sint-
Laureins (VMMnr. 9000). Deze meetplaats bevindt zich ongeveer ter hoogte van de monding 
van de Eeklose Watergang in het kanaal. Deze zijwaterloop heeft een goede kwaliteit (zowel 
biologisch als wat de zuurstofhuishouding betreft). Meer stroomafwaarts richting Zeebrugge 
daalt de biologische kwaliteit tot matig. De zuurstofhuishouding is vrij gelijkaardig over de 
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volledige lengte van het kanaal. Ook de Zwinnevaart en Isabellavaart, die een slechtere 
zuurstofhuishouding hebben, wateren af naar dit kanaal. 
 
Als representatieve meetplaats voor de rapportering voor de Europese Kaderrichtlijn Water 
werd de meetplaats te Ramskapelle (VMMnr. 6000) aangeduid. Uit het verloop van de grafiek 
van PIO en BBI blijkt dat de kwaliteit sinds 2000 vrij constant gebleven is met een 
zuurstofhuishouding die wijst op een ‘matig verontreinigde’ toestand en een ‘matige’ 
biologische kwaliteit.  
 
Regelmatig worden er verhoogde concentraties van PAK’s (polyaromatische koolwaterstoffen) 
gemeten op deze meetplaats, meer bepaald voor de parameters benzo(g,h,i)peryleen en 
indeno(1,2,3-cd)pyreen.  
 
De normtoetsing voor het jaar 2006 levert een vrij positief beeld op. Van alle onderzochte 
parameters worden enkel voor fosfor (totaal en orthofosfaat), ammoniumstikstof en CZV een 
normoverschrijding vastgesteld. 

 
1.2.2 Deel Gentse Kanalen 
 

Over het algemeen is zowel de biologische als de fysisch-chemische kwaliteit matig ter hoogte 
van de grens met Nederland (VMMnr. 12000). Deze meetplaats is eveneens aangeduid voor de 
rapportering voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Uit de overzichtstabellen voor de PIO en 
BBI in bijlage 1 blijkt dat de kwaliteit in dit compartiment een dipje kende in de periode 2003-
2004 (resp. BBI 5 en PIO 3,38). Deze kwaliteitsdaling wordt in 2006 echter volledig teniet 
gedaan zodat er opnieuw een goede biologische kwaliteit (BBI 8) en een matig verontreinigde 
fysisch-chemische toestand (PIO 2,65) werd vastgesteld. 

 
Uit de toetsing aan de basiskwaliteitsnormen blijkt dat er nog steeds weliswaar lichte 
overschrijdingen worden gemeten van het biologisch en chemisch zuurstofverbruik, het fosfor- 
en sulfaatgehalte. Door de van nature brakke aard van het Leopoldkanaal wordt systematisch de 
norm voor geleidbaarheid en chloride overschreden. 

 
1.3 De kwaliteit van de vis in het Leopoldkanaal 
 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) meet sedert 1994 de kwaliteit van de vis 
met betrekking tot het voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, 
zware metalen, …) in het Vlaamse palingpolluentenmeetnet. Momenteel bestaat dit meetnet uit 
een 380-tal locaties verspreid over Vlaanderen. Hierdoor krijgen we een beeld van het 
voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (zoals o.a. PCB’s en pesticiden) die 
vanwege hun vetoplosbaarheid moeilijk meetbaar zijn in water. Voor de Poperingevaart zijn er 
van drie locaties kwalitatieve gegevens beschikbaar. Deze gegevens werden voor twee van deze 
locaties verzameld in 2002 en in 2006, op één bijkomende locatie werd er extra verzameld in 
2006. De Belgische PCB consumptienorm in vis (75 ng/g versgewicht) werd in 2002 op beide 
locaties (licht) overschreden, in 2006 waren op de drie bemonsterde locaties de waarden gedaald 
tot (ruim) onder de consumptienorm.  
Het pesticide lindaan werd op de Poperingevaart in 2002 op beide locaties in extreem hoge 
concentraties aangetroffen in paling (+/- 2000 ng/g versgewicht, oftewel 10 maal de 
Nederlandse consumptienorm). In 2006 was de hoogst aangetroffen concentratie nog maar 21 
ng/g versgewicht. Meer dan waarschijnlijk is deze spectaculaire daling te wijten aan het 
uitgevaardigde verbod op het gebruik van lindaan voor agrarisch gebruik dat in de tweede helft 
van 2002 van kracht is geworden. Eenzelfde spectaculaire daling zien we optreden voor 
dieldrin, hiervoor werd echter geen duidelijke verklaring gevonden. Voor de som van DDT en 
zijn derivaten hadden we in 2002 steeds gemiddeld ‘afwijkende’ concentraties van de 
referentietoestand in Vlaanderen, in 2006 was deze concentratie teruggevallen tot de helft. De 
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locatie in Abele (die enkel in 2006 werd bemonsterd) is ‘afwijkend’ van de referentietoestand in 
Vlaanderen. 
Bij de zware metalen is er voor cadmium een verbetering van ‘afwijkend’ naar ‘licht afwijkend’ 
van de referentiewaarde voor Vlaanderen. Voor nikkel werden er in 2002 zeer hoge 
concentraties aangetroffen, tot net geen 3000 ng/g versgewicht in Alveringem. In 2006 was er 
een ‘niet tot licht afwijkende’ concentratie, in 2006 waren dit nog ‘sterk afwijkende’ 
concentraties. 
Voor de referentiewaarden en de grenzen van de afwijkingsklassen van de verschillende 
polluenten verwijzen we naar Goemans et al. (2003). 

 
 
2. In het stroomgebied wonen thans ongeveer 172.000 inwoners (incl. het Zuidervaartje).  Hiervan 

zijn ca. 142.600 inwoners aangesloten op riolering, zodat de rioleringsgraad thans bijna 83 % 
bedraagt.  Het afvalwater van ca. 133.300 inwoners is aangesloten op een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hiermee bedraagt de zuiveringsgraad in het 
stroomgebied 77,6% wat beduidend hoger is dan het Vlaamse gemiddelde van ongeveer 67,5%.   
De belangrijkste RWZI’s voor het gebied zijn de RWZI van Brugge (sanering van het 
afvalwater van o.m. Brugge en Zedelgem), de RWZI van Heist en Knokke (sanering van het 
afvalwater van Knokke-Heist) en de RWZI Eeklo (sanering van het afvalwater van o.m. Eeklo). 
In het bekken van de Gentse Kanalen kent het bevraagde stroomgebied geen grote 
agglomeraties. De grootste, Sint-Laureins (RWZI Eeklo) en Bassevelde en Boekhoute (RWZI 
Boekhoute), worden reeds gezuiverd. Voor alle landelijke woonkernen (Hoeke, Lapscheure, 
Sint-Margriete, Waterland-Oudeman, Watervliet, ...) zijn KWZI’s voorzien, in diverse fasen van 
planning of realisatie.  

 
Alle grote belangrijke huishoudelijke lozingspunten in het gebied zijn dan ook gesaneerd of er 
bestaan minstens verregaande plannen om deze in de onmiddellijke toekomst te saneren.  De 
waterlopen waar de komende jaren een significante kwaliteitsverbetering kan verwacht worden 
zijn o.m. de Zwinnevaart (door de aansluiting van Westkapelle op de RWZI Heist) en de 
Begijnewatergang (Maldegem). 

 
De inspanningen op gewestelijk niveau richten zich momenteel meer en meer op de sanering 
van de kleinere kernen en de optimalisatie van de bestaande infrastructuur.  Zo zijn er thans 
projecten gedefinieerd in Brugge en Eeklo die als doel hebben de verschillende onderdelen van 
het gewestelijk milieuhygiënische infrastructuurstelsel beter op elkaar af te stemmen, de 
overstortwerking te reduceren en belangrijke waterlopen af te koppelen van het collectoren- en 
rioolstelsel en dit omdat deze enkel een hydraulische belasting van het stelsel veroorzaken.  Ook 
de aanleg van gescheiden rioolstelsels door de steden en gemeente resulteren in een verdere 
vermindering van de hydraulische belasting van de infrastructuur. 

 
Daarnaast moeten ook maatregelen op gemeentelijk en particulier niveau genomen worden. Een 
verdere reductie van de verontreiniging van huishoudelijke oorsprong kan worden 
bewerkstelligd door de aanleg van IBA’s of door de aanleg van gemeentelijke riolen.  Een 
belangrijk instrument en hulpmiddel  vormen de zoneringsplannen.  Deze gaan per woning na 
wat het meest aangewezen is: aanleg van IBA’s of aanleg van riolering en aansluiting op het 
centrale (gezuiverde) gebied.  Momenteel zijn deze plannen in volle opmaak.  Deze 
zoneringsplannen zullen worden gevolgd door uitvoeringsplannen die de verschillende 
projecten alsook de timing vastleggen voor de aanleg van de resterende rioleringen.   
XX 

 
De landbouw is de belangrijkste bron van diffuse verrijking van het oppervlaktewater met 
stikstof en fosfor.  Voornamelijk in de landelijke gebieden veroorzaken deze immissies in 
combinatie met het stilstaand karakter van de waterlopen problemen met de 
zuurstofhuishouding door de vermesting van het oppervlaktewater.  De verdere toepassing en 
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uitvoering van het  Mestactieplan (MAP) zal er voor zorgen dat ook hier een 
waterkwaliteitsverbetering gerealiseerd wordt.    
Samenvattend kan dus gesteld worden er thans nog heel wat middelen worden geïnvesteerd in 
de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in het stroomgebied van het Leopoldkanaal.  
Deze investeringen zullen een gestage kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater 
bewerkstelligen in de komende jaren. 

 
 

3. In 2001 is een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start 
gegaan. Dit visstandonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek. De bedoeling is de kwaliteit van de visstand te onderzoeken om aldus ook een 
beeld te verkrijgen van de ecologische waterkwaliteit. De gegevens worden in een databank 
ingevoerd. Dit meetnet omvat ca 900 meetpunten waarvan een 600 tal op stromende waters. 
Deze waters worden met een periodiciteit van 3 à 4 jaar bemonsterd. 

 
De Poperingevaart of Vleterbeek werd het laatst in mei 2006 op 11 locaties bemonsterd.  
In totaal werden 15 soorten gevangen nl. driedoornige en tiendoornige stekelbaars, baars, 
blankvoorn, blauwbandgrondel, giebel, karper, kolblei, paling, rietvoorn, riviergrondel, snoek, 
de beschermde soorten bermpje en bittervoorn en de beschermde en zeldzame soort, kleine 
modderkruiper. In totaal werden er 1782 stuks gevangen met een totale biomassa van 53 kg. 
Blankvoorn en riviergrondel domineren zowel qua aantallen (een aantalpercentage van 
respectievelijk 42% en 40%) als qua biomassa (een gewichtpercentage van respectievelijk 38% 
en 20%) (zie bijlage 1 tabel 3).  
Van de twee stekelbaarssoorten, bittervoorn, kleine modderkruiper en snoek weten we dat ze op 
de Poperingevaart voorkomen maar deze soorten werden slechts in beperkte mate gevangen (<5 
exemplaren). 
De soortendiversiteit varieert tussen de meetplaatsen van 2 tot 10 soorten met een gemiddelde 
van 5,5 soorten per locatie. De grootste diversiteit werd gevonden op de locatie te Poperinge 
stroomafwaarts Havermuis. Hier werd ook meer dan 30 kg/100 m gevangen. Het was vooral 
blankvoorn en ook wel riviergrondel die hier verantwoordelijk waren voor deze hoge vangsten. 
Op de locatie gelegen te Poperinge Pezelhoekstraat werd op het 100 m beviste traject 
stroomafwaarts de brug geen vis gevangen, er werd echter in het kader van het 
polluentenmeetnet 100 m doorgevist en toen werden vijf soorten gevangen waaronder de 
zeldzame en beschermde kleine modderkruiper. Op de meest stroomopwaarts gelegen locatie 
werden slechts twee soorten gevangen. 
De visindexen wijzen op de meest stroomopwaarts gelegen locaties op een overwegende 
‘matige kwaliteit’, meer stroomafwaarts op een ‘ontoereikende kwaliteit’. 

 
De Poperingevaart werd in 2002 op 4 locaties bemonsterd, toen werden er 8 soorten gevangen. 
Pos werd in 2002 gevangen maar niet in 2006. Soorten die in 2006 werden gevangen maar niet 
in 2002 zijn: tiendoornige stekelbaars, blauwbandgrondel, giebel, karper, kolblei, rietvoorn, 
snoek, en kleine modderkruiper. Dat er minder soorten werden gevangen in 2002 was enigszins 
te verwachten gezien er toen slechts op 4 locaties werd gevist. Hoe groter de vangstinspanning 
hoe groter de kans dat ook soorten gevangen worden die minder frequent voorkomen. Dit gaat 
op voor alle soorten behalve giebel en rietvoorn (in 2002 niet gevangen), hiervan werden in 
2006 respectievelijk 89 en 28 stuks gevist. Giebel werd in 2006 op zo goed als alle locaties 
vanaf Poperinge, Havermuis tot aan de monding in de IJzer gevangen. Rietvoorn werd op 3 
locaties gevist in Poperinge, 3 locaties die in 2002 niet werden bemonsterd.  
Bermpje was in 2002 de meest gevangen soort.  

 
Als we de locaties vergelijken die zowel in 2002 als in 2006 werden bemonsterd dan stellen we 
vast dat: 
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- er op de meest stroomopwaarts gelegen locatie (in Abele) in 2002 geen vis werd gevangen 
en in 2006 paling en riviergrondel. De visindex is er gestegen van een ‘slechte’ naar een 
‘ontoereikende kwaliteit’;  

- op de locatie gelegen te Poperinge, Pezelhoekstraat stroomafwaarts de brug werden in 2002 
bermpje, blankvoorn, paling en riviergrondel gevangen in 2006 werd in dit traject geen vis 
gevangen, bij het doorvissen voor het palingpolluentenmeetnet werd echter voornoemde 
soorten weer gevangen aangevuld met giebel en de zeldzame en beschermde kleine 
modderkruiper; 

- op de twee overige locaties is de visindex iets gedaald. 
 

Algemeen kunnen we stellen dat de Poperingevaart een water blijft dat overwegend vooruit gaat 
maar tot nu toe nog ‘ontoereikend’ scoort. De diversiteit op de meeste locaties is nog laag en 
ook de densiteiten liggen over het algemeen nog laag. Het voorkomen van riviergrondel, 
bermpje en vooral de vangst van de zeldzame en beschermde soort kleine modderkruiper wijzen 
wel op de ecologische potenties van deze beek met de uitvoering van de vernoemde maatregel 
voor ogen.  
Naast waterkwaliteitsproblemen kende deze beek ook enkele structurele problemen. Een 
zevental migratiebarrières werden geïnventariseerd die het optrekken van vis uit de IJzer 
moeilijk maakten of zelfs geheel verhinderden. Drie ervan zijn bodemplaten die bij hoog water 
wel passeerbaar zijn, één is een duiker van 500 m onder Poperinge door. Onderzoek wees uit dat 
deze duiker voor sommige soorten in sommige seizoenen passeerbaar is (Verbiest en De 
Charleroy, 2002). Meer stroomopwaarts Poperinge waren er nog 2 niet passeerbare stuwen en 
één hindernis  (http://www.vismigratie.be). De knelpunten aan de niet passeerbare stuwen zijn 
ondertussen opgelost zodat voor een aantal soorten de Poperingevaart tot ver stroomopwaarts 
bereikbaar is geworden. Het voorkomen van 8 en 10 soorten stroomopwaarts en stroomafwaarts 
Havermuis bevestigt dit. Ook op het meest stroomopwaarts gelegen punt werden 2 soorten 
gevangen. Alle gevangen soorten zijn ook soorten die in de IJzer worden gevangen. Kleine 
modderkruiper werd in een campagne van 1996 reeds op de IJzer ter hoogte van de grens met 
Frankrijk  gevangen, in 2001 werd deze soort al meer stroomafwaarts gevangen en in de laatste 
campagne in 2005 werd deze soort al gevangen tot in Vleteren, tot vlak bij de monding van de 
Poperingevaart in de IJzer. Het lijkt er dus op dat de kleine modderkruiper vanuit de IJzer de 
Poperingevaart (her-)koloniseert. 

 
BIJLAGEN: 
 
1.  Tabellen en grafieken 
2.  Overzicht van de PIO’s en BBI’s in de Poperingevaart 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/664/antw.664.bijl.002.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/664/antw.664.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 665 
van 20 september 2007 
van DOMINIQUE GUNS 
 
 
 
Antitankkanaal   -   Waterkwaliteit en visbestand 
 
De Antitankgracht, gelegen in de provincie Antwerpen, is een minder bekende maar niettemin vrij 
lange waterloop. 
 
1. Wat is voor de Antitankgracht de kwaliteitsverbetering of kwaliteitsverslechtering van het water 

(fysico-chemische en biologische kwaliteit) voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare 
gegevens)? 

 
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? 
 

Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht? 
 
3. Op welke plaatsen is het visbestand op de Antitankgracht het grootst en op welke plaatsen bijna 

onbestaande, en dit voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare gegevens)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 665 van 20 september 2007  
van DOMINIQUE GUNS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Het Antitankkanaal (Antitankgracht) situeert zich in het noordwesten van de provincie 

Antwerpen. De bron ligt aan het Kanaal Dessel-Schoten in Sint-Job-In’t-Goor, deelgemeente 
van Brecht, op de grens met Schoten. Van daaruit is er een noordwestelijke en een zuidelijke 
bedding. De eerste gaat via Brasschaat en Kapellen naar Stabroek, met monding in de 
Afwateringsgracht – Opstalbeek. De andere loopt via Schilde naar Oelegem, deelgemeente van 
Ranst, met overloop in een aantal beken waaronder vnl. het Groot Schijn. Het Antitankkanaal 
wordt gevoed met water van het Kanaal Dessel-Schoten. 

 
1.1.  Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij 

 
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te 
exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.  
 
De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meetnetten: 
een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (bijv. 
bestrijdingsmiddelen, monocyclische aromatische en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen en andere gevaarlijke stoffen). 
 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks 
momentopnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald 
meetpunt.  
 
Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basispakket 
van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), 
zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4

+-N), nitriet 
(NO2

--N) en nitraat (NO3
--N), totaal orthofosfaat (o-PO4

----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en 
geleidingsvermogen (EC). 
De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4

--), 
totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium 
(Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), 
seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten. 
 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor 
zuurstofverzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, 
maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de 
waterkwaliteit aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling: 

 
1. PIO  KLASSE KLEUR BEOORDELING 

(‘WATERKWALITEITSKLASSE’) 
3. 0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
4. >1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
5. >2 - 4 3 geel matig verontreinigd 
6. >4 - 8 4 oranje verontreinigd 
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7. > 8 5 rood zwaar verontreinigd 
 
 

Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan 
de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of 
afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun 
gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belangrijke 
rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een 
terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne. De 
indexwaarde schommelt tussen 0 (uiterst slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). De 
basiskwaliteitsnorm bedraagt 7.  

 
 

 
 
 
 
1.2.  De kwaliteit van het Antitankkanaal  

 
Onderstaande tabel geeft de meetpunten weer op de noordwestelijke bedding van het 
Antitankkanaal; op de zuidelijke bedding zijn er geen meetpunten. 

 
VMMNR omschrijving X Y Gemeente 

834600 Abtsdreef, afw brug, afw Fort Stabroek 148712 225722 STABROEK 
835000 Bethanië, einde Leemputweg 159526 223519 BRASSCHAAT 

 
Het Antitankkanaal bevat stilstaand tot matig stromend water met een matige tot goede 
biologische kwaliteit. De meetplaats in Stabroek heeft duidelijk betere PIO- en BBI-waarden 
dan deze in Brasschaat.  
Ter hoogte van de meetplaats in Stabroek is het Antitankkanaal plaatselijk 15 m breed en 60 cm 
diep, is het wateroppervlak voor 80% bedekt met waterplanten en bestaat de bodem 
voornamelijk uit zand. Er is nauwelijks of geen visuele vervuiling. Het zuurstofgehalte is er 
gunstig, wat goede PIO- en BBI-waarden oplevert. Er is een stabiele pH-waarde van ca. 7 (dus 
niet uitgesproken zuur of basisch) en ook andere parameters zoals nutriënten (NO3, PO4,...) 
vertonen gunstige waarden. Opvallend is wel de tamelijk hoge ijzerconcentratie (Fe-totaal = 
1100 – 3300 µg/L).  
In april 2003 werd de waterbodem bemonsterd en beoordeeld volgens de triadebeoordeling 
(biologisch, fysico-chemisch en ecotoxicologisch). In tegenstelling tot het oppervlaktewater 
heeft de waterbodem een slechte kwaliteit. Het betreft hier een historische vervuiling met onder 
meer zware metalen (o.a. koper (Cu), lood (Pb), kwik (Hg) en zink (Zn)). In april 2007 werd 
opnieuw een bodemstaal genomen en geanalyseerd. De resultaten hiervan zijn beschikbaar in de 
waterbodemdatabank, maar werden nog niet officieel gerapporteerd. Uit deze fysico-chemische 
beoordeling blijkt dat de waterbodem van veel betere kwaliteit is dan 4 jaar geleden. 
Vermoedelijk heeft zich een propere laag afgezet op de verontreinigde laag. 
 
Ter hoogte van de meetplaats in Brasschaat is het Antitankkanaal ongeveer 10 m breed en 50 
cm diep, zijn er nauwelijks waterplanten en bestaat de bodem voornamelijk uit slib. Er ligt vast 
afval op de bodem en soms drijft ook afval op het wateroppervlak. Het zuurstofgehalte is er 
meestal te laag, wat resulteert in een slechte PIO. De doorgaans matige BBI is vnl. te wijten aan 
de slechte zuurstofhuishouding in combinatie met een gebrek aan substraat (geen waterplanten 
en bodem bedekt met slib). De plantengroei beperkt zich doordat deze locatie meer 
overschaduwd is. Er zijn geen lozingspunten op het Antitankkanaal bekend bij VMM; het slib is 
voor zover bekend ontstaan uit organisch materiaal  van de omgeving.  

 

BBI KLEUR BEOORDELING 
9 - 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 - 8 groen goede kwaliteit 
5 - 6 geel matige kwaliteit 
3 - 4 oranje slechte kwaliteit 
1 - 2 rood zeer slechte kwaliteit 

0 zwart uiterst slechte kwaliteit 
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De zuidelijke bedding van het Antitankkanaal loopt grotendeels over in het Groot Schijn te 
Oelegem, tussen meetplaats 182510 (stroomopwaarts) en 182500 (stroomafwaarts). Er word een 
gunstig effect op de waterkwaliteit van het Groot Schijn waargenomen (zie bijlage 1). 
 

1.3. De kwaliteit van de vis in het Antitankkanaal 
 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) meet sedert 1994 de kwaliteit van de vis 
met betrekking tot het voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, 
zware metalen, …) in het Vlaamse palingpolluentenmeetnet. Momenteel bestaat dit meetnet uit 
een 380-tal locaties verspreid over Vlaanderen. Voor de Antitankgracht zijn er van drie locaties 
kwalitatieve gegevens beschikbaar, nl. in Brasschaat, Oelegem en in Stabroek. Deze gegevens 
werden verzameld in 2000. Voor wat betreft de Belgische PCB consumptienorm in vis (75 ng/g 
versgewicht) schommelden de concentraties in dit water rond deze norm (resp. 76, 105 en 70 
ng/g versgewicht). 
Voor de pesticides lindaan en hexachlorobenzeen (HCB) werden er enkel in Stabroek 
‘afwijkende’ en voor endrin ‘sterk afwijkende’ waarden ten opzichte van de referentiewaarde 
voor Vlaanderen aangetroffen. Voor de andere pesticiden waren de concentraties ‘niet of licht 
afwijkend’ van de referentiewaarde.  
Voor alle onderzochte zware metalen (kwik, cadmium, lood, koper, zink, nikkel, chroom, arseen 
en seleen) werden er slechts ‘niet tot licht afwijkende’ concentraties van de referentie 
aangetroffen. 
Voor de referentiewaarden en de afwijkingsklassen van de verschillende polluenten verwijzen 
we naar Goemans et al. (2003). 

 
 

2. Aangezien er geen lozingspunten bekend zijn op het Antitankkanaal, vormt dit geen onderwerp 
voor een sanering op het vlak van waterzuiveringsinfrastructuur. Om de waterkwaliteit nog te 
verbeteren zullen andere maatregelen onderzocht worden. Een betere doorstroming zou een 
optimale zuurstofhuishouding in de hand werken en zou (meer) slib afvoeren. Momenteel is dit 
afhankelijk van het geleverde debiet kanaalwater en van de opstuwing door schotten. Gezien de 
slechte (onderliggende) waterbodemkwaliteit (triadebeoordeling) kan indien nodig en 
opportuun, ruiming een potentiële oplossing zijn. Verder onderzoek naar de noodzaak en de 
consequenties hiervan moet echter nog uitgevoerd worden. .  

 
 
3. Er zijn in het kader van het ‘Meetnet Zoetwatervis’ geen meetpunten gelokaliseerd op de 

Antitankgracht. Wel beschikken we over summiere visstandgegevens die in 2000 verzameld 
werden in het kader van het Vlaams palingpolluentenmeetnet.  

 
Drie locaties gelegen aan het Fort te Stabroek,  ter hoogte van Brasschaat en het Fort te  
Oelegem werden elektrisch bemonsterd. In totaal werden er acht soorten gevangen, nl paling, 
blankvoorn, rietvoorn, snoek, baars, zonnebaars, pos en de beschermde soort kleine 
modderkruiper. Paling en baars bleken de meest gevangen soorten te zijn. Te Oelegem werden 
de meest soorten gevangen, hier werd ook het meeste vis gevangen. 
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Fort 
Stabroek 

X X X X X    5 

Brasschaat X X  X X    4 
Oelegem X X  X X X X X 7 

 
 
BIJLAGE: 
 
Gunstig effect op waterkwaliteit van het Groot Schijn 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/665/antw.665.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 666 
van 20 september 2007 
van DOMINIQUE GUNS 
 
 
 
Berwijn en Voer   -   Waterkwaliteit en visbestand 
 
In het zuidoosten van de provincie Limburg, in de Voerstreek, liggen de riviertjes de Berwijn 
(Moelingen) en de Voer (’s Graven-Voeren en Sint-Martens-Voeren). 
 
1. Wat is voor de Berwijn en de Voer de kwaliteitsverbetering of kwaliteitsverslechtering van het 

water (fysico-chemische en biologische kwaliteit) voor het jaar 2007 (of de meest recente 
beschikbare gegevens)? 

 
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? 
 

Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht? 
 
3. Op welke plaatsen is het visbestand op de Berwijn en de Voer het grootst en op welke plaatsen 

bijna onbestaande, en dit voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare gegevens)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
_______________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 666 van 20 september 2007  
van DOMINIQUE GUNS 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1. In het zuidoosten van de provincie Limburg, in de Voerstreek, liggen de riviertjes de Berwijn 

(Moelingen) en de Voer (’s Graven-Voeren en Sint-Martens-Voeren). 
 
1.1 Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te 
exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.  
 
De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meetnetten: 
een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (bijv. 
bestrijdingsmiddelen, monocyclische aromatische en polycyclische aromatische koolwater-
stoffen en andere gevaarlijke stoffen). 
 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks moment-
opnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald meetpunt.  
 
Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basispakket 
van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), 
zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4

+-N), nitriet 
(NO2

--N) en nitraat (NO3
--N), totaal orthofosfaat (o-PO4

----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en 
geleidingsvermogen (EC). 
De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4

--), 
totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium 
(Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), 
seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten. 
 
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een transfor-
matieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare 
kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor zuurstof-
verzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, maar ook bij 
oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de water-kwaliteit 
aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere index wijst op 
een slechtere kwaliteit): 

 
Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste zuurstof (PIO) 

 
PIO Klasse Kleur Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 
   0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd 
> 4 - 8 4 oranje verontreinigd 
> 8  5 rood zwaar verontreinigd 
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Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan 
de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of 
afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun 
gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belang-rijke 
rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een 
terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne.  
De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). De 
basiskwaliteitsnorm bedraagt 7. 

 
Beoordeling van de biologische waterkwaliteit op basis van de Belgische Biotische index 
 
BBI Kleur Beoordeling 
9 - 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 - 8 groen goede kwaliteit 
5 - 6 geel matige kwaliteit 
3 - 4 oranje slechte kwaliteit 
1 - 2 rood zeer slechte kwaliteit 
0 zwart uiterst slechte kwaliteit 

 
 

1.2.  De kwaliteit van de Berwijn en de Voer  
 

Tabellen 1 tot 3  (bijlage 1) geven: 
- de meetpunten weer die gelegen zijn langsheen de Voer en de Berwijn op Limburgs 

(Belgisch) grondgebied (het eindmeetpunt van de Voer ligt juist over de grens, in Nederlands 
Limburg);  

- de evolutie weer van de fysico-chemische kwaliteit aan de hand van de Prati-index voor 
opgeloste zuurstof (tabel 2). Wanneer de PIO-score tussen haakjes weergegeven wordt, 
betekent dit dat ze werd berekend op minder dan 6 zuurstofmetingen op jaarbasis; 

- de evolutie weer van de biologische kwaliteit aan de hand van de BBI (tabel 3 -bijlage 1). 
 

De Berwijn, met zijn brongebied in Wallonië, heeft sinds het begin van de jaren negentig een 
goede, af en toe zelfs een zeer goede biologische kwaliteit. De Prati-index voor opgeloste 
zuurstof toont aan dat de zuurstofhuishouding voor de Berwijn geëvolueerd is naar een 
”aanvaardbare” toestand” in het begin van de eeuwwisseling tot zelfs een “niet verontreinigde” 
toestand in 2005 en 2006. 

 
De Voer – gevoed door bronnen gelegen in St.-Pieters-Voeren, en wegens zijn loop in hellend 
terrein dikwijls beladen met veel zwevende stoffen door erosie - heeft sinds het begin van de 
jaren negentig een goede, tot zelfs een zeer goede biologische kwaliteit, behalve op zijn 
eindpunt in Nederland. Dit eindpunt ligt immers na de samenvloeiing van de verontreinigde 
Beek, afkomstig van Wallonië. Ook de ongezuiverde huishoudelijke lozingen van ’s Graven-
Voeren beïnvloeden de waterkwaliteit negatief. Op het eindpunt van de Voer bleef de 
biologische kwaliteit t.e.m. 1999 op een matig niveau, daarna evolueerde het er naar een goede 
biologische kwaliteit. De Prati-index voor opgeloste zuurstof toont aan dat de 
zuurstofhuishouding voor de Voer doorgaans een ”aanvaardbare” tot zelfs “niet verontreinigde” 
toestand aanduidt, zeker in 2006. 

 
Maar toch kan en zal de waterkwaliteit in de toekomst nog verbeteren, daar een aantal 
saneringen (bouw zuiveringsinstallaties en collectoren, gemeentelijke rioleringen, IBA’s) nog 
doorgevoerd moeten worden (zie verder). 

 
1.3. Kwaliteit van het visbestand van de Berwijn en de Voer 
 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) meet sedert 1994 de kwaliteit van de vis 
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met betrekking tot het voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, 
zware metalen, …) in het Vlaamse palingpolluentenmeetnet. Momenteel bestaat dit meetnet uit 
een 380-tal locaties verspreid over Vlaanderen. Hierdoor krijgen we een beeld van het 
voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (zoals o.a. PCB’s en pesticiden) die 
vanwege hun vetoplosbaarheid moeilijk meetbaar zijn in water. Enkel voor de Berwijn zijn er 
kwalitatieve gegevens beschikbaar. Deze gegevens werden verzameld in 2000, let wel het 
betreft hier slechts één paling! De hierna gegeven resultaten dienen dus met de nodige 
voorzichtigheid te worden gehanteerd. De Belgische PCB consumptienorm in vis (75 ng/g 
versgewicht) werd in 2000 iets meer dan twee maal overschreden.  
Voor geen enkel pesticide werd er een afwijkende of sterk afwijkende concentratie t.o.v. de 
referentiewaarde voor Vlaanderen aangetroffen. 
Voor het zware metaal cadmium werd er een vrij hoge concentratie (afwijkende) aange-troffen 
in 2000 (13 ng/g versgewicht). 
Nieuwe analyses van vissen afkomstig van de Berwijn (en de Voer) zullen moeten uitwijzen of 
de situatie weerspiegeld werd door deze éne paling. 
 
Voor de referentiewaarden en de grenzen van de afwijkingsklassen van de verschillende 
polluenten verwijzen we naar Goemans et al. (2003). 

 
2. Voor de sanering van de Berwijn en de Voer dienen nog een aantal bovengemeentelijke en 

gemeentelijke projecten uitgevoerd te worden (zie tabellen 4 en 5 – bijlage 1).  
 

Momenteel is er voor de Berwijn enkel de collector Moelingen aangelegd waardoor het 
afvalwater van het centrum van Moelingen – in afwachting van de bouw van het RWZI – meer 
afwaarts in de Berwijn wordt geloosd. Wat betreft de Voer zijn er een aantal projecten lopende.  
 
Alle relevante lozingspunten van huishoudelijk afvalwater zullen met de nog te programmeren 
projecten gesaneerd worden. 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat tegen 2015 alle sterk veranderde Europese 
waterlichamen over een goed ecologisch potentieel dienen te beschikken. Uit een toetsing aan 
de basiskwaliteitsnorm en aan de viswaternorm (de Berwijn en de Voer zijn namelijk viswaters) 
van de beschikbare analyseresultaten van 2006 ter hoogte van de eindpunten van de Berwijn te 
Moelingen en van de Voer te Mesch (NL) blijkt dat er momenteel nog niet voldaan wordt aan 
de waterkwaliteitsnormen met vooral een indicatie van verontreiniging door huishoudelijk 
afvalwater: 
 
- Berwijn: 

o basiskwaliteit: overschrijdingen voor de zuurtegraad, totaal fosfor en orthofosfaat; 
o viswaterkwaliteit: overschrijdingen voor ammonium en nitriet (nitriet is te hoog in bijna 

alle viswaters in Vlaanderen). 
- Voer: 

o basiskwaliteit: overschrijdingen voor zwevende stoffen (eosie) en totaal fosfor; 
o viswaterkwaliteit: overschrijdingen voor zwevende stoffen, ammonium en nitriet. 
 

Tegen 2012 zal een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit een feit zijn, daar tegen die 
datum het merendeel der saneringsprojecten uitgevoerd zal zijn. 

 
3. In 2001 is een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start 

gegaan. Dit visstandonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bos-
onderzoek. De bedoeling is de kwaliteit van de visstand te onderzoeken om aldus ook een beeld 
te verkrijgen van de ecologische waterkwaliteit. De gegevens worden in een databank 
ingevoerd. Dit meetnet omvat ca. 900 meetpunten waarvan een 600 tal op stromende waters. 
Deze waters worden met een periodiciteit van 3 à 4 jaar bemonsterd. 
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De laatste afvissing van de Berwijn en de Voer dateren van april 2005, de Berwijn werd toen op 
één locatie bemonsterd, de Voer op vier locaties. 

 
De Berwijn werd te Voeren stroomafwaarts de stuw van Moelingen bevist. Deze locatie werd in 
1994 en 1998 ook bemonsterd. Het aantal soorten in 2005 bedroeg twaalf: driedoornige 
stekelbaars, beekforel, bermpje, elrits, gestippelde alver, kopvoorn, paling, riviergrondel, 
roofblei, serpeling, sneep en zeeforel. Er werden meer exemplaren maar een kleinere biomassa 
gevangen dan in voorbije campagnes (tabel 1). De stroming op deze locatie tijdens de afvissing 
was  hoog en het water was relatief diep wat het afvissen niet bevorderde en waardoor 
waarschijnlijk minder efficiënt gevist werd. De visindex is iets gedaald t.o.v. 1998 maar is nog 
relatief hoog met een waarde die net niet ‘goed’ wordt geëvalueerd. Waarschijnlijk hebben we 
hier een te strenge evaluatie, mede door het feit dat hier moeilijk zeer efficiënt kan gevist 
worden. Roofblei werd in 2005 voor het eerst gevangen in de Berwijn. Deze soort is zich de 
laatste jaren aan het uitbreiden in de Grensmaas. In 1994 werd barbeel nog aangetroffen op deze 
locatie, een soort die nu niet terug werd gevangen. Sneep en zeeforel werden reeds in 2001 
gevangen. 
 
De Berwijn werd in het kader van het project “Habitatevaluatie en biotoopherstel van de 
visfauna in de zones van de Habitatrichtlijn” in 2001 uitvoerig bemonsterd. Dertien trajecten 
werden bemonsterd en in totaal werden er 22 vissoorten gevangen. Paling, driedoornige 
stekelbaars, riviergrondel, kopvoorn, bermpje, elrits en beekforel werden in bijna alle trajecten 
gevangen. Gestippelde alver, barbeel, sneep, serpeling, baars, blankvoorn en zeeforel worden in 
3 tot 6 trajecten aangetroffen. Brasem, rivierdonderpad, winde, regenboogforel, 
blauwbandgrondel, rietvoorn, snoekbaars en vlagzalm werden in één of twee trajecten gevonden 
(Van Gils, et al., 2001). Gezien de intensiteit waarmee gevist werd is het normaal dat er meer 
soorten gevangen werden. Immers, de soorten waarvan slechts enkele exemplaren in de Berwijn 
aanwezig zijn, hebben een grotere kans om gevangen te worden. De meest abundante soorten 
waren blankvoorn, riviergrondel, elrits en vooral bermpje. De verdeling van de gewichten 
toonde een duidelijke dominantie van kopvoorn.  
 
Op de Voer werden in 2005 vier locaties bevist en haalden we in totaal 8 verschillende soorten 
boven: driedoornige stekelbaars, beekprik, beekforel, bermpje, rivierdonderpad, blankvoorn, 
paling en regenboogforel. Het aantal soorten per locatie bedroeg drie of vier. Beekforel kwam 
op alle vier de locaties voor en was ook de meest gevangen soort op de Voer in 2005. Bermpje, 
beekprik, rivierdonderpad en driedoornige stekelbaars kwamen op twee van de locaties voor.  
In 2000 werd de Voer op twee overeenkomende locaties bevist (zie tabel 1) en werden er 5 
vissoorten gevangen nl. driedoornige stekelbaars, paling, rietvoorn, beekprik en 
rivierdonderpad. Rivierdonderpad was in 2000 de meest gevangen soort. In 2005 werden slechts 
enkele exemplaren van deze soort gevangen. Opvallend is de sterke afname van de visdensiteit 
op de locatie te ’s Gravenvoeren, Ketten. Hier werden in 2000 niet minder dan 1119 
rivierdonderpadden gevangen, in 2005 slechts 1 exemplaar. Beekprik werd in 2005 niet langer 
gevangen op deze locatie. Dit kan het gevolg zijn van een vervuiling op de Voer (zie verder). 
  
De index voor biotische integriteit (IBI) werd berekend (tabel 3) en deze varieert van ‘ontoe-
reikend’ naar ‘goed’. Op twee locaties bleef de IBI appreciatie onveranderd maar overal nam de 
indexwaarde toe. Dat is ook zo voor de locatie te ’s Gravenvoeren, Ketten daar waar men zou 
veronderstellen dat de index zou achteruitgaan, gezien beekprik niet langer wordt gevangen en 
gezien de sterke achteruitgang van de rivierdonderpad. In 2005 was de vis-diversiteit hoger en 
werd naast rivierdonderpad ook beekforel en bermpje gevangen, vandaar de iets hogere score. 
De locatie te ’s Gravenvoeren (Ketten) waar de Voer overstroomt, heeft een ‘goede status’ en 
dit door de aanwezigheid van intolerante en beschermde soorten zoals beekprik, bermpje en 
rivierdonderpad. Deze soorten zijn ook typisch voor snelstromende waters. Blankvoorn is een 
niet-typische soort en brengt weinig bij tot een verhoging van de IBI waarde.  
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In april 2004 werd de Voer verontreinigd door een zwaar giftig insecticide. Naar aanleiding van 
deze vervuiling werd de Voer, door de Afdeling Bos en Groen, op 4 locaties tussen 
’s Gravenvoeren, Ketten en de oude molen bemonsterd. Stroomafwaarts de vervuiling werd 
geen enkele levende vis gevangen, wel werden zeer veel dode vissen ingezameld waaronder 
beekforel, rivierdonderpad, driedoornige stekelbaars, beekprik, bermpje en blankvoorn 
(gegevens: Thomas Bogataj). Drie van deze 4 locaties werden in deze campagne herbe-
monsterd en we stellen vast dat er terug vis is. Dat het aantal gevangen exemplaren en de 
gevangen biomassa lager was dan wat in vorige campagnes werd gevangen, kan nog steeds het 
gevolg zijn van deze vervuiling. Vooral voor de locatie te ’s Gravenvoeren, Ketten, waar 
nagenoeg alle rivierdonderpadden en beekprik volledig verdwenen zijn ten opzichte van 2000, 
doet vermoeden dat hier iets aan de hand geweest is. Het zijn ook deze soorten die zeer gevoelig 
zijn aan vervuiling. Toekomstige bemonsteringen zullen moeten uitwijzen of de populaties van 
de beekprik en de rivierdonderpad zich weten te herstellen. 

 
BIJLAGEN 
 
1. Gegevens van de Berwijn en de Voer 
2. Overzicht aangetroffen vissoorten, effectieve vangst, overzicht visindex waarden en appreciatie 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/666/antw.666.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/666/antw.666.bijl.002.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 667 
van 20 september 2007 
van DOMINIQUE GUNS 
 
 
 
Leopoldkanaal   -   Waterkwaliteit en visbestand 
 
Het Leopoldkanaal ligt in het noorden van de provincie West-Vlaanderen en de provincie Oost-
Vlaanderen. 
 
Langs het kanaal liggen onder meer de gemeenten Watervliet, Sint-Laureins, Moerkerke, Oostkerke en 
Zeebrugge. 
 
1. Wat is voor het Leopoldkanaal de kwaliteitsverbetering of kwaliteitsverslechtering van het water 

(fysico-chemische en biologische kwaliteit) voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare 
gegevens)? 

 
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? 
 

Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht? 
 
3. Op welke plaatsen is het visbestand op het Leopoldkannal het grootst en op welke plaatsen bijna 

onbestaande, en dit voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare gegevens)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
_______________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 667 van 20 september 2007  
van DOMINIQUE GUNS 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te 
exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.  
De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meet-netten: 
een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (v.b. bestrij-
dingsmiddelen, monocyclische aromatische en polycyclische aromatische koolwaterstoffen en 
andere gevaarlijke stoffen). 
 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks moment-
opnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald meet-punt.  
 
Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basispakket 
van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), 
zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4

+-N), nitriet 
(NO2

--N) en nitraat (NO3
--N), totaal orthofosfaat (o-PO4

----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en 
geleidingsvermogen (EC). 
De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4

--), 
totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium 
(Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), 
seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten. 
 
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een transforma-
tieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare 
kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor zuurstof-
verzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, maar ook bij 
oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de water-kwaliteit 
aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere index wijst op 
een slechtere kwaliteit): 
 
Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste zuurstof 

 
PIO Klasse Kleur Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 
   0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd 
> 4 - 8 4 oranje verontreinigd 
> 8  5 rood zwaar verontreinigd 
 
Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan 
de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of 
afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun 
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gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belangrijke 
rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een 
terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne.  
De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). 

 
Beoordeling van de biologische waterkwaliteit op basis van de Belgische Biotische index 

 
BBI Kleur Beoordeling 
9 - 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 - 8 groen goede kwaliteit 
5 - 6 geel matige kwaliteit 
3 - 4 oranje slechte kwaliteit 
1 - 2 rood zeer slechte kwaliteit 
0 zwart uiterst slechte kwaliteit 

 
1.2 De waterkwaliteit in het Leopoldkanaal  
 

Het stroomgebied van het Leopoldkanaal strekt zich uit over het noordelijk gedeelte van de 
provincies West- en Oost-Vlaanderen. Op dit kanaal zijn 2 vakken te onderscheiden, gescheiden 
door de stuw te Sint-Laureins. Het westelijk gedeelte is gelegen binnen het bekken van de 
Brugse Polders en stroomt vanaf Maldegem parallel met het afwaarts gedeelte van het 
Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) richting Zeebrugge en watert er uit naar de zee 
via een gemeenschappelijk complex. Het oostelijk gedeelte van het Leopold-kanaal watert af 
richting Nederland en is gelegen in het bekken van de Gentse Kanalen. Het Leopoldkanaal is 
gelegen in een vrij landelijk gebied met heel wat kleine woonkernen zoals Oostkerke, 
Lapscheure, Hoeke, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman,… De grotere kernen in het gebied 
zijn Knokke-Heist, het oostelijk gedeelte van de stad Brugge, Zedelgem, Maldegem en Eeklo 
(gedeeltelijk).  
De belangrijkste zijwaterlopen van het Leopoldkanaal zijn de Eeklose Watergang en de 
Zwinnevaart. 

 
De belangrijke verontreinigingsbronnen van het oppervlaktewater zijn dan ook de huis-houdens 
en de landbouw.  Het aandeel van de industrie is vrij gering.   

 
De laatste beschikbare volledige meetreeks aan gegevens voor het Leopoldkanaal betreft het 
jaar 2006. Voor 2007 beschikt de VMM reeds over maandelijkse fysico-chemische analyse-
resultaten tot en met september. Biologische kwaliteitsgegevens voor 2007 zijn nog niet 
voorhanden. 
Een overzicht van de door VMM gemonitorde meetplaatsen op het Leopoldkanaal, met de PIO-
scores en BBI’s van 1989 t.e.m. 2006 is terug te vinden in bijlage 2.  

 
Te Knokke-Heist heeft het Leopoldkanaal de wettelijke bestemming ‘drinkwater’. 

 
1.2.1 Deel Brugse Polders 
 
 Globaal gezien is de biologische kwaliteit van het Leopoldkanaal goed ter hoogte van Sint-

Laureins (VMMnr. 9000). Deze meetplaats bevindt zich ongeveer ter hoogte van de monding 
van de Eeklose Watergang in het kanaal. Deze zijwaterloop heeft een goede kwaliteit (zowel 
biologisch als wat de zuurstofhuishouding betreft). Meer stroomafwaarts richting Zeebrugge 
daalt de biologische kwaliteit tot matig. De zuurstofhuishouding is vrij gelijkaardig over de hele 
lengte van het kanaal. Ook de Zwinnevaart en Isabellavaart, die een slechtere 
zuurstofhuishouding hebben, wateren af naar dit Kanaal. 
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 Als representatieve meetplaats voor de rapportering voor de Europese Kaderrichtlijn Water 
werd de meetplaats te Ramskapelle (VMMnr. 6000) aangeduid. Uit het verloop van de grafiek 
van PIO en BBI blijkt dat de kwaliteit sinds 2000 vrij constant gebleven is met een 
zuurstofhuishouding die wijst op een ‘matig verontreinigde’ toestand en een ‘matige’ 
biologische kwaliteit.  

 
 Regelmatig worden er verhoogde concentraties van PAK’s (polyaromatische koolwater-stoffen) 

gemeten op deze meetplaats, meer bepaald voor de parameters benzo(g,h,i)peryleen en 
indeno(1,2,3-cd)pyreen.  

 
 De normtoetsing voor het jaar 2006 levert een vrij positief beeld op. Van alle onderzochte 

parameters worden enkel voor fosfor (totaal en orthofosfaat), ammoniumstikstof en CZV een 
normoverschrijding vastgesteld. 

 
1.2.2 Deel Gentse Kanalen 
 

Over het algemeen is zowel de biologische als de fysisch-chemische kwaliteit matig ter hoogte 
van de grens met Nederland (VMMnr. 12000). Deze meetplaats is eveneens aangeduid voor de 
rapportering voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Uit de overzichts-tabellen voor de PIO en 
BBI in bijlage 1 blijkt dat de kwaliteit in dit compartiment een dipje kende in de periode 2003-
2004 (resp. BBI 5 en PIO 3,38). Deze kwaliteitsdaling wordt in 2006 echter volledig teniet 
gedaan zodat er opnieuw een goede biologische kwaliteit (BBI 8) en een matig verontreinigde 
fysisch-chemische toestand (PIO 2,65) werd vastgesteld. 
 
Uit de toetsing aan de basiskwaliteitsnormen blijkt dat er nog steeds weliswaar lichte over-
schrijdingen worden gemeten van het biologisch en chemisch zuurstofverbruik, het fosfor- en 
sulfaatgehalte. Door de van nature brakke aard van het Leopoldkanaal wordt systematisch de 
norm voor geleidbaarheid en chloride overschreden. 

 
1.3. De kwaliteit van de vis in het Leopoldkanaal 
 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) meet sedert 1994 de kwaliteit van de vis 
met betrekking tot het voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, 
zware metalen, …) in het Vlaamse palingpolluentenmeetnet. Momenteel bestaat dit meetnet uit 
een 380-tal locaties verspreid over Vlaanderen. Hierdoor krijgen we een beeld van het 
voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (zoals o.a. PCB’s en pesticiden) die 
vanwege hun vetoplosbaarheid moeilijk meetbaar zijn in water. Voor het Leopoldkanaal zijn er 
gegevens van 1997 (één locatie te Damme), van 2000 (twee locaties te Watervliet (Mariapolder) 
en Moerkerke) en van 2003 (twee locaties te Damme en Moerkerke).  
De Belgische PCB consumptienorm in vis (75 ng/g versgewicht) werd in 1997 te Damme 
overschreden met een factor 3. Sindsdien zijn de PCB-concentraties blijkbaar gedaald tot onder 
of net boven de consumptienorm.  
De verontreinigingstoestand van palingen door pesticiden is blijkbaar aan de beterhand. Alpha-
hexachlorocyclohexaan was ‘sterk afwijkend’ in 1997 te Damme, ‘afwijkend’ in 2000 op beide 
locaties, en in 2003 ‘licht afwijkend’ te Damme en ‘afwijkend’ te Moerkerke. Gamma-
hexachlorocyclohexaan (lindaan) was overal ‘afwijkend’ van de referentietoestand in 1997 en 
2000, maar nam af tot ‘niet afwijkend’ op beide meetplaatsen in 2003. Hoogst waarschijnlijk is 
dat het gevolg van het instellen van een verbod op het gebruik van lindaan in 2002. Dieldrin-
concentraties nemen af van ‘sterk afwijkende’ en ‘afwijkende’ concen-traties in 1997 en 2000, 
naar overal ‘niet afwijkende’ gehaltes gemeten in 2003. Endrin concentraties zijn en blijven 
hoog (‘sterk afwijkend’ in 1997, 2000, en 2003 te Moerkerke en ‘afwijkend’ te Damme in 2003. 
Hexachlorobenzeen was ‘afwijkend’ of ‘licht afwijkend’ in 1997 en 2000, maar ‘niet afwijkend’ 
(Damme) of ‘licht afwijkend’ (Moerkerke) in 2003. DDT en zijn derivaten waren meestal ‘licht 
afwijkend’ of ‘afwijkend’ van de referentie-toestand in 1997 en 2000. Ook voor dit pesticide 
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verbeterde de toestand naar ‘niet afwijkend’ (Damme) of ‘licht afwijkend’ (Moerkerke) in 2003. 
Trans-nonachloor bleef voor alle metingen ‘sterk afwijkend’. 
Ook de concentraties aan kwik, cadmium, lood, koper, zink, nikkel, chroom, seleen en arseen 
werden gemeten in paling. Al deze zware metalen scoorden ‘niet afwijkend’ of ‘licht afwijkend’ 
. 
Concluderend moet men stellen dat de verontreinigingstoestand van de palingen van het Kanaal 
Ieper-IJzer voornamelijk gekenmerkt wordt door pesticiden, maar dat de toestand in 2003 
verbeterd is ten opzichte van 1997 en 2000. 
 
Voor de referentiewaarden en de afwijkingsklassen van de verschillende polluenten verwijzen 
we naar Goemans et al. (2003). 

 
2. In het stroomgebied wonen thans ongeveer 172.000 inwoners (incl. het Zuidervaartje). Hiervan 

zijn ca. 142.600 inwoners aangesloten op riolering, zodat de rioleringsgraad thans bijna 83 % 
bedraagt. Het afvalwater van ca. 133.300 inwoners is aangesloten op een riool-
waterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hiermee bedraagt de zuiveringsgraad in het stroom-gebied 
77,6% wat beduidend hoger is dan het Vlaamse gemiddelde van ongeveer 67,5%.  
De belangrijkste RWZI’s voor het gebied zijn de RWZI van Brugge (sanering van het afval-
water van o.m. Brugge en Zedelgem), de RWZI van Heist en Knokke (sanering van het 
afvalwater van Knokke-Heist) en de RWZI Eeklo (sanering van het afvalwater van o.m. Eeklo). 
In het bekken van de Gentse Kanalen kent het bevraagde stroomgebied geen grote 
agglomeraties. De grootste, Sint-Laureins (RWZI Eeklo) en Bassevelde en Boekhoute (RWZI 
Boekhoute), worden reeds gezuiverd. Voor alle landelijke woonkernen (Hoeke, Lapscheure, 
Sint-Margriete, Waterland-Oudeman, Watervliet, ...) zijn KWZI’s voorzien, in diverse fasen van 
planning of realisatie.  

 
Alle grote belangrijke huishoudelijke lozingspunten in het gebied zijn dan ook gesaneerd of er 
bestaan minstens verregaande plannen om deze in de onmiddellijke toekomst te saneren. De 
waterlopen waar de komende jaren een significante kwaliteitsverbetering kan verwacht worden 
zijn o.m. de Zwinnevaart (door de aansluiting van Westkapelle op de RWZI Heist) en de 
Begijnewatergang (Maldegem). 

 
De inspanningen op gewestelijk niveau richten zich vandaag meer en meer op de sanering van 
de kleinere kernen en de optimalisatie van de bestaande infrastructuur. Zo zijn er thans 
projecten gedefinieerd in Brugge en Eeklo die als doel hebben de verschillende onderdelen van 
het gewestelijk milieuhygiënische infrastructuurstelsel beter op elkaar af te stemmen, de 
overstortwerking te reduceren en belangrijke waterlopen af te koppelen van het collectoren- en 
rioolstelsel en dit omdat deze enkel een hydraulische belasting van het stelsel veroorzaken. Ook 
de aanleg van gescheiden rioolstelsels door de steden en gemeente resulteren in een verdere 
vermindering van de hydraulische belasting van de infrastructuur. 

 
Daarnaast moeten ook maatregelen op gemeentelijk en particulier niveau genomen worden. Een 
verdere reductie van de verontreiniging van huishoudelijke oorsprong kan worden 
bewerkstelligd door de aanleg van IBA’s of door de aanleg van gemeentelijke riolen. Een 
belangrijk instrument en hulpmiddel  vormen de zoneringsplannen. Deze gaan per woning na 
wat het meest aangewezen is: aanleg van IBA’s of aanleg van riolering en aansluiting op het 
centrale (gezuiverde) gebied. Momenteel zijn deze plannen in volle opmaak. Deze 
zoneringsplannen zullen worden gevolgd door uitvoeringsplannen die de verschillende 
projecten alsook de timing vastleggen voor de aanleg van de resterende rioleringen, in functie 
van de doelstellingen vooropgesteld in de Kaderrichtlijn Water. 
 
De landbouw is de belangrijkste bron van diffuse verrijking van het oppervlaktewater met 
stikstof en fosfor. Voornamelijk in de landelijke gebieden veroorzaken deze immissies in 
combinatie met het stilstaand karakter van de waterlopen problemen met de zuurstof-
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huishouding door de vermesting van het oppervlaktewater. De verdere toepassing en uitvoering 
van het Mestactieplan (MAP) zal er voor zorgen dat ook hier een water-kwaliteitsverbetering 
gerealiseerd wordt.    
Samenvattend kan dus gesteld worden er thans nog heel wat middelen worden geïnvesteerd in 
de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in het stroomgebied van het Leopold-kanaal. 
Deze investeringen zullen een gestage kwaliteitsverbetering van het oppervlakte-water 
bewerkstelligen de komende jaren. 

 
3. In 2001 is een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start 

gegaan. Dit visstandonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek. De bedoeling is de kwaliteit van de visstand te onderzoeken om aldus ook een 
beeld te verkrijgen van de ecologische waterkwaliteit. De gegevens worden in een databank 
ingevoerd. Dit meetnet omvat ca 900 meetpunten waarvan een 300-tal op kanalen. De kanalen 
worden met een periodiciteit van 5 à 7 jaar bemonsterd.  
De recentste bemonsteringen op het Leopoldkanaal dateren van oktober 2003. Er werden toen 
14 locaties bemonsterd met fuiken, elektrovisserij of met het sleepnet.  

 
In totaal werden over de ganse lengte van het kanaal met verschillende technieken 4201 vissen 
gevangen met een totaal gewicht van ongeveer 140 kg. Er werden 17 vissoorten gevangen 
waaronder de brakwater soort bot en één hybride: paling, brasem, kolblei, giebel, karper, 
blauwbandgrondel, vetje, winde, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, snoek, driedoornige stekelbaars, 
pos, baars, snoekbaars en bot. Qua aantallen domineren pos en baars, ze maken samen meer dan 
60% uit van de vangsten. Qua biomassa is karper met zijn gewichtspercentage van ongeveer 
20% dominant en wordt gevolgd door blankvoorn (14%) en giebel (12%).  
De roofvisstand op het kanaal bestaat voornamelijk uit grotere baarzen (>20 cm), en in mindere 
mate snoek en snoekbaars.  

 
Het voorkomen van juveniele exemplaren van de meest voorkomende soorten wijst op een 
natuurlijke rekrutering van deze vissoorten op het kanaal.  
Van blauwbandgrondel en vetje kon de aanwezigheid op het kanaal worden vastgesteld maar 
hiervan werden slechts een zeer klein aantal individuen gevangen (< 5 exemplaren over de 
ganse lengte van het kanaal). 

 
De soortendiversiteit varieert van 5 tot 15 soorten met een gemiddelde van 9.9 soorten.  
De elektrovisserijvangsten variëren tussen 849 en 4942 g/100 m beviste oever met een 
gemiddelde van 2204 g/100 m. Op basis van een vangstindeling in kwartielen van de resultaten 
van eerdere elektrisch bemonsteringen op kanalen wijzen deze waarden op ‘goede tot zeer 
goede vangsten’. De oevers zijn vrij natuurlijk voor een kanaal zodat er in vergelijking met 
andere kanalen goed elektrisch kan gevist worden. Dit hoeft dus niet noodzakelijk te zeggen dat 
er een goed visbestand is. 

 
De vangsten met de fuiken zijn minder afhankelijk van oeverstructuren. De fuikvangsten 
variëren tussen 149 en 3005 g/fuikdag met een gemiddelde van 1356 g/fuikdag. Hier krijgen we 
dan ook een ander resultaat. In vergelijking met vroegere bemonsterde kanalen variëren deze 
waarden tussen ‘kleine en goede vangsten’, het gemiddelde wijst eerder op ‘middelmatige 
vangsten’.  
 
De Index voor Biotische Integriteit (IBI) werd uitgerekend voor de elektrische en fuikvangsten 
(2003) (Tabel 2). Hieruit blijkt dat de status van het kanaal meestal als ‘ontoereikend’ wordt 
beoordeeld. Slechts op drie plaatsen bemonsterd met fuiken werd een ‘matige toestand’ 
vastgesteld. 
 
Het kanaal is, door de aanwezigheid van een stuw te Sint-Laureins, opgedeeld in een oostelijk 
en westelijk pand. Het oostelijk deel watert af naar de Westerschelde, het westelijk deel naar de 
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Noordzee.  
 
In het oostelijk deel vingen we 16 soorten. Baars is er de meest gevangen soort gevolgd door 
blankvoorn en kolblei. Qua biomassa domineert karper gevolgd door giebel en blankvoorn. 
In het westelijk pand vingen we 18 soorten. Hier zijn pos en baars de meest abundante soorten. 
Qua biomassa domineren paling en blankvoorn. 
De vangstwaarden voor zowel elektrovisserij, fuikvisserij als sleepnetvisserij zijn gelijk-aardig 
aan die van het westelijk pand behalve voor de vier meest westelijk gelegen locaties, waar de 
vangstwaarden voor de fuiken opmerkelijk hoger zijn. Zowel in het oostelijk deel als in het 
westelijk deel werd er een sleep uitgevoerd. In het oostelijk deel werd er een biomassa van 29 
kg/ha afgesleept, in het westelijk deel slechts 9 kg/ha. Deze cijfers benadrukken, net als bij de 
fuiken ook ‘lage visdensiteiten’ op het Leopoldkanaal. 
Tussen Damme en Moerkerke werden nog enkele oeverstroken indicatief bemonsterd met het 
elektrovisserijapparaat. Hier werden nog een tiental snoeken en een vijftiental windes 
bovengehaald. Daarnaast ook nog wat giebel, blankvoorn, paling, driedoornige stekelbaars, 
baars en rietvoorn. 
 
In 1997 werd het kanaal over zijn gehele lengte op 25 locaties bemonsterd. Er werden toen 16 
soorten gevangen en een hybride. Blauwbandgrondel en bot zijn soorten die in 1997 niet werden 
gevangen. Tiendoornige stekelbaars werd dan weer wel gevangen in 1997 maar niet in de 
campagne van 2003.  

 
Vergelijken we het visbestand 1997 met dat in 2003 dan stellen we vast dat: 

 
- qua aantallen was kolblei zowel in het oostelijk als in het westelijk pand in 1997 dominant. 

In 2003 was het aantal sterk teruggevallen en domineerde baars in het oostelijk deel en pos 
en baars in het westelijk deel; 

- in 1997 was er al sprake van een verpossing van het visbestand in het westelijk deel. Deze 
verpossing heeft zich kunnen verderzetten. Opvallend was terug dezelfde zeer lage vangst 
van possen zoals in 1997 in het oostelijke deel; 

- voor de meeste meetpunten waren de vangstwaarden (sterk) verschillend ten opzichte van 
deze van 1997, wat duidt op een verschuiving van de vispopulatie. In het oostelijk pand 
dichtbij de stuw werden in 2003 minder of kleinere vis teruggevonden (te Watervliet, 
Mariapolder en te Sint-Jan-in-Eremo), terwijl er een toename van de vis werd vastgesteld 
naar Nederland toe. In het westelijk pand werden in 2003 vanaf de stuw ter hoogte van Sint-
Laureins merkelijk minder vis waargenomen (lagere vangstwaarden) en duidelijk meer naar 
de kust toe (West-Vlaamse gedeelte van het Leopoldkanaal, hogere vangstwaarden); 

- in het oostelijk deel waren de vangstdensiteiten voor de slepen quasi gelijk in 1997 en 2003 
met respectievelijk 23 kg/ha en 29 kg/ha. In het westelijk deel was de vangstdensiteit gezakt 
van maar liefst 176 kg/ha in 1997 naar 9kg/ha in 2004. Dit is vooral te wijten aan het feit dat 
hier geen kolblei meer gevangen werd in 2003. In 1997 werden 6663 exemplaren/100 m 
afgesleept voor een biomassa van 38 kg/100 m. Een laag waterpeil, maar vooral een sterke 
aanslibbing (dikke, zwarte en anaërobe laag) door bladval van de rijen populieren hebben 
een negatieve weerslag op de visstand. Een sterke achteruitgang van de visstand heeft zich, 
zoals in 1997 vastgesteld voor het oostelijk pand, nu ook in het Oost-Vlaamse gedeelte van 
het westelijk pand doorgetrokken; 

- de geleidbaarheid van het kanaal is sterk afhankelijk van de neerslag en kan in een jaar zeer 
sterk fluctueren. In 1997 werd van Boekhoute tot Watervliet nog een conductiviteit van 5000 
tot 6000 µS/cm opgetekend, terwijl in 2003 waarden rond de 2000 µS/cm werden gemeten. 
Deze veranderende geleidbaarheid kan ook aan de basis liggen van de verschuiving van de 
visstand binnen het oostelijk pand; 

- de visdiversiteiten in het oostelijk deel waren op 5 van de 6 locaties sterk toegenomen met 
een gemiddelde toename van 4.8 soorten per locatie; 
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- in het westelijk deel van Sint-Laureins werd een vergelijkbare visdiversiteit waarge-nomen 
tot Maldegem. Op het West-Vlaamse gedeelte in dit deel werd in 2003 een grotere 
visdiversiteit vastgesteld met een stijging van gemiddelde van 6.5 soorten per locatie.  

 
We kunnen besluiten dat de visdensiteiten, ondanks de vrij hoge elektrische vangsten, vrij laag 
waren. Dit wordt vooral bevestigd in de sleepnetvangsten en de fuikvangsten die minder 
afhankelijk zijn van de oeverstructuren. In vergelijking met 1997 valt op dat het aandeel van 
kolblei in de vissamenstelling sterk is afgenomen. Het visbestand is verschoven maar blijft vrij 
eenzijdig. Nu zijn het baars en pos die maar liefst 60% van de totaal gevangen aantallen 
uitmaken. Zowel in het oostelijk als in het westelijk deel werden in 2003 de brakwater soort bot 
gevangen, deze soort werd in 1997 niet gevangen. De in de begin jaren ’90 geïntro-duceerde 
exoot blauwbandgrondel heeft in 2003 het Leopoldkanaal ook weten te bereiken.  

 
 
BIJLAGEN 
 
1. overzichtstabellen voor de PIO en BBI 
2. overzicht van de door VMM gemonitorde meetplaatsen op het Leopoldkanaal, met de PIO-

scores en BBI’s van 1989 t.e.m. 2006 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/667/antw.667.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/667/antw.667.bijl.002.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 668 
van 20 september 2007 
van DOMINIQUE GUNS 
 
 
 
Kanaal Ieper-IJzer   -   Waterkwaliteit en visbestand 
 
Het kanaal van Ieper naar de IJzer is in de volksmond en bij de vissers nog steeds bekend als “de 
Ieperlee”. Twee sassen verdelen het kanaal in een boven-, midden- en onderpand. Vanaf de kaai in 
Ieper tot aan de Knokkebrug, waar het onderpand uitmondt in de IJzer, is het 15 kilometer lang. 
 
1. Wat is voor het Kanaal Ieper-IJzer de kwaliteitsverbetering of kwaliteitsverslechtering van het 

water (fysico-chemische en biologische kwaliteit) voor het jaar 2007 (of de meest recente 
beschikbare gegevens)? 

 
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? 
 

Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht? 
 
3. Op welke plaatsen is het visbestand op het Kanaal Ieper-IJzer het grootst en op welke plaatsen 

bijna onbestaande, en dit voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare gegevens)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
_______________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 668 van 20 september 2007  
van DOMINIQUE GUNS 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te 
exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.  
 
De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meet-netten: 
een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (v.b. bestrij-
dingsmiddelen, monocyclische aromatische en polycyclische aromatische koolwaterstoffen en 
andere gevaarlijke stoffen). 
 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks moment-
opnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald meet-punt.  
 
Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basis-pakket 
van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), 
zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4

+-N), nitriet 
(NO2

--N) en nitraat (NO3
--N), totaal orthofosfaat (o-PO4

----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en 
geleidingsvermogen (EC). 
De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4

--), 
totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium 
(Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), 
seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten. 
 
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een transforma-
tieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare 
kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor zuurstof-
verzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, maar ook bij 
oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de waterkwaliteit 
aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere index wijst op 
een slechtere kwaliteit): 

 
Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste zuurstof 
 
PIO Klasse Kleur Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 
   0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd 
> 4 - 8 4 oranje verontreinigd 
> 8  5 rood zwaar verontreinigd 

 
Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan 
de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of 
afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun 
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gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belangrijke 
rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een 
terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne.  
De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). 

 
Beoordeling van de biologische waterkwaliteit op basis van de Belgische Biotische index 
 

BBI Kleur Beoordeling 
9 - 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 - 8 groen goede kwaliteit 
5 - 6 geel matige kwaliteit 
3 - 4 oranje slechte kwaliteit 
1 - 2 rood zeer slechte kwaliteit 
0 zwart uiterst slechte kwaliteit 

 
1.2 De waterkwaliteit in het Kanaal Ieper-IJzer 
 

Het Kanaal van Ieper naar de IJzer wordt door middel van 2 sassen onderverdeeld in een boven-
, een midden- en een onderpand. Vanaf de Kaai in Ieper tot aan Knokkebrug (waar het 
onderpand van het Kanaal uitmondt in de IJzer) is het 15 km lang. 

 
De laatste beschikbare volledige meetreeks aan gegevens voor het Kanaal Ieper-IJzer betreft het 
jaar 2006. Voor 2007 beschikt de VMM reeds over maandelijkse fysico-chemische 
analyseresultaten tot en met augustus. Biologische kwaliteitsgegevens voor 2006 zijn nog niet 
voorhanden. 
Een overzicht van de door VMM bemonsterde meetplaatsen op het Kanaal Ieper-IJzer, met de 
PIO-scores en BBI’s van 1989 t.e.m. 2006 is terug te vinden in bijlage 1.  
Globaal gezien wordt er een matige zuurstofhuishouding vastgesteld en een matige tot goede 
biologische waterkwaliteit. 

 
Het Kanaal Ieper-IJzer heeft de wettelijke bestemming viswater. 

 
Het wordt door verschillende zijwaterlopen verontreinigd. 
• In het bovenpand: occasionele lozingen via overstorten op de Bellewaardebeek 
• In het middenpand (tussen Boezingebrug en Boezingesas): jaarlijks wordt hier 2 à 3 maal 

vissterfte vastgesteld doordat het water tijdens de zomermaanden hier zeer eutroof is. In 
juni 2007 werd vastgesteld dat een belangrijke aanvoer van nutriënten (stikstof en fosfor) 
hier afkomstig is van de Zwaanhofbeek. Het MAP-meetpunt (945030) in de bovenloop 
van deze waterloop heeft een aanvaardbare zuurstofhuis-houding, maar een slechte 
biologische kwaliteit. Tijdens de wintermaanden worden er nitraatpieken gemeten. 
Verder stroomafwaarts loopt de beek door een industriezone die de laatste jaren sterk 
uitgebreid is (o.a. afvalverwerking compostering, mest-verwerking). Deze industriezone 
heeft een nefast effect op de waterkwaliteit. Naar aanleiding van de vissterfte op 8 en 9 
juni 2007 werden door de stad Ieper stalen genomen en metingen uitgevoerd. Deze 
wijzen op een laag zuurstofgehalte, en een zeer hoge N-concentratie (zowel voor totaal N 
als voor nitriet) en geleidbaarheid. Vermoedelijk gaat het om een verkeerde aansluiting of 
een sluiklozing.  

• In het benedenpand (stroomafwaarts Boezingesas): ook dit deel van het kanaal is zeer 
eutroof. In 2005 en 2007 werden hier eveneens vissterftes gemeld t.g.v. zomerover-
stromingen. Hierbij vloeit rotesap en rottend hooi van de omliggende weilanden 
(broeken) via de Martjesvaart en Ieperlee in het kanaal. De Martjesvaart ontvangt o.a. ook 
het effluent van de RWZI van Belgomilk - Langemark via de Steenbeek. De Ieperlee 
ontvangt het effluent van de RWZI van Ieper en van het bedrijf Solae Belgium. Dit 
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bedrijf veroorzaakt eveneens een stijging van het chloridengehalte en het geleidend 
vermogen door het gebruik van FeCl3 in het zuiveringsproces.  

 
Bespreking van de waterkwaliteit in 2006-2007 
 
Twee meetpunten worden maandelijks bemonsterd om de fysisch-chemische kwaliteit te 
bepalen, nl.: 
946000 in het bovenpand; 
942000 in het benedenpand (eindpunt, vóór monding in de IJzer). 
 
Ter hoogte van 946000 voldeed de waterkwaliteit in 2006 niet voor de parameters opgeloste 
zuurstof, BZV, CZV, pH en orthofosfaat. 
Aan het eindpunt (942000) worden bijkomende normoverschrijdingen vastgesteld voor de 
parameters totaal fosfor, ammonium, chloridengehalte en geleidend vermogen. De oorzaak van 
deze bijkomende verontreinigingen werden hierboven reeds opgesomd. Er werd een piek van 
2190 µS/cm voor het geleidend vermogen gemeten. De IJzer heeft evenwel de bestemming 
‘drinkwater’ en voor het waterproductiecentrum te Woumen kan deze verhoogde 
chloridenconcentratie een probleem vormen voor de drinkwaterproductie. 
 
De resultaten voor 2007 (t.e.m. september) volgen dezelfde trend. 
 
De biologische kwaliteit van de meetplaats 946000 werd voor het laatst in 2002 bepaald, maar 
wees toen reeds enkele jaren op een ‘goede’ toestand.  
Ter hoogte van de monding in de IJzer is de biologische kwaliteit minder goed, de BBI wijst er 
op een ‘matige’ toestand. 

 
1.3 De viskwaliteit in het Kanaal Ieper-IJzer 
 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) meet sedert 1994 de kwaliteit van de vis 
met betrekking tot het voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, 
zware metalen, …) in het Vlaamse palingpolluentenmeetnet. Momenteel bestaat dit meetnet uit 
een 380-tal locaties verspreid over Vlaanderen. Hierdoor krijgen we een beeld van het 
voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (zoals o.a. PCB’s en pesticiden) die 
vanwege hun vetoplosbaarheid moeilijk meetbaar zijn in water. Voor het Kanaal Ieper-IJzer zijn 
er van zes locaties, bemonsterd in 2002, gegevens beschikbaar Ieper (2 plaatsen ‘zwaaikom’ en 
‘brug industriepark’), Boezinge (Boezingebrug), Zuidschote-Bikschote (Steenstratebrug), 
Noordschote-Merkem (Brouwerij) en Houthulst (monding IJzer).  
De Belgische PCB consumptienorm in vis (75 ng/g versgewicht) werd op 5 van de 6 plaatsen 
overschreden, met een factor 2 tot 5. Enkel te Houthulst (aan het aansluitpunt met de IJzer) werd 
de PCB-norm niet overschreden.  
De verontreinigingstoestand van palingen door pesticiden was ronduit slecht. De meeste 
pesticiden waren opvallend aanwezig. Alpha-hexachlorocyclohexaan was overal ‘afwijkend’ en 
op de aansluiting met de IJzer zelfs ‘sterk afwijkend’. Gamma-hexachlorocyclohexaan (lindaan) 
was ‘afwijkend’ van de referentietoestand te Boezinge en te Houthulst (monding IJzer). Dieldrin 
was overal ‘sterk afwijkend’ en endrin was ‘afwijkend’ op de drie boven-stroomse locaties en 
‘sterk afwijkend’ op de drie benedenstroomse. Hexachlorobenzeen was overal ‘afwijkend’ of 
‘sterk afwijkend’, behalve op het meetpunt met de aansluiting aan de IJzer. DDT en waren 
derivaten zijn meestal ‘licht afwijkend’ of  ‘afwijkend’ van de referentietoestand. 
Er werd vastgesteld dat de concentraties aan cadmium en nikkel in paling op alle zes plaatsen 
als ‘afwijkend’ of zelfs als ‘sterk afwijkend’ van de referentietoestand moet beschouwd worden. 
Ook lood is op twee plaatsen (Ieper (brug) en Boezinge) afwijkend, evenals zink (Boezinge en 
Noordschote-Merkem). De oorzaken van deze verontreiniging zijn te zoeken bij de industriële 
activiteiten langsheen het kanaal. De zware metalen kwik, koper, chroom, arseen en seleen 
waren op alle zes plaatsen ‘niet afwijkend’  of  ‘licht afwijkend’ van de referentietoestand.  
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Concluderend moet men stellen dat de verontreinigingstoestand van de palingen van het Kanaal 
Ieper-IJzer voornamelijk gekenmerkt wordt door veel pesticiden en een aantal zware metalen 
(cadmium, nikkel, lood). 
 
Voor de referentiewaarden en de afwijkingsklassen van de verschillende polluenten verwijzen 
we naar Goemans et al. (2003). 

 
2. In het bekken van het kanaal Ieper – IJzer is de bovengemeentelijke infrastructuur quasi 

uitgevoerd (RWZI Ieper heeft een capaciteit van 40.000 IE (inwonerequivalent)). 
 

Enkel de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Pilkem dient nog gebouwd. Dit betreft een 
capaciteit van 150 IE en is bedoeld als pilootproject met vuilvrachtaansluiting tot op huisniveau. 
(volledig gescheiden afvalwaterinzameling). 
 
In de overwelfde Ieperlee dient het afvalwater nog efficiënter afgekoppeld van regenwater en 
accidenteel oppervlaktewater. 

 
Voor Heuvelland zijn in dit bekken twee installaties voorzien, nl. RWZI Wijtschate met een 
capaciteit van 900 IE en RWZI Kemmel met een capaciteit van 650 IE. Deze projecten werden 
respectievelijk 2006 en 2005 opgenomen in het investeringprogramma. Deze installaties kunnen 
operationeel zijn tegen 2009 – 2010. Het water dat afkomstig is van Heuvelland wordt echter 
slechts occasioneel afgevoerd naar het Kanaal Ieper-IJzer. Het grootste deel van de tijd komt het 
water van Wijtschate terecht in de Verdronken Weide (via de Bollaertsbeek) en het water 
afkomstig van Kemmel stroomt (indien het niet wordt afgeleid) via de Grote Kemmelbeek naar 
de Dikkebusvijver. Het stroomgebied van de Verdronken Weide en Dikkebusvijver liggen in 
drinkwaterproductiegebied. Tijdens bepaalde perioden bv. van verhoogd pesticidengebruik, 
wordt het water (via schotten) afgeleid naar het Kanaal Ieper-IJzer. 
 
Het gemeentelijk stelsel is uitgerust met een in hoofdzaak gemengd rioolstelsel. Dit stelsel 
wordt, al naargelang de renovatie en vernieuwing, optimaal uitgevoerd met een gescheiden 
stelsel. Dit alles doet de overstortfrequentie dalen. Het aanleggen van zelfreinigende stelsels is 
hierbij aangewezen. 

 
Voor wat betreft het buitengebied, waarvoor nu zoneringsplannen in openbaar onderzoek zijn, 
kan het volgende gesteld worden. 
- Het aantal woningen in de nog te rioleren straten is voor dit bekken in Ieper: 1027 

woningen of een vuilvracht van ca. 2.490 IE, en voor Heuvelland: 444 woningen of een 
vuilvracht van ca. 1150 IE. Dit is een totale vuilvracht die nog te rioleren is van ca. 3640 
IE. 

- Het aantal woningen dat van een IBA (individuele behandeling van afvalwater) moet 
voorzien worden is voor dit bekken in Ieper: 255 of een vuilvracht van ca. 620 IE en voor 
Heuvelland 231 of een vuilvracht van 600 IE. Dit is een totale vuilvracht van 1.220 IE. 
Momenteel bestaan er voor Ieper 24 IBA’s en voor Heuvelland 8 IBA’s. 

 
Deze totale afvalwatervuilvracht, nl. van ca 4.860 IE, aanwezig in het bekken van het kanaal 
Ieperlee – Ijzer, zou tegen 2012 – 2015 dienen gesaneerd te worden. 

 
3. In 2001 is een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start 

gegaan. Dit visstandonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek. De bedoeling is de kwaliteit van de visstand te onderzoeken om aldus ook een 
beeld te verkrijgen van de ecologische waterkwaliteit. De gegevens worden in een databank 
ingevoerd. Dit meetnet omvat ca. 900 meetpunten waarvan een 300-tal op kanalen. De kanalen 
worden met een periodiciteit van 5 à 7 jaar bemonsterd.  
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De recentste bemonsteringen op het Kanaal Ieper-IJzer dateren van september/oktober 2002. Er 
werden toen 7 locaties bemonsterd met fuiken/elektrovisserij of een combinatie van de twee.  
 
In totaal werden volgende 20 vissoorten gevangen: paling, brasem, alver, kolblei, giebel, kroeskarper, 
karper, riviergrondel, blauwbandgrondel, winde, bittervoorn, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, snoek, 
driedoornige stekelbaars, pos, baars, snoekbaars en graskaper. 
 
Over de ganse lengte van het kanaal werden met de verschillende technieken 7086 vissen gevangen 
met een totaal gewicht van ongeveer 257 kg. Paling, brasem, kolblei, giebel, blankvoorn, baars en 
snoekbaars werden op alle locaties gevangen. Brasem was met een aantalpercentage van 30% van het 
totale aantalpercentage en een gewichtspercentage van 34% één van de dominante soorten op het 
kanaal. Qua aantallen was het vooral (met zijn aantalpercentage van 49%), blankvoorn die dominant 
was. Qua gewichtspercentage was, naast brasem, ook paling goed vertegenwoordigd 
(gewichtspercentage van 22%). 
De aantal verhouding voornachtigen/brasemachtigen bedroeg 1.5/1, de biomassaverhouding 
voornachtigen/brasemachtigen was 1/3.5. Gelet op deze verhoudingen kan men wel stellen dat het 
kanaal verbrasemd is. 
 
Op alle locaties was er een grote soortendiversiteit, ze varieert van 11 tot 16 met een gemiddelde 
soortendiversiteit van 13.4.  
 
De elektrische vangsten varieerden tussen 98 g/100 m en 8388 g/100m.  
Op het traject Ieper-Watermolenberg en Boezingebrug waren de vangsten het laagst, maar in 
vergelijking met vroeger bemonsterde kanalen scoorden deze waarden goed. Op het traject Ieper, 
Steenstratebrug en Lo-Reninge aan de monding in de IJzer, waren de vangsten zeer hoog en in 
vergelijking met eerder bemonsterde kanalen behoren zij tot de hoogste aangetroffen waarden voor 
elektrovisserij. 
 
De fuikvangsten schommelden tussen 4851 g/fuikdag en 11394 g/fuikdag met een gemiddelde van 
8182 g/fuikdag. In vergelijking met vroeger bemonsterde kanalen zijn dit zeer hoge waarden en wijzen 
ze op 'zeer grote vangsten’. 
 
De zeer hoge vangstwaarden op de meeste plaatsen zowel voor de fuikvisserij als voor de elektro-
visserij wijzen op zeer hoge visdensiteiten.  
 
Van alver, kroeskarper, blauwbandgrondel, driedoornige stekelbaars en graskarper kon de aan-
wezigheid op het kanaal vastgesteld worden maar het gaat hier om een zeer beperkt aantal individuen 
(< 5 exemplaren over de ganse lengte van het kanaal). 
 
Op het kanaal werden 20 vissoorten aangetroffen, wat voor een kanaal vrij veel is. Ook waren de 
soortendiversiteiten per locatie groot. Toch hebben we te maken met een vrij eenzijdig visbestand. 
Brasem, blankvoorn en paling samen 67% van de totale gevangen biomassa uit, de overige 17 soorten 
maakten samen 33% uit van de totale gevangen biomassa.  
 
We berekenden voor alle locaties de visindex waarden voor de elektrische vangsten en slechts één 
locatie had een matige kwaliteit terwijl de andere ontoereikend scoorden. De fuikvangsten duidden 
ook op een ontoereikende kwaliteit. 
 
BIJLAGEN 
 
1. PIO’s en BBI’s Kanaal Ieper-IJzer 
2. Overzichtstabellen 
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Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/668/antw.668.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/668/antw.668.bijl.002.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 669 
van 20 september 2007 
van DOMINIQUE GUNS 
 
 
 
Motte   -   Waterkwaliteit en visbestand 
 
De Motte is een kleine rivier of typische laaglandbeek gelegen in de provincie Vlaams-Brabant. 
 
Langs de Motte liggen onder meer de gemeenten/steden Houwaart, Tielt, Rillaar en Aarschot. 
 
1. Wat is voor de Motte de kwaliteitsverbetering of kwaliteitsverslechtering van het water (fysico-

chemische en biologische kwaliteit) voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare 
gegevens)? 

 
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? 
 

Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht? 
 
3. Op welke plaatsen is het visbestand op de Motte het grootst en op welke plaatsen bijna 

onbestaande, en dit voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare gegevens)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
_______________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 669 van 20 september 2007  
van DOMINIQUE GUNS 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te 
exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.  
 
De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meet-netten: 
een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (v.b. bestrijdingsmiddelen, 
monocyclische aromatische en polycyclische aromatische koolwater-stoffen en andere 
gevaarlijke stoffen). 
 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks moment-
opnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald meet-punt.  
 
Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basis-pakket 
van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), 
zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4

+-N), nitriet 
(NO2

--N) en nitraat (NO3
--N), totaal orthofosfaat (o-PO4

----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en 
geleidingsvermogen (EC). 
De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4

--), 
totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium 
(Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), 
seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten. 
 
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een transforma-
tieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare 
kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor 
zuurstofverzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, 
maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de 
waterkwaliteit aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere 
index wijst op een slechtere kwaliteit): 

 
Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste zuurstof 
 
PIO Klasse Kleur Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 
   0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd 
> 4 - 8 4 oranje verontreinigd 
> 8  5 rood zwaar verontreinigd 

 
Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan 
de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of 
afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun 
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gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belang-rijke 
rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een 
terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijds-panne.  
De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). 

 
Beoordeling van de biologische waterkwaliteit op basis van de Belgische Biotische index 
 

BBI Kleur Beoordeling 
9 - 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 - 8 groen goede kwaliteit 
5 - 6 geel matige kwaliteit 
3 - 4 oranje slechte kwaliteit 
1 - 2 rood zeer slechte kwaliteit 
0 zwart uiterst slechte kwaliteit 
 

1.2.  De kwaliteit van de Motte  
 

Tabellen 1 tot 3 (bijlage 1) geven: 
- de meetpunten weer die gelegen zijn langsheen de Motte (ook wel Grote Motte-Nieuwe 

Motte-Brede Motte genoemd) op Vlaams-Brabants grondgebied (tabel 1); 
- de evolutie weer van de fysico-chemische kwaliteit aan de hand van de Prati index voor 

opgeloste zuurstof (tabel 2). Wanneer de PIO-score tussen haakjes weergegeven wordt, 
betekent dit dat ze werd berekend op minder dan 6 zuurstofmetingen op jaarbasis; 

- de evolutie weer van de biologische kwaliteit aan de hand van de BBI (tabel 3). 
 
De Motte heeft over het algemeen een matige tot goede biologische kwaliteit. In het begin van 
de jaren negentig was de biologische kwaliteit meer wisselvallig met soms een slechte tot zeer 
slechte biologische kwaliteit op een aantal meetplaatsen. 
De Prati-index voor opgeloste zuurstof toont aan dat de zuurstofhuishouding doorgaans duidt op 
een “matig verontreinigde” toestand. 
De verklaring hiervoor is dat de meeste saneringsprojecten nog in uitvoering of nog gepland zijn 
(zie verder). 

 
1.3.  De viskwaliteit van de Motte  
 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) meet sedert 1994 de kwaliteit van de vis 
met betrekking tot het voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, 
zware metalen, …) in het Vlaamse palingpolluentenmeetnet. Hiermee kan de toestand van een 
aantal vetoplosbare vervuilende stoffen die in water moeilijk meetbaar zijn, toch opgevolgd 
worden. Momenteel bestaat dit meetnet uit een 380-tal locaties verspreid over Vlaanderen. Voor 
de Motte zijn kwalitatieve gegevens beschikbaar van één locatie, nl. te Aarschot (Molen 
Schoonhoven) en dit voor 1999 en 2003. De Belgische PCB consumptie-norm in vis (75 ng/g 
versgewicht) werd bij beide bemonsteringen overschreden en bedroeg ongeveer 2x de norm.  
De meeste pesticiden zijn opvallend aanwezig in de paling van de Motte te Aarschot. Enkel 
alpha- en gamma-hexachlorocyclohexaan (lindaan) zijn ‘niet afwijkend’ van de referentie-
toestand. Maar dieldrin, endrin, hexachlorobenzeen en DDT en zijn derivaten zijn steeds ‘sterk 
afwijkend’ van de referentietoestand, in sommige gevallen met hoge concentraties. Er blijkt 
zeker geen verbetering in 2003 ten opzichte van de eerste meting. 
Voor de zware metalen lijken er geen problemen te bestaan voor de Motte op de locatie 
Aarschot. De gemeten concentraties in 2003 waren allen ‘niet afwijkend’ (koper, zink, chroom 
en arseen) of ‘licht afwijkend’ (kwik, cadmium, lood, nikkel en selenium). 
Voor de referentiewaarden en de afwijkingsklassen van de verschillende polluenten verwijzen 
we naar Goemans et al. (2003). 
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2. Voor de sanering van de Motte dienen nog belangrijke bovengemeentelijke en gemeentelijke 
projecten uitgevoerd te worden (zie tabellen 4 en 5 in bijlage 1).  

 
Momenteel wordt het huishoudelijk afvalwater aansluitend op de KWZI Rillaar, de Diestse-
steenweg te Aarschot en de Kriebekestraat te Tielt-Winge gesaneerd.  
 
Alle relevante lozingspunten van huishoudelijk afvalwater zullen met de nog te programmeren 
projecten gesaneerd worden. 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat tegen 2015 alle sterk veranderde Europese water-
lichamen over een goed ecologisch potentieel dienen te beschikken. Uit een toetsing aan de 
basiskwaliteitsnorm van de beschikbare analyseresultaten van 2006 ter hoogte van het eindpunt 
van de Motte te Aarschot blijkt dat er momenteel nog niet voldaan wordt aan de 
basiskwaliteitsnorm voor onder andere zwevende stoffen, chemisch zuurstofverbruik, 
ammonium en totaal fosfor, hetgeen duidelijk een indicatie is van verontreiniging door huis-
houdelijk afvalwater. Tegen 2011 zal een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit een feit 
moeten zijn, daar tegen die datum een aantal belangrijke saneringsprojecten uitgevoerd moeten 
zijn.  
 

3. In 2001 is een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start 
gegaan. Dit visstandonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bos-
onderzoek. De bedoeling is de kwaliteit van de visstand te onderzoeken om aldus ook een beeld 
te verkrijgen van de ecologische waterkwaliteit. De gegevens worden in een databank 
ingevoerd. Dit meetnet omvat ca 900 meetpunten waarvan een 600 tal op stromende waters. 
Deze waters worden met een periodiciteit van 3 à 4 jaar bemonsterd. 
De laatste afvissing van de Motte dateert van het voorjaar 2007. De Motte werd op 5 locaties 
door middel van elektrovisserij en fuikvisserij bemonsterd. 
 
Op de Motte werden tijdens deze campagne (2007) 13 soorten gevangen nl. driedoornige 
stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, baars, bermpje, blankvoorn, brasem, bruine Ameri-kaanse 
dwergmeerval, giebel, karper, kopvoorn, paling, riviergrondel en zonnebaars (Tabel 1). 
Driedoornige stekelbaars is met een aantalpercentage van 42.1% de meest gevangen soort 
gevolgd door riviergrondel (20%), qua biomassa is kopvoorn dominant (31.5%) gevolgd door 
riviergrondel (16%) (Tabellen 2 en 3 – bijlage 2). In totaal werden er 451 exemplaren 
bemonsterd met een totaal gewicht van ongeveer 10 kg. 
In 2003 werd de Motte op dezelfde locaties bemonsterd, toen werden er 14 soorten gevangen, 
nl. voornoemde soorten zonder brasem, bruine Amerikaanse dwergmeerval en karper en 
aangevuld met blauwbandgrondel, rietvoorn, snoek en winde. Toen was rivier-grondel met 
aantalpercentage van maar liefst 83% en gewichtpercentage van 64% absoluut dominant. In 
totaal werden er toen 2107 exemplaren gevangen met een totale biomassa van ongeveer 35 kg. 
In 1999 werd de Motte uitvoeriger bemonsterd (op 9 plaatsen) en werden er 19 vissoorten 
gevangen. Net zoals nu was driedoornige stekelbaars met een aantalpercentage van 28% de 
meest gevangen soort, qua biomassa was dit blankvoorn (gewichtpercentage van 31%). 
De toename van het aandeel van driedoornige stekelbaars in 2007 is opvallend. Dit is meestal 
geen goed teken. Driedoornige stekelbaars is een pionierssoort, een soort die dus het eerst 
verschijnt naarmate de waterkwaliteit het toelaat terug enig visleven te herbergen. Bij een verder 
verbeterende waterkwaliteit en de toename van het soortenaantal neemt het aandeel van 
driedoornige stekelbaars af of verdwijnt zelfs. Indien opnieuw meer stekelbaars wordt gevangen 
betekent dit meestal dat de kwaliteit terug afneemt. Ten opzichte van 2003 stellen we vast dat 
het aandeel brasem, karper, zonnebaars en giebel is gestegen, terwijl blankvoorn en bermpje 
heel wat minder gevangen werden.  
 
De grootste soortendiversiteit (zie Figuur 1-bijlage 2) maar vooral vangstaantallen en vangst-
densiteiten worden door de jaren heen gevonden te Aarschot, stroomafwaarts de molen 
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Schoonhoven. In figuren 2 en 3 is dit zeer duidelijk zichtbaar. In 2003 werden maar liefst 92% 
van het totaal aantal gevangen vissen hier bemonsterd. 99% van het totaal aantal grondels werd 
toen op deze plaats gevangen. De riviergrondelpopulatie was hier dan ook toegenomen van 
enkele tientallen naar meer dan 1700 exemplaren. Ook kopvoorn en blankvoorn werden hier 
goed gevangen. De vangstdensiteit was er gestegen van 93 kg/ha in 1999 naar 660 kg/ha. In 
2007 is de riviergrondel populatie opnieuw teruggevallen tot een 100-tal exemplaren. Kopvoorn 
wordt hier nog vrij goed gevangen. In 2007 wordt een vangstdensiteit van 395 kg/ha gehaald. 
Dat er in 2003 in totaal zoveel meer vissen werden gevangen dan in 2007 (2107 versus 451 
exemplaren) was dus te wijten aan de massale riviergrondel vangsten op deze locatie. 
 
Door de jaren heen blijkt dat de soortendiversiteit hoger is op de twee meest stroomafwaartse 
locaties. Er is geen duidelijke trend van toename of afname van soorten per locatie doorheen de 
jaren vast te stellen. 
Wanneer we kijken naar de vangstaantallen per 100 m doorheen de jaren dan zien we voor 2007 
een toename voor 3 locaties (zie Figuur 2), dit is vooral te wijten aan de toegenomen 
stekelbaarsvangsten op deze locaties. Op de locatie Tielt-Winge, Boekhoutmolen nemen de 
vangstaantallen met de jaren af. Op locatie Aarschot, molen Schoonhoven, worden door de jaren 
heen de meeste vangstaantallen gehaald maar toch schiet 2003 er spectaculair boven uit (in 
Figuur 2 aangegeven als 195 maar dit moet met 10 worden vermenigvuldigd) en waren de 
vangsten van een andere grootte orde. Het is niet duidelijk waarom hier toen zoveel 
riviergrondel werd gevangen. 
Er is geen duidelijke trend voor wat betreft de vangstbiomassa doorheen de jaren. Wel zien we 
weer dat de locatie Aarschot aan de molen te Schoonhoven er nog meer dan voor de 
vangstaantallen uitspringt en dat dit voor het jaar 2003 (resultaten moeten met drie worden 
vermenigvuldigd) opnieuw vrij spectaculair is (zie Figuur 3). Uiteraard is dit ook te wijten aan 
de grote riviergrondelvangsten in 2003 op deze locatie. 
 
De index voor biotische integriteit (IBI) werd berekend (Tabel 4 – bijlage 2) We zien we dat 
enkel de locatie aan de Molen van Schoonhoven ‘matig’ scoort, de overige locaties scoren een 
‘ontoereikende kwaliteit’. In 2002 stelden we een licht positieve trend van de kwaliteit in de 
Motte vast. Op de meeste locaties waren de IBI waarden immers gestegen. Nu stellen we eerder 
een achteruitgang in kwaliteit vast, immers in vergelijking met de vorige campagnes zijn de IBI 
waarden laag. Voor de drie meest stroomopwaarts gelegen locaties zijn deze zelfs de laagste 
ooit gevonden.  

 
 
BIJLAGEN 
 
1. kwaliteit van de Motte: tabellen 
2. antwoord van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek naar aanleiding van de 
 parlementaire vraag van mevrouw Dominique Guns betreffende de waterkwaliteit en het 
 visbestand van de Motte 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/669/antw.669.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/669/antw.669.bijl.002.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 670 
van 20 september 2007 
van DOMINIQUE GUNS 
 
 
 
Mark   -   Waterkwaliteit en visbestand 
 
De Mark is een wat minder bekende waterloop. 
 
Dit riviertje ontspringt in het dorpje Saint-Marcou, ten zuiden van Edingen in Henegouwen. De Mark 
stroomt over de taalgrens, van zuid naar noord en buigt dan tussen Herne en Galmaarden (Vlaams-
Brabant) af naar het westen. Uiteindelijk stroomt ze nog een stukje, tussen Moerbeke en Viane, op 
Oost-Vlaams grondgebied, om dan opnieuw in Wallonië binnen te duiken en ten noorden van Twee-
Akren uit te monden in de Dender. 
 
1. Wat is voor de Mark de kwaliteitsverbetering of kwaliteitsverslechtering van het water (fysico-

chemische en biologische kwaliteit) voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare 
gegevens)? 

 
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? 
 

Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht? 
 
3. Op welke plaatsen is het visbestand op de Mark het grootst en op welke plaatsen bijna 

onbestaande, en dit voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare gegevens)? 
 



-758-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
_______________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 670 van 20 september 2007  
van DOMINIQUE GUNS 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te 
exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.  
 
De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meet-netten: 
een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (v.b. bestrij-
dingsmiddelen, monocyclische aromatische en polycyclische aromatische koolwaterstoffen en 
andere gevaarlijke stoffen). 
 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks moment-
opnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald meetpunt.  
 
Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basis-pakket 
van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), 
zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4

+-N), nitriet 
(NO2

--N) en nitraat (NO3
--N), totaal orthofosfaat (o-PO4

----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en 
geleidingsvermogen (EC). 
De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4

--), 
totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium 
(Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), 
seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten. 
 
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een transforma-
tieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare 
kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor 
zuurstofverzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, 
maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de 
waterkwaliteit aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere 
index wijst op een slechtere kwaliteit): 

 
Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste zuurstof 
 
PIO Klasse Kleur Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 
   0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd 
> 4 - 8 4 oranje verontreinigd 
> 8  5 rood zwaar verontreinigd 

 
Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan 
de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of 
afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun 
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gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belangrijke 
rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een 
terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne.  
De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). 

 
Beoordeling van de biologische waterkwaliteit op basis van de Belgische Biotische index 
 

BBI Kleur Beoordeling 
9 - 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 - 8 groen goede kwaliteit 
5 - 6 geel matige kwaliteit 
3 - 4 oranje slechte kwaliteit 
1 - 2 rood zeer slechte kwaliteit 
0 zwart uiterst slechte kwaliteit 
 

1.2 De waterkwaliteit in de Mark  
 

De Mark heeft een stroomgebied van 175 km² en is de belangrijkste zijbeek van de Dender. Zij 
komt in de Dender op Waals grondgebied, juist stroomopwaarts Geraardsbergen. Deze beek 
heeft een vrij brede en diepe vallei. 
 
De verontreinigingsbronnen van het oppervlaktewater zijn voor een groot deel grens-
overschrijdend en van zowel huishoudelijke als industriële aard. Ook het aandeel van de 
landbouw is niet onaanzienlijk.  
 
De laatste beschikbare volledige meetreeks aan gegevens voor de Mark betreft het jaar 2006. 
Voor 2007 beschikt de VMM reeds over maandelijkse fysico-chemische analyseresultaten tot en 
met september. Biologische kwaliteitsgegevens voor 2007 zijn nog niet voorhanden. 
Een overzicht van de door VMM gemonitorde meetplaatsen op de Mark, met de PIO-scores en 
BBI’s van 1989 t.e.m. 2006 is terug te vinden in bijlage 1.  
 
De Mark heeft als kwaliteitsobjectief viswater en productie drinkwater. 
 
Globaal gezien is de biologische kwaliteit van de Mark goed. Uit de PIO-score blijkt dat de 
fysisch-chemische kwaliteitstoestand varieert tussen aanvaardbaar en matig verontreinigd. 
Dankzij de bouw van de RWZI Galmaarden en het daaraan gekoppelde collectorennetwerk 
verbeterde de kwaliteit van de Mark opmerkelijk midden de jaren negentig. Vanaf 2001 is de 
kwaliteit vrij stabiel gebleven. De kwaliteit kan in de toekomst nog verbeteren indien er vanuit 
het Waalse Gewest bijkomende inspanningen geleverd worden voor de sanering van 
huishoudelijke en industriële lozingen.  
Als representatieve meetplaatsen voor de rapportering voor de Europese Kaderrichtlijn Water 
werden 2 meetplaatsen aangeduid, namelijk deze gelegen te Lessen aan de Waalse grens (VMM 
nr. 533800) en deze te Herne ter hoogte van de Stationstraat (VMM nr. 535500).  
 
De normtoetsing aan de basiskwaliteit voor het jaar 2006 levert een positief beeld op. Ter 
hoogte van Lessen (533800) worden van alle onderzochte parameters enkel voor ortho-fosfaat, 
het chemisch zuurstofverbruik en zwevend stofgehalte beperkte normoverschrij-dingen 
vastgesteld. 
Bij de toetsing aan de viswaternormen worden overschrijdingen voor ammonium en nitriet 
vastgesteld. 

 
1.3 De viskwaliteit in de Mark  
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Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft op de Lovaart geen meetplaatsen 
voor het meten van de kwaliteit van de vis met betrekking tot het voorkomen van een 
verontreinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, zware metalen, …) in het Vlaamse paling-
polluentenmeetnet.  

 
2. In het stroomgebied wonen ongeveer 23.000 inwoners.  Hiervan zijn ca.  16.000 inwoners 

aangesloten opriolering, zodat de rioleringsgraad vandaag bijna 67% bedraagt. Het afval-water 
van 11.000 inwoners is aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te 
Galmaarden. Hiermee bedraagt de zuiveringsgraad in het stroomgebied 44%, wat lager is dan 
het Vlaamse gemiddelde van ongeveer 67,5%.   

 
Op de RWZI Galmaarden is reeds een groot deel van Galmaarden en Herne aangesloten. Het 
afvalwater van de deelgemeenten van Geraardsbergen, Moerbeke en Viane is tevens 
aangesloten op deze RWZI. Binnen de bovengemeentelijke optimalisatieprogramma’s 2002 en 
2009 zijn de bouw van respectievelijk de KWZI Gooik-Oetingen en de KWZI Geraardsbergen-
Waarbeke, met bijhorende collectoren, voorzien.  
 
De inspanningen op gewestelijk niveau richten zich vandaag meer en meer op de sanering van 
de kleinere kernen en de optimalisatie van de bestaande infrastructuur.  Zo zijn er thans 
projecten gedefinieerd in Herne en Galmaarden die als doel hebben de verschillende onderdelen 
van het gewestelijk milieuhygiënische infrastructuurstelsel beter op elkaar af te stemmen, de 
overstortwerking te reduceren en belangrijke waterlopen af te koppelen van het collectoren- en 
rioolstelsel en dit omdat deze enkel een hydraulische belasting van het stelsel veroorzaken. Ook 
de aanleg van gescheiden rioolstelsels door de steden en gemeenten resulteren in een verdere 
vermindering van de hydraulische belasting van de infrastructuur. 
 
Daarnaast moeten ook maatregelen op gemeentelijk en particulier niveau genomen worden. Een 
verdere reductie van de verontreiniging van huishoudelijke oorsprong kan worden 
bewerkstelligd door de aanleg van IBA’s of door de aanleg van gemeentelijke riolen. Een 
belangrijk instrument en hulpmiddel  vormen de zoneringsplannen. Deze gaan per woning na 
wat het meest aangewezen is: aanleg van IBA’s of aanleg van riolering en aansluiting op het 
centrale (gezuiverde) gebied.  Momenteel zijn deze plannen in volle opmaak. Deze 
zoneringsplannen zullen worden gevolgd door uitvoeringsplannen die de verschillende 
projecten, alsook de timing, vastleggen voor de aanleg van de resterende rioleringen, in functie 
van de doelstellingen vooropgesteld in de Kaderrichtlijn Water. 
 
De landbouw is de belangrijkste bron van diffuse verrijking van het oppervlaktewater met 
stikstof en fosfor.  Voornamelijk in de landelijke gebieden veroorzaken deze immissies, in 
combinatie met het stilstaand karakter van de waterlopen, problemen met de zuurstof-huis-
houding door de vermesting van het oppervlaktewater.  De verdere toepassing en uitvoering van 
het Mestactieplan (MAP) zal er voor zorgen dat ook hier een water-kwaliteits-verbetering 
gerealiseerd wordt.   
 

3. In 2001 is een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start 
gegaan. Dit visstandonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek. Het doel is de kwaliteit van de visstand te onderzoeken om aldus ook een beeld 
te verkrijgen van de ecologische waterkwaliteit. De gegevens worden in een databank ingevoerd 
(VIS). Dit meetnet omvat ca 900 meetpunten waarvan een 600 tal op stromende waters. Deze 
waters worden met een periodiciteit van 3 à 4 jaar bemonsterd. 
Op de Mark werden er vier locaties geselecteerd (Herne, Tollembeek, Galmaarden en Viane), de 
recentste afvissing van de Mark dateert van maart 2004. 

 
Op de Mark werden er in 2004, 16 vissoorten aangetroffen nl. brasem, kolblei, giebel, karper, 
riviergrondel, blauwbandgrondel, winde, bittervoorn, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, bermpje, 
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snoek, driedoornige stekelbaars, zonnebaars en baars. Riviergrondel, de beschermde bittervoorn 
en driedoornige stekelbaars werden in 2004 op alle locaties gevangen en zijn dus de meest 
verspreide soorten. Riviergrondel en blankvoorn zijn de meest gevangen soorten. De meeste vis 
werd gevangen te Tollembeek aan de molen. Deze locaties werden ook bemonsterd in 2001 wat 
toelaat een vergelijking 2001-2004 te maken. In 2001 werden er 20 vissoorten aangetroffen nl. 
voornoemde vissoorten aangevuld met paling, kroeskarper, vetje en tiendoornige stekelbaars. 
 
Vergelijken we de gegevens 2001-2004 dan stellen we het volgende vast: 

 
- bermpje, in 2001 op alle locaties gevangen, werd in 2004 slechts op de locatie gelegen te 

Herne aan de Waltrudismolen gevangen (Tabel 1 – bijlage 1); 
- de beschermde soort bittervoorn werd in 2004 over het ganse verloop van de Mark gevonden 

(Tabel 1 - bijlage 1); 
- in 2001 was driedoornige stekelbaars de meest gevangen soort gevolgd door riviergrondel en 

blankvoorn, in 2004 domineerden dezelfde soorten maar staat riviergrondel op de eerste 
plaats gevolgd door blankvoorn en driedoornige stekelbaars; 

- op de meeste locaties was de soortendiversiteit iets achteruitgegaan (zie tabel 1-bijlage 1); 
- ook de vangstdensiteiten was op alle locaties gedaald (zie tabel 2 - bijlage 1); 
- zowel in 2001 als in 2004 waren de meeste vis gevangen te Tollembeek aan de molen (zie 

tabel 2 – bijlage 1);  
- van de meest gevangen soorten worden nog steeds juveniele specimens gevangen wat wijst 

op natuurlijke rekrutering; 
- de exoot zonnebaars, in 2001 op 1 locatie gevangen, werd in 2004 op 3 locaties gevangen 

(Tabel 1 – bijlage 1); 
- Op 1 locaties was de waarde van de visindex iets gesteden, maar op alle meetplaatsen was de 

waardebeoordeling dezelfde gebleven (Tabel 3 – bijlage 1). 
 

Ondanks het feit dat er iets minder soorten op de Mark werden gevangen dan vroeger en dat de 
vangstdensiteiten iets lager waren, bleef de visindex nog steeds behoorlijk scoren. De Mark had 
in 2004 een matige tot goede kwaliteit. Ten opzichte van de gegevens in 1998 waren de 
resultaten in 2001 er globaal op vooruitgegaan. Ten opzichte van de visbestand-opnames in 
1993 was de positieve trend nog meer zichtbaar (Van Thuyne en Belpaire, 1999 en Van Thuyne 
en Breine, 2002). Sinds 2001 is de kwaliteit van het visbestand op de Mark min of meer gelijk 
gebleven.  
 

BIJLAGEN 
 
1. Overzichtstabellen 
2. PIO- en BBI-waarden 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/670/antw.670.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/670/antw.670.bijl.002.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 671 
van 20 september 2007 
van DOMINIQUE GUNS 
 
 
 
Moervaart-Durme   -   Waterkwaliteit en visbestand 
 
In het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen, tussen het Kanaal Gent-Terneuzen en de Durme, 
bevindt zich de Moervaart. Samen met de afgesneden westelijke tak van de Durme vormt dit een 
bevaarbare waterloop tussen Gent en Lokeren met een lengte van 35 kilometer. 
 
1. Wat is voor de Moervaart de kwaliteitsverbetering of kwaliteitsverslechtering van het water 

(fysico-chemische en biologische kwaliteit) voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare 
gegevens)? 

 
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? 
 

Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht? 
 
3. Op welke plaatsen is het visbestand op de Moervaart het grootst en op welke plaatsen bijna 

onbestaande, en dit voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare gegevens)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
_______________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 671 van 20 september 2007  
van DOMINIQUE GUNS 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te 
exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.  
 
De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meet-netten: 
een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (v.b. bestrij-
dingsmiddelen, monocyclische aromatische en polycyclische aromatische koolwaterstoffen en 
andere gevaarlijke stoffen). 
 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks moment-
opnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald meet-punt.  
 
Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basis-pakket 
van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), 
zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4

+-N), nitriet 
(NO2

--N) en nitraat (NO3
--N), totaal orthofosfaat (o-PO4

----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en 
geleidingsvermogen (EC). 
De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4

--), 
totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium 
(Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), 
seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten. 
 
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een transforma-
tieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare 
kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor zuurstof-
verzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, maar ook bij 
oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de water-kwaliteit 
aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere index wijst op 
een slechtere kwaliteit): 

 
Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste zuurstof 
 
PIO Klasse Kleur Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 
   0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd 
> 4 - 8 4 oranje verontreinigd 
> 8  5 rood zwaar verontreinigd 

 
Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan 
de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of 
afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun 
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gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belangrijke 
rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een 
terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne.  
De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). 

 
Beoordeling van de biologische waterkwaliteit op basis van de Belgische Biotische index 
 

BBI Kleur Beoordeling 
9 - 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 - 8 groen goede kwaliteit 
5 - 6 geel matige kwaliteit 
3 - 4 oranje slechte kwaliteit 
1 - 2 rood zeer slechte kwaliteit 
0 zwart uiterst slechte kwaliteit 
 

1.2 De waterkwaliteit in de Moervaart-Durme  
 

De Moervaart is de belangrijkste zijwaterloop van het Kanaal Gent-Terneuzen. 
Het stroomgebied van de Moervaart strekt zich uit over het noordelijk gedeelte van de provincie 
Oost-Vlaanderen, tussen het Kanaal Gent-Terneuzen en de Durme en behoort tot het 
hydrografisch bekken van de Gentse Kanalen. Samen met de afgesneden westelijke tak van de 
Durme vormt de Moervaart een bevaarbare waterloop tussen Gent en Lokeren met een lengte 
van 35 kilometer. 
De Moervaart heeft als belangrijkste zijrivier de Zuidlede (gekenmerkt door een goede 
biologische kwaliteit). 
 
De belangrijkste bron van verontreiniging van het oppervlaktewater is zonder twijfel afvalwater 
van industriële aard. Daarnaast loost ook de RWZI van Moerbeke met daaraan gekoppelde 
overstorten  
De laatste beschikbare volledige meetreeks aan gegevens voor de Moervaart betreft het jaar 
2006. Voor 2007 beschikt de VMM reeds over maandelijkse fysico-chemische analyse-
resultaten tot en met september. Biologische kwaliteitsgegevens voor 2007 zijn nog niet 
voorhanden. 
Een overzicht van de door VMM gemonitorde meetplaatsen op de Moervaart, met de PIO-
scores en BBI’s van 1989 t.e.m. 2006 is terug te vinden in bijlage 1.  
 
De Moervaart-Durme heeft ‘basiskwaliteit’ als kwaliteitsobjectief. 
 
Globaal gezien is de biologische kwaliteit van de Moervaart goed, tot zelfs zeer goed ter hoogte 
van Lokeren. Enkel aan de monding in het kanaal te Oostakker wordt een matige biologische 
kwaliteit vastgesteld. Op basis van de PIO-score kan de Moervaart over zijn volledige lengte als 
matig verontreinigd beschouwd worden. 
 
Als representatieve meetplaatsen voor de rapportering voor de Europese Kaderrichtlijn Water 
werden 3 meetplaatsen aangeduid, namelijk te Oostakker (monding – VMMnr. 38020), te 
Moerbeke ( Vmm nr. 40000) en te Lokeren (VMMnr.43000). Allen worden gekenmerkt door 
een kwaliteitstoestand van ‘matige verontreiniging’. 
 
De normtoetsing aan de basiskwaliteit voor het jaar 2006 levert een vrij positief beeld op. In het 
meest stroomopwaartse traject, ter hoogte van Lokeren, werd enkel een overschrijding van de 
zuurtegraad en het chemisch zuurstofverbruik vastgesteld. Meer afwaarts te Moerbeke kwamen 
daar overschrijdingen van het ammonium- en orthofosfaatgehalte bij. Tenslotte, aan de monding 
in het kanaal, werd er bijkomend nog tijdens de zomerperiode, in combinatie met het 
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zuurstoftekort een temperatuursoverschrijding vastgesteld. Door de beïnvloeding van het kanaal 
werden ook de normen voor geleidbaarheid en chlorides overschreden.  
 
In de loop van 2006 en 2007 hebben zich een aantal calamiteiten voorgedaan op het traject 
Moerbeke – Oostakker. Telkens werd ter hoogte van Moerbeke een anaërobe, zwart tot oranje 
gekleurde watermassa aangetroffen over verschillende honderden meters, dikwijls in combinatie 
met vissterfte. De afdeling Milieu-inspectie werd telkens op de hoogte gesteld van de mogelijke 
link met een lozing vanuit de suikerfabriek Iscal, maar tot op heden is het niet mogelijk 
gebleken de oorzaak van de verontreiniging te achterhalen. 
 

1.3 De viskwaliteit in de Moervaart-Durme  
 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) meet sedert 1994 de kwaliteit van de vis 
met betrekking tot het voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, 
zware metalen, …) in het Vlaamse palingpolluentenmeetnet. Aldus is het mogelijk om 
vetoplosbare vervuilende stoffen die moeilijk te meten zijn in water toch op te volgen in onze 
watersystemen. Momenteel bestaat dit meetnet uit een 380-tal locaties verspreid over 
Vlaanderen. Voor de Moervaart zijn er van drie locaties kwalitatieve gegevens beschikbaar, nl. 
in Daknam, Rodenhuize en in Gent. Deze gegevens werden voor deze drie locaties verzameld in 
2003, voor Daknam eveneens in 2000 en voor Rodenhuize ook in 1996. De Belgische PCB 
consumptienorm in vis (75 ng/g versgewicht) werd in Rodenhuize in 1996 maar liefst met een 
factor 13 overschreden, in Daknam lag de concentratie aan merker PCB’s bijna vier maal hoger 
dan de norm. In 2003 varieerde de PCB concentratie tussen twee- en vijfmaal de 
consumptienorm, de hoogste concentratie werd ook nu weer aangetroffen in Rodenhuize. De 
ogenschijnlijk sterke daling aan PCB’s in Rodenhuize is volledig terug te brengen naar een 
evenredige daling van het vetgehalte van de aangetroffen palingen (van 25% in 1996 naar 7% in 
2003).  
Voor wat betreft het pesticide lindaan werd op de Moervaart in Rodenhuize in 1996 nog een 
‘sterk afwijkende’ concentratie aangetroffen, in Daknam (2000) nog een ‘afwijkende’ 
concentratie van de referentiewaarde voor Vlaanderen. In 2003 waren de concentraties op de 
drie locaties gedaald tot ‘niet- of licht afwijkend’ van de referentiewaarde. Meer dan 
waarschijnlijk is deze sterke afname te wijten aan het uitgevaardigde verbod op het gebruik van 
lindaan voor agrarisch gebruik dat in de tweede helft van 2002 van kracht is geworden.  
Voor dieldrin zien we eveneens een sterke daling optreden, van ‘sterk afwijkend’ in 1996 en 
2000 tot ‘niet afwijkend’ in 2003 op de drie locaties, hier is er echter geen duidelijke verklaring 
terug gevonden.  
Voor hexachlorobenzeen (HCB) treedt er een lichte verbetering op van ‘afwijkend’ in 1996 en 
2000 tot ‘licht afwijkend’ in 2003 
Bij de zware metalen is er voor zowel cadmium als lood een duidelijke achteruitgang te merken 
in Rodenhuize van ‘licht afwijkend’, resp. ‘afwijkend’ in 1996 tot ‘sterk afwijkend’ van de 
referentiewaarde in 2003. Ook in Daknam werd er voor lood een achteruitgang waargenomen 
tussen 2000 en 2003 van ‘licht afwijkend’ naar ‘afwijkend’, voor cadmium was er dan weer een 
verbetering waarneembaar van ‘afwijkend’ naar ‘licht afwijkend’. 
Voor chroom tenslotte werd er in 2000 in Daknam nog een zeer hoge waarde aangetroffen 
(‘sterk afwijkend’), de tweede hoogste concentratie voor Vlaanderen, in 2003 was deze 
concentratie gedaald tot een ‘niet afwijkende’ concentratie. Voor Rodenhuize zijn er geen 
gegevens beschikbaar voor chroom van 1996. 
 
Voor de referentiewaarden en de afwijkingsklassen van de verschillende polluenten verwijzen 
we naar Goemans et al. (2003). 
 

2. In het stroomgebied wonen ongeveer 58.000 inwoners (incl. het bekken van aansluitende 
waterloop de Zuidlede).  Hiervan zijn ca. 43.000 inwoners aangesloten op riolering, zodat de 
rioleringsgraad vandaag 74% bedraagt. Het afvalwater van ca. 34.000 inwoners is aange-sloten 
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op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hiermee bedraagt de zuiveringsgraad in het 
stroomgebied 55% wat beduidend lager is dan het Vlaamse gemiddelde van 67,5%. De 
toekomstige zuiveringsgraad, na uitvoering van de huidig geplande boven-gemeentelijke en 
gemeentelijke inspanningen, bedraagt  85%. 
De belangrijkste RWZI’s voor het gebied zijn de RWZI van Moerbeke (sanering van het 
afvalwater van Wachtebeke, Moerbeke, Eksaarde en Zaffelare) en Lokeren (sanering van het 
afvalwater van vnl. Lokeren en Lochristi). Het afvalwater afkomstig van verschillende kleinere 
woonkernen (zoals oa. Zeveneken) dienen daarop nog te worden aangesloten. Diverse overige 
landelijke woonkernen (Hijfte, Doorslaar, Overslag) lozen vooralsnog ongezuiverd in 
oppervlaktewater, maar diverse KWZI’s en toevoerleidingen staan daarvoor op stapel. Voor de 
regio Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk, Mendonk en het westelijk deel van Zaffelare wordt 
momenteel door Aquafin een TRP herrekening uitgevoerd. Op basis van deze studie zal bepaald 
worden of het afvalwater zal worden aangesloten op de RWZI Moerbeke of dat er een lokale 
zuivering zal worden gebouwd.  
 
Alle grote belangrijke huishoudelijke lozingspunten in het gebied zijn gesaneerd of er bestaan 
minstens verregaande plannen om deze in de onmiddellijke toekomst te saneren.  Vnl. voor zeer 
verspreide lintbewoning, zoals geheel de noordelijke helft van Oostakker, zijn riool-
herrekeningen of eigenaarschapsstudies lopende om daaruit de meest rendementsvolle 
saneringsscenario’s te destilleren en door te voeren. 
 
De inspanningen op gewestelijk niveau richten zich vandaag op de sanering van de kleinere 
kernen en de optimalisatie van de bestaande infrastructuur.  Deze projecten hebben als doel de 
verschillende onderdelen van het gewestelijk milieuhygiënische infrastructuurstelsel beter op 
elkaar af te stemmen, de overstortwerking te reduceren en belangrijke waterlopen af te koppelen 
van het collectoren- en rioolstelsel en dit omdat deze enkel een hydraulische belasting van het 
stelsel veroorzaken.  Ook de aanleg van gescheiden rioolstelsels door de steden en gemeente 
resulteren in een verdere vermindering van de hydraulische belasting van de infrastructuur. 
 
Daarnaast moeten ook maatregelen op gemeentelijk en particulier niveau genomen worden. Een 
verdere reductie van de verontreiniging van huishoudelijke oorsprong kan worden 
bewerkstelligd door de aanleg van IBA’s of door de aanleg van gemeentelijke riolen.  Een 
belangrijk instrument en hulpmiddel vormen de zoneringsplannen. Deze gaan per woning na 
wat het meest aangewezen is: aanleg van IBA’s of aanleg van riolering en aansluiting op het 
centrale (gezuiverde) gebied. Momenteel zijn deze plannen in volle opmaak. Deze 
zoneringsplannen zullen worden gevolgd door uitvoeringsplannen die de verschillende 
projecten alsook de timing vastleggen voor de aanleg van de resterende rioleringen, in functie 
van de doelstellingen vooropgesteld in de Kaderrichtlijn Water. 

 
De landbouw is de belangrijkste bron van diffuse verrijking van het oppervlaktewater met 
stikstof en fosfor. Voornamelijk in de landelijke gebieden veroorzaken deze immissies in 
combinatie met het stilstaand karakter van de waterlopen problemen met de zuurstof-
huishouding door de vermesting van het oppervlaktewater. De verdere toepassing en uitvoering 
van het  Mestactieplan (MAP) zal er voor zorgen dat ook hier een water-kwaliteitsverbetering 
gerealiseerd wordt.   
 
Samenvattend kan dus gesteld worden dat er vandaag, net zoals in grotendeels Vlaanderen, nog 
heel wat middelen worden geïnvesteerd in de verbetering van de oppervlakte-waterkwaliteit in 
het stroomgebied van de Moervaart. Deze investeringen zullen een langzame maar gestage 
kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater bewerkstelligen in de komende jaren. 

 
3. In 2001 is een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start 

gegaan. Dit visstandonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek. Het doel is de kwaliteit van de visstand te onderzoeken om aldus ook een beeld 
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te verkrijgen van de ecologische waterkwaliteit. De gegevens worden in een databank (VIS) 
ingevoerd. Dit meetnet omvat ca. 900 meetpunten waarvan een 300-tal op kanalen. De kanalen 
worden met een periodiciteit van 5 à 7 jaar bemonsterd.  
De laatste campagne op de Moervaart dateert van april 2003. 
 
De Moervaart werd op 10 locaties van Gent tot Lokeren bemonsterd. De afvissingen werden 
uitgevoerd door middel van elektrovisserij en/of fuikvisserij. Op deze 10 locaties kwamen in 
totaal 16 soorten (+ 1 hybride) voor. Deze soorten zijn: paling, brasem, kolblei, giebel, karper, 
blauwbandgrondel, winde, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, snoek, driedoornige stekel-baars, 
tiendoornige stekelbaars, pos, baars en snoekbaars. Op alle locaties werd vis gevangen. In totaal 
werden 3743 exemplaren gevangen met een totale biomassa van 611 kg.  
 
De meest verspreide soorten op de Moervaart zijn blankvoorn en baars. Deze soorten werden op 
alle locaties gevangen. Daarna volgen paling, brasem, giebel en snoekbaars die op 9 locaties 
werden gevangen. Met een aantalpercentage van bijna 55% is blankvoorn ook de meest 
gevangen soort op de Moervaart. Brasem, karper en blankvoorn maken het grootste deel van de 
gevangen biomassa uit (respectievelijk 22%, 19% en 17% van de totaal gevangen biomassa). 
Van blauwbandgrondel, winde, snoek en tiendoornige stekelbaars kon de aanwezigheid op de 
Moervaart vastgesteld worden maar het gaat hier om een zeer beperkt aantal individuen (< 5 
exemplaren) (Tabel 2-bijlage 2).  
De soortendiversiteit varieert tussen 7 en 14 soorten met een gemiddelde van 10,3 (Tabel 1-
bijlage 2).  
 
De elektrische vangsten op het kanaal variëren tussen 478 g/100 m en 18964 g/100 m met een 
gemiddelde van 5465 g/100 m. Op basis van een vangstindeling in kwartielen van resultaten van 
eerdere elektrische bemonsteringen op kanalen wijzen deze waarden op ‘zeer grote vangsten’ 
(Tabel 3-bijlage 2). 
 
De fuikvangsten variëren tussen 5050 g/fuikdag en 37505 g/fuikdag met een gemiddelde van 
15000 g/fuikdag (Tabel 3-bijlage 2). 
Op basis van een vangstindeling in kwartielen van resultaten van eerdere fuikbemonste-ringen 
op kanalen wijzen deze waarden opnieuw op ‘zeer grote vangsten’. 
 
We kunnen dus wel stellen dat de zeer grote vangstwaarden voor zowel de elektrovisserij als de 
fuikvisserij wijzen op zeer hoge visdensiteiten op de Moervaart.  
 
Het feit dat de afvissing gebeurde tijdens de paaitijd verklaart deze hoge waarden. In de 
stroomafwaarts gelegen locaties van de Moervaart zijn uitzonderlijke hoge vangsten gedaan van 
voornamelijk paairijpe blankvoorns. Dit kan erop wijzen dat het mondinggebied van de 
Moervaart als paaizone van het havengebied van het Kanaal Gent-Terneuzen een belangrijke rol 
vervult. Een tweede belangrijke reden is de recente waterzuivering in de regio door de bouw van 
het waterzuiveringstation van Eksaarde en het collecteren van het rioolwater van o.a. 
Wachtebeke, Moerbeke en Eksaarde. 
 
In 1996 werd de Moervaart op 13 plaatsen bemonsterd, er werden toen 12 vissoorten 
aangetroffen nl. paling, brasem, kolblei, giebel, karper, vetje, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, 
driedoornige stekelbaars, pos, baars en een kruising (hybride). Blankvoorn en brasem waren de 
dominante soorten en ook giebel en karper maakten een belangrijk aandeel van de visstand uit. 
Er werden toen geen roofvissen zoals snoek of snoekbaars aangetroffen. 
 
Indien we de vangsten van 1996 vergelijken met die van 2003 stellen we het volgende vast: 
- op alle 8 locaties, die zowel in 1996 als in 2003 waren bemonsterd, nam de soortendiversiteit 

toe (Tabel 1-bijlage 2);  
- blankvoorn, brasem, karper en ook giebel zijn nog steeds de dominante soorten; 
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- op praktisch alle locaties waar de vangstwaarden vergelijkbaar werden omdat dezelfde 
bemonsteringsmethode werd gebruikt, zijn deze waarden (sterk) toegenomen (Tabel 2-
bijlage 2); 

- de vangstwaarden voor de elektrovisserij in 1996 varieerden van 0 g/100 m tot 3708 g/100 m 
met een gemiddelde van 656 g/ 100 m, dit gemiddelde wees op ‘middelmatige vangsten’; in 
2003 waren de vangstwaarden heel wat hoger en wees het gemiddelde op ‘zeer grote 
vangsten’; 

- de vangstwaarden voor de fuikvisserij in 1996 varieerden van 80 g/100 m tot 8380 g/100 m 
met een gemiddelde van 4468 g/100 m; ook hier zien we dat de vangstwaarden in 2003 heel 
wat hoger lagen; 

- in 1996 werd er duidelijk meer vis gevangen in het zuidoostelijk deel van de Moervaart, in 
2003 werd er op gans de Moervaart veel vis gevangen; 

- snoekbaars werd op 9 plaatsen gevangen, snoek op 2, in 1996 werden noch snoek noch 
snoekbaars gevangen; 

- vetje werd in 1996 sporadisch gevangen, nu niet; in 2003 werden wel 5 andere soorten voor 
het eerst aangetroffen nl. blauwbandgrondel, winde, snoek, tiendoornige stekelbaars en 
snoekbaars; 

-  In 1996 werden we ook geconfronteerd met vissterfte in de fuiken vanwege de lage 
zuurstofconcentraties, in 2003 troffen we geen enkele vis dood aan in de fuiken. 

 
We kunnen dus stellen dat het beter gaat met de kwaliteit van het water in de Moervaart. In het 
verleden heeft zich in zomerperiodes regelmatig vissterfte voorgedaan op de Moervaart te 
Eksaarde en Moerbeke. Lozingen van rioolwater rechtstreeks of via overstorten, de afwezigheid 
van stroming als gevolg van een beperkte neerslag en het warmere weer waren veelal de 
oorzaak ervan. Na de bouw van de waterzuiveringinstallaties van Stekene en Eksaarde en het 
collecteren van het rioolwater van Wachtebeke en Moerbeke werd een stelselmatige verbetering 
van de waterkwaliteit en een verschuiving van de visstand naar de Moervaart toe waargenomen.  
 
Algemeen dient gesteld dat de visstand in vergelijking met 1996 heel wat denser is. De 
aanwezigheid van roofvissen als snoek en snoekbaars op de Moervaart wordt met dit onderzoek 
terug vastgesteld. Van snoekbaars werden toch al 24 exemplaren gevangen van snoek slechts 4. 
Vroegere onderzoeken (Samsoen, 1989 & 2003) wezen op de aanwezigheid van deze roofvissen 
voornamelijk in het stroomopwaarts gelegen deel van de Moervaart. De snoekbaars werd 
immers met wisselende dichtheden aangetroffen in de afgesneden westelijke tak van de Durme 
tussen Lokeren-stad en -Daknam. Overhangende takken van wilgen en elzen zijn de 
geprefereerde plekken voor deze roofvis.  
 
Ondanks de aanwezigheid van 16 soorten hebben we toch te maken met een vrij eenzijdig 
visbestand, immers blankvoorn maakt maar liefst 55% van de totale vangstaantallen uit en 
brasem, karper, blankvoorn en giebel maken samen 73% van de totale gevangen biomassa uit. 
Naar soortensamenstelling toe is het visbestand vrij vergelijkbaar met dat van 1996, behalve dan 
dat er nu wel roofvissen worden aangetroffen. Naar vangstaantallen en hoeveel-heden toe werd 
er in 2003 heel wat meer vis gevangen en dit is toch wel een gunstige evolutie.  
 
Voor de verschillende locaties werd ook de index voor biotische integriteit IBI berekend. Deze 
index houdt niet alleen rekening met de hoeveelheid gevangen vis maar ook met de 
soortensamenstelling (Tabel 4-bijlage 2). 
 
Opvallend is dat de visindexwaarden voor de elektrische vangsten hoger scoren dan de 
fuikvangsten. Daarnaast bevestigen de IBI waarden de reeds vermelde trend: 2003 scoort 
algemeen beter dan 1996. Toch is geen enkele locatie goed. In 2015 moet volgens de 
Kaderrichtlijn Water elk oppervlaktewater een goede ecologische kwaliteit hebben behalve de 
sterk veranderde die een goed ecologisch potentieel moeten behalen. Slechts drie locaties scoren 
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‘matig’ en alle andere ‘ontoereikend’. Het gaat hier wel niet om een natuurlijk water maar we 
kunnen bezwaarlijk spreken van een goed ecologisch potentieel. 

 
BIJLAGEN 
 
1. PIO-scores en BBI’s van 1989 t.e.m. 2006 
2. Overzichtstabellen 
 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/671/antw.671.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/671/antw.671.bijl.002.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 672 
van 20 september 2007 
van DOMINIQUE GUNS 
 
 
 
Lovaart   -   Waterkwaliteit en visbestand 
 
De Lovaart of het Lokanaal vormt een verbinding tussen de Ijzer, vanaf het Fintele-sas, en het Kanaal 
Nieuwpoort-Duinkerke ter hoogte van Veurne. Ze doorkruist hierbij het poldergebied van de 
Noordwatering van Veurne in de “Westhoek”. 
 
1. Wat is voor de Lovaart de kwaliteitsverbetering of kwaliteitsverslechtering van het water (fysico-

chemische en biologische kwaliteit) voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare 
gegevens)? 

 
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? 
 

Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht? 
 
3. Op welke plaatsen is het visbestand op de Lovaart het grootst en op welke plaatsen bijna 

onbestaande, en dit voor het jaar 2007 (of de meest recente beschikbare gegevens)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
_______________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 672 van 20 september 2007  
van DOMINIQUE GUNS 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Situering meetnet Vlaamse Milieumaatschappij 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onder meer de decretale opdracht meetnetten te 
exploiteren voor het meten van de kwaliteit van de oppervlaktewateren.  
 
De meetnetten oppervlaktewater bestaan hoofdzakelijk uit twee elkaar aanvullende meet-netten: 
een fysisch-chemisch en een biologisch. Op een geselecteerd aantal meetpunten wordt ook 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microverontreinigingen (v.b. bestrij-
dingsmiddelen, monocyclische aromatische en polycyclische aromatische koolwaterstoffen en 
andere gevaarlijke stoffen). 
 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet laten toe - op basis van een reeks moment-
opnamen (schepmonsters) - uitspraak te doen over de waterkwaliteit op een bepaald meet-punt.  
 
Op het merendeel van de meetpunten van het fysisch-chemisch meetnet wordt een basis-pakket 
van parameters onderzocht: watertemperatuur, concentratie aan opgeloste zuurstof (O2), 
zuurtegraad (pH), chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammoniakale stikstof (NH4

+-N), nitriet 
(NO2

--N) en nitraat (NO3
--N), totaal orthofosfaat (o-PO4

----P), totaal fosfor (Pt), chloride (Cl-) en 
geleidingsvermogen (EC). 
De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4

--), 
totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS), arseen (As) en de zware metalen barium 
(Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), mangaan (Mn), lood (Pb), 
seleen (Se), nikkel (Ni) en zink (Zn), worden bepaald op een aantal geselecteerde meetpunten. 
 
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een transforma-
tieformule om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare 
kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. 
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor zuurstof-
verzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen, maar ook bij 
oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de water-kwaliteit 
aantast. De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere index wijst op 
een slechtere kwaliteit): 

 
Beoordeling van de waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor opgeloste zuurstof 
 
PIO Klasse Kleur Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 
   0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
> 1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
> 2 - 4 3 geel matig verontreinigd 
> 4 - 8 4 oranje verontreinigd 
> 8  5 rood zwaar verontreinigd 

 
Het biologisch onderzoek evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan 
de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of 
afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun 
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gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belangrijke 
rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een 
terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne.  
De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). 

 
Beoordeling van de biologische waterkwaliteit op basis van de Belgische Biotische index 
 

BBI Kleur Beoordeling 
9 - 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 - 8 groen goede kwaliteit 
5 - 6 geel matige kwaliteit 
3 - 4 oranje slechte kwaliteit 
1 - 2 rood zeer slechte kwaliteit 
0 zwart uiterst slechte kwaliteit 
 

1.2 De waterkwaliteit in de Lovaart 
 

De Lovaart vormt een verbinding tussen de IJzer, vanaf het Fintele-sas en het Kanaal 
Duinkerke-Nieuwpoort ter hoogte van Veurne. Ze doorkruist hierbij het poldergebied van de 
Noordwatering van Veurne in de Westhoek.  
Het kanaal wordt voornamelijk gevoed door water afkomstig van de IJzer, de waterkwaliteit van 
het kanaal wordt dus in grote mate bepaald door de kwaliteit van de IJzer stroomop-waarts 
Fintele. 
Daarnaast komt er ter hoogte van Fintele ook een beperkte hoeveelheid water in terecht dat 
afkomstig is van de Grote Beverdijkvaart (via vijzels - afwatering van een gebied van 1230 ha). 
Verder ontvangt het kanaal ter hoogte van Lo water van de Lolegebeek, eveneens via vijzels en 
van de Steengracht te Steenkerke (1348 ha). De Lolegebeek zorgt voor de afwatering van een 
landbouwgebied (ongeveer 230 ha).  
 
De laatste beschikbare volledige meetreeks aan gegevens voor het Lokanaal betreft het jaar 
2006. Voor 2007 beschikt de VMM reeds over maandelijkse fysico-chemische analyse-
resultaten tot en met september. Biologische kwaliteitsgegevens voor 2007 zijn nog niet 
voorhanden. 
Een overzicht van de door VMM gemonitorde meetplaatsen op het Lokanaal, met de PIO-scores 
en BBI’s van 1989 t.e.m. 2006 is terug te vinden in bijlage 1.  
 
Ter hoogte van het MAP-meetpunt 677046 wordt een matige waterkwaliteit gemeten, zowel 
fysisch-chemisch als biologisch. Op dit meetpunt wordt occasioneel een overschrijding van de 
Europese nitraatnorm gemeten. Ook in de Steengracht wordt een matige waterkwaliteit gemeten 
voor wat betreft de PIO en de BBI. 
 
De waterkwaliteit van de IJzer ter hoogte van Fintele is relatief goed (de voorbije jaren was de 
BBI ter hoogte van VMMnummer 913000, stroomopwaarts de Lovaart gelijk aan 7, wat wijst 
op een ‘goede’ biologische kwaliteit. 
 
Het Lokanaal zelf heeft over zijn volledige loop weinig verontreinigingsbronnen. De 
landbouwsector is hier het meest vertegenwoordigd (in het IJzerbekken algemeen) en kan dus 
zeker als diffuse (en directe) verontreinigingsbron aangehaald worden. 
 
Het kanaal ontvangt tevens het effluent van het bedrijf ‘Veurne Snackfoods’, doch dit heeft 
nauwelijks een impact op de heersende waterkwaliteit. 
 
Globaal gezien heeft het Lokanaal een goede biologische kwaliteit, zowel ter hoogte van 
Pollinkhove als ter hoogte van Veurne. Ook de Prati-index duidt op een aanvaardbare toestand. 
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Uit de normtoetsing van 2006 voor de meetplaatsen 688000 en 687000 blijkt dat de water-
kwaliteit over de hele loop van het kanaal vrij constant is. Er treden kleine normover-
schrijdingen op voor de parameters BZV, CZV en orthofosfaat. Voor alle onderzochte zware 
metalen wordt voldaan aan de basiskwaliteitsnorm. 
Tijdens de zomermaanden kan het water soms eutroof zijn en treedt occasioneel massale 
algenbloei op. In 2007 trad tijdens de maand juni algenbloei op, wat blijkt uit de zuurstof-
oververzadiging (> 200%) en de overschrijding voor de basiskwaliteitsnorm voor chlorofyl a 
(125 µg/l, basiskwaliteitsnorm: gem. 100 µg/l). 

 
1.3 De viskwaliteit in de Lovaart 
 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft op de Lovaart geen meetplaatsen 
voor het meten van de kwaliteit van de vis met betrekking tot het voorkomen van veront-
reinigende stoffen (PCB’s, pesticiden, zware metalen, …) in het Vlaamse paling-
polluentenmeetnet.  

 
2. Het Lokanaal vorm een kunstmatige afvoerweg voor oppervlaktewater afkomstig van de IJzer, 

dat hierdoor via een kortere weg en volgens noodwendigheden naar zee kan afgevoerd worden. 
Tussen de IJzer en Veurne is dit kanaal meestal in ophoging gelegen waardoor er geen 
aangrenzende gebieden gravitair op kunnen aangesloten worden. Er kan dus ook geen 
afvalwater op aangesloten zijn. De lokaal geproduceerde afvalwaters worden dan ook in de 
naastliggende kontergrachten zoals de St. – Machuitsbeek afgevoerd, waardoor ze geen 
bedreiging vormen voor de waterkwaliteit van het Lokanaal. 

 
Ter hoogte van Fortem wordt er echter overstortwater van het rioolstelsel van Alveringem in de 
Lovaart gepompt. Op dit gemeentelijk rioolstelsel is echter veel oppervlaktewater aangesloten 
(o.a. van de Klarewalbeek) waardoor het afvalwater dat naar de RWZI – Lo wordt afgevoerd 
zeer sterk verdund is. Om hieraan te verhelpen, en dus ook de overstorting naar het Lokanaal te 
beperken, werd een project (22133) voorgelegd op het boven-gemeentelijk 
optimalisatieprogramma van 2009. Tegelijk werd ook door de gemeente een 
afkoppelingsproject (15841) aangevraagd. Beide projecten dienen gelijktijdig uitgevoerd te 
worden en zullen volgens de plannen tegen 2011 uitgevoerd zijn en effectief zijn. 
 
Een bijkomende verbetering zal het gevolg zijn van de verdere toepassing en uitvoering van het 
nieuwe Mestactieplan. 

 
3. In 2001 is een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start 

gegaan. Dit visstandonderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek. De bedoeling is de kwaliteit van de visstand te onderzoeken om aldus ook een 
beeld te verkrijgen van de ecologische waterkwaliteit. De gegevens worden in een databank 
ingevoerd. Dit meetnet omvat ca 900 meetpunten waarvan een 300-tal op kanalen. De kanalen 
worden met een periodiciteit van 5 à 7 jaar bemonsterd.  
De laatste campagne op de Lovaart dateert van oktober 2003. 
Op de Lovaart werd op 1 locatie te Alveringem aan de Millebrug een dubbele sleep uitgevoerd. 
 
Er werden in totaal 8 soorten gevangen nl. baars, blankvoorn, brasem, kolblei, pos, snoek, 
snoekbaars en bot. Pos gevolgd door baars maken de grootste vangstaantallen (respec-tievelijk 
36% en 25%) en vangstbiomassa (respectievelijk 24% en 23%) uit. Er werden in totaal 473 
exemplaren gevangen met een totaal gewicht van 4800 g, omgerekend naar kg/ha betekent dit 
een vangstdensiteit van 40 kg/ha. Van de roofvissoorten werd slechts 1 snoek gevangen maar 
wel 15 (kleine) snoekbaarzen. Snoekbaars neemt dan ook de niche in als toppredator. Van de 
brakwatersoort bot werden 2 exemplaren gevangen. Van de meeste vissoorten zijn juvenielen 
aanwezig wat wijst op een natuurlijke rekrutering van deze soorten op de vaart. Het relatief 
groot aandeel van pos zou kunnen betekenen dat het kanaal aan het verpossen is. 
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In 1996 werden er op de Lovaart op 2 locaties een sleep uitgevoerd. Eveneens op de 
staalnameplaats te Alveringem maar ook te Lo-Reninge. In totaal werden er toen 10 soorten 
gevangen nl. voornoemde soorten zonder bot en brasem maar aangevuld met paling, rivier-
grondel, rietvoorn en driedoornige stekelbaars.  
Op de locatie te Alveringem werden 9 soorten gevangen. Blankvoorn was met een 
aantalpercentage van 87% en een gewichtpercentage van 77% absoluut dominant. Er werden 
toen 966 exemplaren gevangen waarvan maar liefst 839 blankvoorns. Pos werd toen slechts 2 
keer gevangen. De vangstdensiteit bedroeg toen 118 kg/ha.  
In 2003 is de visstand dus enigszins gewijzigd en is de dominantie van blankvoorn verdwenen. 
Van snoekbaars werd er toen slechts 1 exemplaar gevangen, nu 15. In 1996 konden we ook 
besluiten dat er een vrij goede populatie riviergrondel aanwezig was, een soort die we in 2003 
niet meer konden vangen. Ook paling werd in 2003 niet gevangen. Dit betekent echter niet dat 
er geen paling of riviergrondel meer aanwezig zou zijn immers, in 1996 werd de sleep 
uitgevoerd in het voorjaar zonder veel plantengroei. In 2003 werd deze uitgevoerd in het najaar 
toen de rietgordel ver in het water reikte en de sleep bemoeilijkte. Vermoedelijk is de afgeviste 
biomassa in 2003 dan ook een onderschatting van de aanwezige visstand.  
 
 

BIJLAGEN 
 
1. Overzicht van de PIO’s en BBI’s in de Lovaart 
 
2. Overzichtstabel van de vangsten op de Lovaart met per soort: de geviste aantallen (N), de 
 aantalpercentages (N%), de geviste biomassa (G in g) en de gewichtspercentages (G%). 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/672/antw.672.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/CREVITS/672/antw.672.bijl.002.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 1 
van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Gevaarlijke punten   -   West-Vlaanderen 
 
De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat het project in verband met het 
wegwerken van gevaarlijke punten in Vlaanderen wordt voortgezet. 
 
De situatie van deze gevaarlijke punten verandert ongetwijfeld maandelijks. 
 
1. Hoeveel gevaarlijke punten zijn er momenteel in West-Vlaanderen? 
 
2. Hoeveel zijn er afgelopen jaar in West-Vlaanderen weggewerkt en bijgekomen? 
 
3. Kan de minister een overzicht geven van de gevaarlijke punten in West-Vlaanderen: 
 

- die dit jaar zijn voltooid; 
- die momenteel in uitvoeringsfase zitten; 
- waarvan een voorstudie of (voor)ontwerp lopende is; 
- die aanbesteed zijn? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 1 van 26 september 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Op de lijst van het programma Wegwerken gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen zijn er 

in West-Vlaanderen 134 punten opgenomen. Daarvan zijn er al 33 uitgevoerd. 
 
2. In 2006 zijn er in West-Vlaanderen 12 gevaarlijke punten weggewerkt. Op het jaarprogramma 

2006 van TV3V zijn 22 punten opgenomen. 
 
3. Bijgaande tabel geeft het gevraagde overzicht. 
 
 
BIJLAGE 
 
Overzicht gevaarlijke punten in West-Vlaanderen 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/1/antw.001.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 5 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Communicatiebureaus   -   Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 490 van 14 juni 2007 (gecoördineerd antwoord van de 
minister-president op zijn vraag nr. 55), blijkt dat het departement LNE een ruime interpretatie gaf. 
 
1. Kan de minister per jaar (vanaf 2005 tot medio 2007) een overzicht geven van het aantal 

specifieke opdrachten en de aangerekende kostprijzen van de communicatiebureaus? 
 
2. Bevatten de opgegeven kostprijzen enkel de verrekening van de kosten en prestaties van de 

communicatiebureaus ter zake, of tevens de kosten bij derden (druk folders, opmaak advertenties, 
tv-spot, aankoop mediaruimte e.d.)? 

 
Wat is de juiste opsplitsing en wat zijn de effectief aangerekende prestaties van het 
communicatiebureau? 
 

3. Zijn de opgegeven bedragen inclusief BTW? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 5 van 27 september 2007  
van CARL DECALUWE 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Zie bijgevoegde tabel (bijlage 2). 
 
2. De kosten betreffen de totale opdracht. Het is niet mogelijk om binnen het tijdsbestek van deze 

vraag de kostprijs van de individuele deelprestaties te inventariseren. Het type deelprestatie is wel 
aangegeven in de tabel horende bij vraag 490 (bijlage 1). 

 
3. Zoals reeds aangegeven in de tabel (bijlage 1 - kolom G), zijn de bedragen inclusief BTW.  
 
 
BIJLAGEN 
 
1. Rapportering communicatiebureaus van 1 januari 2005 tot 30 juni 2007. 
2. Overzicht per jaar van de communicatiebureaus. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/5/antw.005.bijl.002.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/5/antw.005.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 10 
van 1 oktober 2007 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Bodemsaneringfonds voor Tankstations   -   Stand van zaken 
 
Bofas, het Bodemsaneringsfonds voor Tankstations, streeft naar een propere bodem voor alle 
tankstations in België. Bofas heeft als opdracht de historische bodemverontreiniging door tankstations 
in België aan te pakken en doet dit door operationele en/of financiële steun te verlenen voor de 
bodemsanering van deze terreinen. 
 
Vanaf 26 maart 2004 tot 26 maart 2006 konden tankhouders die verplicht werden hun verontreinigde 
grond te saneren, een beroep doen op Bofas. 
 
Op 9 februari 2007 wijzigde het samenwerkingsakkoord, waardoor een belangrijk aantal nieuwe 
dossiers in aanmerking kwamen voor sanering. 
 
Ik verwijs ook nog naar het decreet betreffende de brownfieldconvenanten van 30 maart 2007. 
 
1. Welke is de actuele status van aanvragen en effectieve tussenkomsten van Bofas? 
 

Voor deze en volgende vragen: graag de cijfers voor Vlaanderen, maar indien mogelijk ook voor 
de andere gewesten. 
 

2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal aanvragen en effectieve tussenkomsten per jaar 
en tot op heden? 

 
3. Kan de minister ook een status geven van de eigenlijke saneringswerken? Met andere woorden: 

welke aantallen van goedgekeurde dossiers bevinden zich in welke fase? (bodemsaneringsplan / 
civieltechnische werken / in-situsanering) 

 
4. Kan de minister een overzicht geven van de jaarlijkse totalen die Bofas tot op heden in het kader 

van saneringen uitkeerde? Graag een gedetailleerd overzicht. 
 
5. Welk percentage van alle vervuilde grond denkt men, op basis van de nu afgeronde en lopende 

dossiers, te saneren? 
 
6. Het systeem trekt natuurlijk ook de aandacht van andere sectoren die met historische vervuiling 

worstelen, zoals de textielsector en wasserij- en droogkuisbedrijven. 
 

Welke tussenkomsten en systemen ter ondersteuning van bodemsanering bestaan er reeds voor de 
andere sectoren? 
 
Worden hiervoor nieuwe maatregelen en systemen ontwikkeld? Zo ja, welke? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 10 van 1 oktober 2007  
van JAN PEUMANS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Op datum van 1 oktober 2007 zijn er in totaal 3232 aanvragen voor een tussenkomst ingediend 

bij BOFAS vzw, waarvan 1967 aanvragen in Vlaanderen. Daarvan werden er in totaal 2738 
ontvankelijk verklaard waarvan 1741 in Vlaanderen. 

 
 In bijlage 1 wordt voor België en voor de drie gewesten een gedetailleerd overzicht gegeven van 

de verschillende types van aanvragen voor een tussenkomst die werden ingediend bij BOFAS 
vzw. Circa 63% van het totaal aantal ontvankelijke aanvragen werd ingediend voor 
tussenkomsten in Vlaanderen. 

 
2. Van de 3232 aanvragen voor een tussenkomst die werden ingediend bij BOFAS vzw, werden er 

726 ingediend in 2004, 1768 in 2005 en 738 in 2006. Het hoge aantal ingediende aanvragen in 
2005 is te verklaren door de het feit dat vóór 26 maart 2005 alle aanvragen voor een tussen-
komst in het kader van een stopzetting van de tankstationactiviteiten moesten ingediend zijn. In 
bijlage 1 wordt voor België en voor de drie gewesten een gedetailleerd overzicht gegeven. 

 
Tot op datum van 12 oktober 2007 heeft BOFAS vzw in de drie gewesten 350 dossiers opgestart 
voor aanvragen voor een tussenkomst in het kader van een stopzetting van de 
tankstationactiviteiten. Dit heeft betrekking zowel op de uitvoering van een beschrijvend 
bodemonderzoek, het opstellen van een bodemsaneringsproject, de voorbereiding en uitvoering 
van de bodemsaneringswerken als op de nazorg.  270 van deze 350 dossiers werden opgestart in 
Vlaanderen. 
 
In 2005 heeft BOFAS vzw in totaal 128 saneringsdossiers opgestart, waarvan 120 in 
Vlaanderen. In 2006 werden in de drie gewesten 107 dossiers opgestart, waarvan 62 in 
Vlaanderen. In 2007 zijn er dit in totaal 115, waarvan 88 in Vlaanderen. 
 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal goedgekeurde dossiers voor de drie 
gewesten en voor Vlaanderen in het bijzonder. 

 
3. In bijlage 3 wordt door middel van taartdiagrammen voor België en voor Vlaanderen 

aangetoond hoeveel saneringsdossiers per jaar werden opgestart en afgerond en in welke fase 
deze dossiers zich bevonden op het moment van de opstart. 

 
4. Voor de drie gewesten werd tot op datum van 12 oktober 2007 voor de periode 2004 tot en met 

2007 door BOFAS vzw in totaal 7.029.461,47 EURO als terugbetaling geboekt als tussenkomst 
in de saneringskosten voor de aanvragen in het kader van een stopzetting met overgangs-
maatregel, van een verderzetting en van een verderzetting met overgangsmaatregel. Hiervan 
werd effectief 6.442.242,38 EURO terugbetaald. 

 
Voor de dossiers in Vlaanderen werd 3.886.448,69 EURO als terugbetaling geboekt waarvan 
effectief 3.374.922,62 EURO werd terugbetaald. 
 
In bijlage 4 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van alle geboekte en betaalde tussen-
komsten. 
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5. Er wordt geraamd dat er in België ca. 12.000 terreinen zijn waar een tankstation was of is 

gevestigd, waarvan BOFAS vzw er tegen 2014 in totaal ca. 3.500 zal gesaneerd hebben of een 
deel van de saneringskosten zal terugbetaald hebben. 

 
6. Door een wijziging van het bodemdecreet kunnen voor sectoren die door de Vlaamse Regering 

worden aangeduid bodemsaneringsorganisaties opgericht worden. Een bodemsanerings-
organisatie beoogt onder meer een solidarisering binnen de aangeduide sector en laat een 
spreiding toe van de kosten van de bodemsanering doorheen de tijd. De droogkuissector heeft 
reeds gebruik gemaakt van deze mogelijkheid: VLABOTEX vzw werd als eerste bodemsan-
eringsorganisatie erkend. 

 
De (voormalige) uitbaters van een droogkuis of eigenaars van een terrein waar een droogkuis 
gevestigd is of was kunnen een aanvraag indienen bij VLABOTEX vzw. VLABOTEX vzw zal 
in ruil voor een jaarlijks forfaitaire, gedurende 30 jaar te betalen, bijdrage de bodemsanering 
uitvoeren van de historische bodemverontreiniging met droogkuisproducten. De kostprijs van de 
bodemverontreiniging met droogkuisproducten die ontstaan is na oktober 1995 of eventuele 
bodemverontreiniging die vreemd is aan de uitbating van een droogkuis moet volledig gedragen 
worden door de aanvrager. 
 
Door het indienen van een aanvraag en het sluiten van een overeenkomst met VLABOTEX vzw 
neemt VLABOTEX vzw de saneringsplicht voor het betrokken terrein over. Hierdoor kan de 
aanvrager vrij beschikken over het terrein en kan een eventuele verkoop of verhuur doorgaan. 
Indien de aanvrager niet alle verplichtingen nakomt jegens VLABOTEX vzw, keert de 
saneringsplicht terug naar de aanvrager.  
 
Momenteel wordt de mogelijkheid van het oprichten van bodemsaneringsorganisaties voor 
andere activiteiten (sectoren) onderzocht. 

 
 
BIJLAGEN 
 
1. Finaal overzicht aanvragen samenwerkingsakkoord 
2. aantal effectieve tussenkomsten per jaar door BOFAS vzw voor aanvragen in het kader van een 

sluiting 
3. status van de effectieve tussenkomsten per jaar 
4. statistieken terugbetaling saneringskosten 2004-2005-2006-2007 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/10/antw.010.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/10/antw.010.bijl.002.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/10/antw.010.bijl.003.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/10/antw.010.bijl.004.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 14 
van 4 oktober 2007 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Mestbank Herentals   -   Werking 
 
Naar verluidt schort er heel wat aan de werking van de Mestbank in Herentals. 
 
Volgens landbouwers worden de elementairste regels van beleefdheid en klantvriendelijkheid er met 
voeten getreden. 
 
Er wordt een eigen Antwerpse interpretatie gegeven aan sommige Vlarem-regels bij overname van 
vergunningen en nutriëntenhaltes. 
 
Medewerkers beschikken over onvoldoende kennis en ervaring. 
 
1. Heeft de minister weet van deze problemen? 
 
2. Wordt dit onderzocht en worden dan ook de nodige maatregelen genomen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 14 van 4 oktober 2007  
van STEFAAN SINTOBIN 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
In de vraagstelling wordt gesteld dat door de Mestbank in de provincie Antwerpen de elementairste 
regels van beleefdheid met de voeten zouden getreden worden en dat men sommige Vlarem-regels 
inzake overname van vergunningen en nutriëntenhalte op een eigen manier zou interpreteren. Er 
worden evenwel geen verdere aanwijzingen gegeven waarop deze uitspraken zijn gebaseerd. 
 
Ik zou u dan ook willen vragen mij de elementen van het dossier waarop u zich steunt en de eventuele 
gedane uitspraken, tezamen met alle info betreffende het incident toe te laten komen.  
 
Tevens zou ik u willen vragen mij te laten weten in hoeverre en in welke een zin een eigen Antwerpse 
interpretatie gegeven wordt aan sommige Vlarem-regels bij overname van vergunningen en nutriën-
tenhaltes. 
 
Zodra ik over deze elementen beschik zal ik niet nalaten u een antwoord te bezorgen op uw vraag.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 16 
van 4 oktober 2007 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Jacobskruiskruid   -   Bestrijding 
 
Reeds enkele malen werd de problematiek van het giftige Jacobskruiskruid aangekaart bij de minister 
(schriftelijke vraag nr. 715 van 25 augustus 2005; Websitebulletin publicatiedatum 24-10-2005 en 
vraag nr. 595 van 17 augustus 2007). 
 
Uit het laatste antwoord onthouden we onder meer dat de plant begin de jaren zeventig in amper dertig 
procent van de percelen voorkwam, terwijl deze sinds het jaar 2000 in goed tachtig procent van de 
geïnventariseerde kilometerhokken terug te vinden is. 
 
Er zijn blijkbaar geen cijfers beschikbaar die de intensiteit van de aanwezigheid van de plant binnen 
het gemeten bereik weergeven. En vooral dit laatste lijkt toch relevant aangezien de aanwezige 
hoeveelheid van het kruiskruid recht evenredig is met het gevaar voor de dieren. 
 
Daarnaast is er de vaststelling dat, alhoewel er geen statistische gegevens worden bijgehouden over 
sterfgevallen als gevolg van het kruid, er door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent 
toch wordt bevestigd dat deze er wel degelijk zijn. 
 
Dat de plant zich steeds verder verspreidt, staat vast, en dat hij deze schade aanricht ook. Men kan zich 
dus de vraag stellen of de huidige occasionele, ongestuurde aanpak van de bestrijding nog volstaat. 
 
Temeer daar er met betrekking tot sensibilisering van het grote publiek en de professionele houder 
weinig wordt ondernomen. Er werd verwezen naar één initiatief: een folder van de provincie 
Antwerpen. 
 
1. Wordt naast de verspreiding van de plant, ook de intensiteit van het voorkomen van dit giftige 

kruid gemeten? Waarom wel of waarom niet? 
 
2. Heeft de administratie Leefmilieu, al dan niet in samenwerking met de administratie Landbouw, 

een taak te vervullen met betrekking tot het voorlichten van het grote publiek en de houders van 
paarden over de risico’s en de bestrijding van het Jacobskruiskruid? Zo ja, op welke wijze? 

 
3. De verschillende overheden (gemeente, provincie, gewest) hebben alle wat betreft het openbaar 

domein ook zelf een belangrijke rol te spelen in de bestrijding. 
 

Worden zij hieromtrent gesensibiliseerd? 
 
Wordt door de diensten van het Vlaams Gewest en door de andere overheden het Jacobskruiskruid 
bestreden in het openbaar domein? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 16 van 4 oktober 2007  
van JOS DE MEYER 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) is een plant die van nature in Vlaanderen voorkomt. De 

plant kan in het hele Vlaamse Gewest aangetroffen worden en is altijd al algemeen voorkomend 
geweest. Een lokale toename is echter mogelijk waar geschikte milieucondities ontstaan. De 
soort kiemt alleen op kale bodems en heeft een sterke voorkeur voor droge, lichtrijke, 
verstoorde bodems. In de meeste gevallen gaat dit om een tijdelijk fenomeen omdat de plant ook 
een hele reeks natuurlijke vijanden heeft, die de uitbreiding van de soort tegenwerken. 

 
Zoals veel andere planten in Vlaanderen en de rest van de wereld, beschikt jacobskruiskruid 
over een chemische bescherming tegen vraat. Jakobskruiskruid bevat, zoals diverse andere 
kruiskruiden zogenaamde 'pyrrolizidine alkaloiden'. Dit is een groep van toxische stoffen die bij 
opname door dieren nauwelijks afgebroken worden en in de lever accumuleren. Daarnaast bevat 
de plant een aantal bitterstoffen, waardoor ze slecht smaakt en dieren weten dat de plant niet 
eetbaar is. Bij afsterven van de plant (of bij hooien, wat op hetzelfde neerkomt) vervluchtigen 
deze bitterstoffen waardoor deze natuurlijke bescherming verdwijnt. Zo herkennen dieren de 
plant niet meer als niet eetbaar, waardoor ze grotere hoeveelheden ervan opeten en de 
alkaloïden, die niet afbreken, zich in hun lichaam opstapelen. 
 
Lokale uitbreiding van jacobskruiskruid is mogelijk wanneer geschikte kiemingskansen 
ontstaan. Dat is in het landelijke gebied vooral het geval op braakliggende akkers en op over-
begraasde, weinig bemeste weilanden, zeker als het begrazen gebeurt door paarden of schapen. 
Ook in wegbermen kan als gevolg van onzorgvuldig beheer tijdelijk een toename optreden, 
maar die verdwijnt na enkele jaren wanneer andere kruiden en grassen opnieuw voor een 
gesloten zode zorgen. 
 
Het verwerven van kennis over de verspreiding van plantensoorten in het Vlaamse Gewest 
gebeurt door intensieve inventarisatie, in hoofdzaak door een dicht netwerk van vrijwilligers – 
amateurs, plantkundigen – met de medewerking en coördinatie van verscheidene weten-
schappelijke instellingen. Vlaanderen is daartoe volledig opgedeeld in een systeem van zoge-
naamde uurhokken en kwartierhokken of kilometerhokken. Zoals de tweede naam suggereert, is 
een kwartierhok een vierkant van 1 op 1 kilometer. Een uurhok bestaat uit 16 kwartierhokken, 
of nog, een oppervlakte van 4 op 4 kilometer. Via een eenduidige nummering is elk hok uniek 
aan te duiden en terug te vinden. Voor de laatste grondige inventarisatie, die resulteerde in de 
“Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest”, werden in de periode van 1993 tot 
2004 niet minder dan 4031 kilometerhokken geïnventariseerd, wat op zich al heel wat 
intensiever is dan vroegere inventarisaties. 

 
Bij een inventarisatie wordt normaal gezien enkel de aanwezigheid van planten in een bepaald 
kilometerhok genoteerd. Klassiek wordt hiertoe door het kilometerhok een bepaald traject 
gewandeld dat zo goed mogelijk representatief moet zijn voor de verschillende biotopen die er 
in voorkomen. Het enige zekere gegeven na inventarisatie is dat een bepaalde plant op een 
bepaald tijdstip op een bepaalde plaats voorkwam, niet meer, niet minder. Geen aanduiding voor 
een bepaalde plantensoort in een kwartierhok betekent dus niet dat de plant niet in dat 
kwartierhok voorkomt, alleen dat ze er niet werd waargenomen. Geen geregistreerde waar-
nemingen heeft verschillende redenen: effectief niet voorkomend, niet bloeiend, onopvallend of 
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niet zichtbaar op het moment van inventarisatie, enkel aanwezig op plaatsen in het kwartierhok 
die toevallig niet werden geïnventariseerd, … 
 
Het onderzoek naar de verspreiding van het Jacobskruiskruid kadert in dit algemeen onderzoek 
naar de verspreiding van alle plantensoorten in Vlaanderen. Er wordt dus geen specifiek 
onderzoek verricht naar Jacobskruiskruid. 

 
Op basis van de gebieddekkende inventarisatie is in de bovengenoemde atlas een synthese voor 
Vlaanderen gemaakt op uurhokniveau en dat voor alle soorten waarvan het voorkomen in 
Vlaanderen bevestigd is. Er is ook een vergelijking gemaakt met vroegere (minder intensieve) 
inventarisaties om trendanalyses te kunnen maken. 
 
De atlas geeft aan dat Jacobskruiskruid in de periode 1939-1971 in 654 uurhokken werd waar-
genomen, in de periode 1972-2004 in 852 uurhokken. De soort is dus op meer plaatsen 
waargenomen in de laatste 30 jaar in vergelijking met de periode daarvoor. Een zelfde trend 
doet zich voor bij tal van andere verstoringplanten, zoals bijvoorbeeld andere kruiskruiden, 
Canadese fijnstraal, Boerenwormkruid en Fluitenkruid. 
 
Als een gebiedsdekkende inventarisatie over het al dan niet voorkomen van plantensoorten in 
Vlaanderen al een zodanig intensief werk is en dan nog grotendeels uitgevoerd door 
vrijwilligers, dan is het eenvoudig te begrijpen dat het nagaan van veranderingen in de 
intensiteit van verspreiding op Vlaamse schaal haast een onmogelijke opdracht is. Dat vraagt 
immers niet alleen een nog intensievere inventarisatie in de ruimte, maar ook in de tijd. Pas 
wanneer over een langere periode (minimaal een tiental jaar) steeds op dezelfde manier de 
frequentie van voorkomen gemeten zou worden, is het mogelijk degelijk onderbouwde 
uitspraken te doen. Dat zou echter de langdurige inzet van een heel team van professionele 
medewerkers vergen. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk dat vrijwillige medewerkers hierin 
zouden geïnteresseerd zijn. En dan spreken we nog maar over het opvolgen van één enkele 
soort. Vele tientallen soorten zijn het waard om op Vlaamse schaal op dergelijk intensief niveau 
gevolgd te worden maar het is praktisch vrijwel niet uitvoerbaar. 
  
Wat wel mogelijk is, is het opvolgen van trends in een beperkt aantal testgebieden over langere 
periode. Dit levert informatie over de frequentievariaties in die gebieden en kan ons meer leren 
over de ecologie van de plant in kwestie. De verkregen resultaten van dergelijk onderzoek 
kunnen echter niet zonder meer naar de rest van Vlaanderen geëxtrapoleerd worden. 
 
De opvolging van de verspreiding van deze plant lijkt voor het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek weinig relevant aangezien de oorzaken van de toename bekend zijn: 
overbegrazing van bepaalde percelen, urbanisatie van het landschap met de daarbij horende 
verstoring (graafactiviteiten, opgespoten terreinen, …). 

 
2. Er zijn recent voorstellen tot overleg tussen de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie 

en Landbouw en Visserij opgestart, waarbij de problematiek van jacobskruiskruid één van de 
onderwerpen voor overleg is. Dat overleg wordt uitgewerkt op grond van een knelpuntenfiche. 

 
Een goede voorlichting en het tot zijn juiste proporties terugbrengen van problemen met 
Jacobskruiskruid zijn punten die door de administratie Leefmilieu ook al in vorige antwoorden 
werden aangegeven. Het is niet de bedoeling om een algemene bestrijding op deze plant te 
organiseren. Dat leidt tot maatregelen die veel ruimere effecten hebben dan alleen op de 
geviseerde plant en zou hoe dan ook een kostbare zaak zijn. 
 
Vanuit de administratie Leefmilieu is er zeker bereidheid om op een positieve wijze mee te 
werken aan een voorlichting naar het brede publiek over het verstandig omgaan met giftige 
planten. 
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3. Nogmaals wil ik beklemtonen dat bestrijden van jacobskruiskruid maar in een beperkt aantal 

gevallen noodzakelijk is. Bermmaaisel dat langs Vlaamse wegen wordt verzameld en afgevoerd, 
komt in ieder geval niet rechtstreeks in het voedselcircuit terecht. Ook het maaisel van de 
meeste provinciale en gemeentelijke wegen wordt tegenwoordig afgevoerd naar composteer-
installaties en niet gebruikt als dierenvoeder. 

 
Gelet op het ontbreken van een echte noodzaak, is geen specifieke sensibilisatiecampagne naar 
overheden opgezet. Sensibilisatie van die overheden kan gebeuren samen met het sensibiliseren 
van het brede publiek. 
 
Navraag binnen de diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos, dat in Vlaanderen een 
aanzienlijke oppervlakte openbaar domein beheert, leert dat er geen specifieke bestrijdings-
campagnes tegen kruiskruidsoorten worden gevoerd. Er wordt wel op gelet dat op percelen waar 
kruiskruid talrijk voorkomt, ingeval van een beheer met begrazing, de begrazingsdruk aanpast 
wordt en er altijd voldoende andere voedselplanten aanwezig zijn. Ook wordt hooi van percelen 
met veel kruiskruid niet gebruikt voor dierlijke consumptie. Door het nemen van die beperkte 
maatregelen stelt zich in de domeinen in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos geen 
probleem met kruiskruiden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 24 
van 4 oktober 2007 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Sanering terrein N8 Roosdaal    -   Stand van zaken 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag van 19 januari 2007 liet minister Kris Peeters weten dat de 
OVAM geen ambtshalve tussenkomst zal uitvoeren om de afvalstoffen op korte termijn te verwijderen 
van het terrein langs de N8 (Brussel-Ninove) (vraag nr. 203, Websitebulletin publicatiedatum 22-03-
2007). De OVAM verkiest in dit dossier haar gelijk eerst via juridische weg af te dwingen, teneinde 
ofwel de vervuiler zelf de afvalstoffen te laten opruimen, ofwel een uitvoerbaar vonnis ten gunste van 
de OVAM te verkrijgen. In dit laatste geval zal de OVAM dan optreden en de afvalstoffen opruimen. 
Er loopt blijkbaar reeds een rechtsprocedure naar aanleiding van een andere, gelijkaardige milieu-
inbreuk. 
 
Terwijl deze stortplaats er de voorbije jaren verlaten bijlag (wat ook bevestigd werd door het 
plaatsbezoek van de OVAM, die stelt dat de situatie niet veranderd is t.o.v. 11 jaar geleden), konden 
we de voorbije maanden wel enige activiteit waarnemen op dit terrein. Zo is er onder andere een 
nieuwe afsluiting geplaatst op de toegangsweg. 
 
Mijn vraag peilt dan ook naar de stand van zaken in dit dossier. 
 
Is er reeds enige vooruitgang m.b.t. de rechtsprocedure in bovenvermelde andere gelijkaardige milieu-
inbreuk? 
 
Zo ja, kan dit invloed uitoefenen op het dossier van het VEN-gebied? Welke? Zo neen, op welke 
termijn verwacht men daar enige verandering? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 24 van 4 oktober 2007  
van AN MICHIELS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Neen, de terugvordering is juridisch lopende. 
 
2. De door de OVAM in deze zaak aangestelde advocaat, wordt gevraagd om zo snel als mogelijk 

tot een uitvoerbaar vonnis te komen. Een concrete uitspraak naar timing kan niet gegeven 
worden in deze rechtszaak. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 27 
van 5 oktober 2007 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Spaarlampen   -   Elektromagnetische straling 
 
Een Frans onderzoekscentrum waarschuwt voor de elektromagnetische straling die spaarlampen 
afgeven. Die zou schadelijk kunnen zijn wanneer de lichtbron op minder dan een meter van het 
lichaam brandt. Daarom wordt afgeraden om ze in bureau- of leeslampen te draaien. 
 
Volgens het onderzoekscentrum CRIIREM geeft een spaarlamp van 20 watt op een afstand van 20 
centimeter meer dan zes keer zoveel elektromagnetische straling af dan Europese aanbevelingen veilig 
achten. 
 
Gelet op de campagnes die de Vlaamse overheid voor spaarlampen voert, lijken enkele vragen hier op 
hun plaats. 
 
1. Is de minister op de hoogte van dit onderzoek? Zo ja, wat is haar reactie hierop? 
 
2. Werd hierover in Vlaanderen ook reeds onderzoek gedaan? Zo ja, wat waren de resultaten? 
 
3. Zijn er plannen voor een infocampagne hieromtrent naar de burger? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 27 van 5 oktober 2007  
van STEFAAN SINTOBIN 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Ik heb kennis genomen van het onderzoek en de resultaten. 

Gezien dit het eerste onderzoek is dat dit probleem rapporteert, en het een onderzoek betreft van 
een in wetenschappelijke kringen onbekende onderzoeksinstelling moeten de resultaten met de 
nodige omzichtigheid worden behandeld. Bovendien gaat het ook niet om een “peer-reviewed” 
artikel, zodat de betrouwbaarheid niet gegarandeerd kan worden en het niet zeker is dat het 
onderzoek degelijk werd uitgevoerd. 
Bij de Europese werkgroep EMF-NET, opgericht op initiatief van de Europese Commissie, die 
oa. advies geeft omtrent blootstelling aan elektromagnetische velden, bleek niemand op de 
hoogte van deze studie.  
In de communicatie van Criirem is de frequentie waarbij de elektromagnetische straling werd 
gemeten niet vermeld. Dit is een belangrijk gegeven wanneer de veldwaarden worden 
vergeleken met de aanbevelingen uit 1999/519/CE. 
Het referentieniveau van 28 V/m, zoals vermeld in het rapport, geldt voor frequenties vanaf 
10MHz tot 400 MHz (radiofrequenties). 
De regel is dat indien het referentieniveau wordt overschreden, de bepaling van de absorptie in 
het lichaam noodzakelijk is om na te gaan of een spaarlamp voldoet aan de aanbevelingen of 
niet.  
Ook dit staat niet vermeld in het document van Criirem en is waarschijnlijk (nog) niet 
bestudeerd. 
Aangezien de referentiewaarden bepaald zijn per frequentiegebied, moet dit allereerst worden 
nagegaan, vooraleer vergelijkingen mogelijk zijn. 
Gezien we niet weten welke frequentie werd gemeten in het genoemde onderzoek, is het 
moeilijk echte conclusies uit deze studie te trekken. 

 
2. Na navraag bij diverse Vlaamse onderzoeksinstellingen bleek dat in Vlaanderen specifiek naar 

elektromagnetische velden van spaarlampen nog geen onderzoek werd verricht. 
VITO zou in de komende weken een kleinschalig onderzoek kunnen uitvoeren bij enkele 
spaarlampen om de beweringen na te trekken.  
Verder verwijzen we naar een uitgebreide meetcampagne die in Zwitserland in 2004 werd 
uitgevoerd in opdracht van de Zwitserse Federale Dienst voor Gezondheid (Bundesamts für 
Gesundheit) en de Zwitserse Federale Dienst voor Energie (Bundesamts für Energie). In deze 
studie werden metingen van de elektromagnetische straling in de nabije omgeving van 
spaarlampen uitgevoerd. De straling van de spaarlampen bleek te bestaan uit lage frequentie (50 
Hz) en hogere frequentie velden (30-60 kHz). 
Op een normale gebruiksafstand van 30 cm verschillen de lage-frequentie elektrische en 
magnetische velden van spaarlampen nauwelijks van het elektromagnetisch veld veroorzaakt 
door conventionele gloeilampen. 
De hoge-frequentie velden die uitgaan van de spaarlampen bleken eveneens klein en niet anders 
dan deze van andere huishoudelijke apparaten. Het Zwitserse onderzoek vond geen 
aanwijzingen dat bij gebruik van spaarlampen schadelijke gezondheidseffecten zouden optreden 
en concludeerde dat het gezondheidsrisico van spaarlampen uiterst klein is en ze dus zonder 
zorgen kunnen worden gebruikt. 
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Op de grafiek in bijlage wordt het elektrisch veld gemeten op 30 cm van een spaarlamp voor de 
verschillende frequenties weergegeven en is te zien hoe de elektrische veldsterkte afneemt met 
toenemende frequentie. 

 
3. Vooraleer er kan worden gedacht aan een infocampagne, moet eerst worden nagegaan wat de 

kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek is. Vervolgens kan er bijkomend onderzoek gebeuren 
om de beweringen te verifiëren. 
Gezien de vele onzekerheden die nog bestaan omtrent de omstandigheden en betrouwbaarheid 
van het genoemde onderzoek, is het nog niet aan de orde om een infocampagne naar de burger 
op te starten. 
De kwestie zal verder worden opgevolgd, op dit moment is er geen reden om paniek te zaaien. 
Productnormering is federale materie en de bevoegdheid ligt dan ook bij de federale minister 
bevoegd voor de veiligheid van de consumentenbescherming.  
Het is tevens een Europese kwestie: spaarlampen zijn een product waarvoor EN-normen gelden 
wat betreft veiligheid en prestatievermogen.  

 
 
BIJLAGE 
 
Elektrisch veld op een afstand van 30 cm van een spaarlamp (uit “EMF von Energiesparlampen: Feld-
messungen und Expositionsabschätzungen mit Vergleich zu anderen Quellen im Alltag” studie in 
opdracht van BFE & BAG) 
 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/27/antw.027.bijl.001.doc 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 29 
van 5 oktober 2007 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Bekkenbeheerplannen   -   Afbakening overstromingsgebieden 
 
Van 22 november 2006 tot 22 mei 2007 werd een openbaar onderzoek over de waterbeheerplannen in 
Vlaanderen georganiseerd. Voor 22 december 2007 moet de Vlaamse Regering de 
bekkenbeheerplannen en de bijbehorende deelbekkenbeheerplannen goedkeuren. 
 
De afbakening van overstromingsgebieden is één van de belangrijke doelstellingen van de 
bekkenbeheerplannen. Deze afbakening is essentieel om één van de beoogde doelstellingen – zijnde de 
vookoming van wateroverlast – te realiseren. Deze zomer werd het, deze keer hoofdzakelijk in de 
Westhoek, nogmaals duidelijk dat er dringend extra ruimte voor waterberging gerealiseerd moet 
worden om wateroverlast in onder meer woongebieden te voorkomen. 
 
Bij nazicht van de ontwerp-bekkenbeheerplannen stel ik vast dat er over de afbakening van 
overstromingsgebieden niet veel duidelijkheid gegeven wordt in de bekkenbeheerplannen. Ik verneem 
dat er twee belangrijke redenen zijn waarom er maar een beperkt aantal overstromingsgebieden 
afgebakend werden: 
 
- er is geen juridische duidelijkheid over de gevolgen van de afbakening door het ontbreken van de 

nodige uitvoeringsbesluiten; 
- het is onduidelijk hoe de afbakening precies moet gebeuren. 
 
1. Hoeveel overstromingsgebieden werden afgebakend in de 11 ontwerp-bekkenbeheerplannen? 
 
2. Volstaat het aantal afgebakende overstromingsgebieden om wateroverlast in de toekomst te 

voorkomen? 
 
3. De afbakening van overstromingsgebieden in de bekkenbeheerplannen was niet altijd duidelijk, 

omdat de schaal van de kaartjes niet altijd de ligging duidelijk aangaf. 
 

Is de afbakening juridisch correct verlopen om rechtsgeldig te zijn? 
 
4. Er wordt reeds geruime tijd een uitvoeringsbesluit voor de financiële instrumenten van het decreet 

Integraal Waterbeleid aangekondigd. Dit uitvoeringsbesluit is belangrijk, onder meer om de 
gebruikers van overstromingsgebieden te vergoeden. 

 
Waarom werd dit uitvoeringsbesluit nog niet gefinaliseerd? 
 
Hoe zal de rechtsonzekerheid van de huidige eigenaars en de gebruikers van 
overstromingsgebieden opgelost worden? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 29 van 5 oktober 2007  
van RUDI DAEMS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. In de periode tussen 22 augustus en 7 september 2007 keurden alle bekkenbesturen de 

bekkenbeheerplannen goed. Momenteel is het afstemmingsproces lopende, waarbij de 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid binnen een termijn van zestig kalenderdagen 
(d.w.z. tot medio november 2007) de onderlinge afstemming van het goedgekeurde 
bekkenbeheerplan met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen met het 
stroomgebiedbeheerplan, de andere bekkenbeheerplannen en de waterbeleidsnota onderzoekt. 
De CIW brengt de wijzigingen aan die noodzakelijk zijn om die afstemming te verzekeren, 
motiveert deze en stelt het bekkenbestuur hiervan in kennis. De CIW zal de desgevallend 
gewijzigde bekkenbeheerplannen met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen aan de 
Vlaamse Regering bezorgen. 

 
In 6 van de 11 ontwerp-bekkenbeheerplannen (zoals deze in openbaar onderzoek zijn gegaan) 
zijn in totaal 12 overstromingsgebieden afgebakend, voor een totale oppervlakte van ongeveer 
450 ha. 

 
2. De Vlaamse Regering stelde in de Waterbeleidsnota (8 april 2005) reeds duidelijk dat het niet 

mogelijk is om heel Vlaanderen te vrijwaren van overstromingen; niet elk risico valt uit te 
sluiten. Extreme weersomstandigheden kunnen plaatselijk – en ondanks voorzorgsmaatregelen, 
bv. overstromingsgebieden – tot wateroverlastproblemen leiden. 
Daarom heeft de Vlaamse Regering zich geëngageerd om zoveel mogelijk de schade ten 
gevolge van wateroverlast te voorkomen, meer bepaald door de toepassing van het principe 
vasthouden – bergen – afvoeren zoals uitgelegd in de Waterbeleidsnota. Water vasthouden 
(laten infiltreren) is de meest brongerichte aanpak en wordt waar nodig gecombineerd met 
waterberging in overstromingsgebieden, om piekafvoeren op te vangen. Wanneer vasthouden en 
bergen niet volstaan, is een vlotte afvoer van het water aangewezen.  
De waterberging in de overstromingsgebieden is met andere woorden een schakel in het 
waterkwantiteitsbeleid. Het lijdt geen twijfel dat de afbakening en aanleg van 
overstromingsgebieden een belangrijke vermindering van de schade ten gevolge van 
wateroverlast betekenen. Maar de mate waarin wateroverlast in de toekomst voorkomen wordt, 
hangt af van de maatregelen voor alle schakels van dat beleid: naast bergen zijn dat ook 
vasthouden en afvoeren. 

 
3. Bijlage III van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt de 

inhoud van een bekkenbeheerplan. Onder 5.1.a is voorgeschreven dat het plan de “aanduiding 
op kaart van de overstromingsgebieden binnen het desbetreffende bekken” dient te bevatten. 
Voor het overige zijn er in het decreet noch in het uitvoeringsbesluit nadere bepalingen over de 
wijze van die aanduiding op kaart (bv. detailgraad). 
Het is juist dat het kaartmateriaal voor de overstromingsgebieden in een aantal ontwerp-
bekkenbeheerplannen, op het moment dat zij in openbaar onderzoek gingen op 22 november 
2006, enkel op grote schaal beschikbaar was. Bij de voorstellen van aanpassing van de plannen 
naar aanleiding van de bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, werd besloten de aanduiding 
van de overstromingsgebieden op kaart op een (zeer gedetailleerde) schaal van 1/5000 ter 
beschikking te stellen. De bekkenbesturen hebben hun definitieve goedkeuring gehecht aan deze 
gedetailleerde kaarten, als onderdeel van het aangepaste bekkenbeheerplan, in de periode tussen 
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22 augustus en 7 september 2007. Daarmee is voldaan aan de voorschriften van het decreet wat 
de afbakening van de overstromingsgebieden betreft. 
De aanduiding van de overstromingsgebieden zal echter pas rechtsgeldig zijn na publicatie in 
het Belgisch Staatsblad. 

 
4. Om de nieuwe instrumenten (voorkooprecht, aankoop- en vergoedingsplicht) operationeel te 

maken, is inderdaad nog een besluit van de Vlaamse Regering bij het decreet IWB vereist. De 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid heeft een aantal voorstellen voor de voorwaarden 
en procedure van deze instrumenten voorbereid en aan mijn kabinet bezorgd. Momenteel 
onderzoekt mijn kabinet deze voorstellen. 
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HILDE CREVITS 
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Vraag nr. 30 
van 5 oktober 2007 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Bekkenbeheerplannen   -   Afbakening oeverzones 
 
Van 22 november 2006 tot 22 mei 2007 werd een openbaar onderzoek over de waterbeheerplannen in 
Vlaanderen georganiseerd. Voor 22 december 2007 moet de Vlaamse Regering de 
bekkenbeheerplannen en de bijbehorende deelbekkenbeheerplannen goedkeuren. 
 
De afbakening van de oeverzones is één van de belangrijke doelstellingen van de 
bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen. Deze afbakening is essentieel om de beoogde 
doelstellingen zijnde het ecologisch herstel van onze waterlopen te realiseren. Oeverzones kunnen 
voor de noodzakelijke buffering zorgen tussen intensief landgebruik en de waterloop. De EU-
kaderrichtlijn stelt dat tegen 2015 onze waterlopen een goede ecologische toestand moeten bereiken. 
De afbakening van oeverzones is één van de instrumenten om deze goede ecologische toestand te 
realiseren. 
 
Bij nazicht van de ontwerp-bekkenbeheerplannen en de ontwerp-deelbekkenbeheerplannen stel ik vast 
dat er over de afbakening van oeverzones niet veel duidelijkheid gegeven wordt in de 
bekkenbeheerplannen. Ik verneem dat er twee belangrijke redenen zijn waarom er maar een beperkt 
aantal oeverzones afgebakend werden in de bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen: 
 
- er is geen juridische duidelijkheid over de gevolgen van de afbakening door het ontbreken van de 

nodige uitvoeringsbesluiten; 
- het is onduidelijk hoe de afbakening precies moet gebeuren. 
 
1. Hoeveel oeverzones werden afgebakend in de 11 ontwerp-bekkenbeheerplannen én in de 103 

deelbekkenbeheerplannen? 
 
2. Volstaat het aantal oeverzones in de bijbehorende ecologische maatregelen om de doelstellingen 

van de EU Kaderrichtlijn Water te realiseren? 
 
3. De afbakening van oeverzones in de bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen was 

niet steeds duidelijk omdat de schaal van de kaartjes niet altijd de ligging duidelijk aangaf. 
 

Is de afbakening juridisch correct verlopen om rechtsgeldig te zijn? 
 
4. Is een uitvoeringsbesluit oeverzones belangrijk om de afbakening in bekken- en 

deelbekkenbeheerplannen in de toekomst vlotter te laten verlopen? Bereidt de minister dergelijk 
uitvoeringsbesluit voor? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 30 van 5 oktober 2007  
van RUDI DAEMS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. In de periode tussen 22 augustus en 7 september 2007 keurden alle bekkenbesturen de 

bekkenbeheerplannen goed. Momenteel is het afstemmingsproces lopende, waarbij de 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) binnen een termijn van zestig 
kalenderdagen (d.w.z. tot medio november 2007) de onderlinge afstemming van het 
goedgekeurde bekkenbeheerplan met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen met het 
stroomgebiedbeheerplan, de andere bekkenbeheerplannen en de waterbeleidsnota onderzoekt. 
De CIW brengt de wijzigingen aan die noodzakelijk zijn om die afstemming te verzekeren, 
motiveert deze en stelt het bekkenbestuur hiervan in kennis. De CIW zal de desgevallend 
gewijzigde bekkenbeheerplannen met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen aan de 
Vlaamse Regering bezorgen 

 
In 2 van de 11 ontwerp-bekkenbeheerplannen (inclusief de deelbekkenbeheerplannen zoals deze 
in openbaar onderzoek zijn gegaan) zijn in totaal 2 oeverzones afgebakend, voor een totale 
oppervlakte van ongeveer 100 ha. 

 
2. Overeenkomstig art. 64 van het decreet IWB dient voor elk stroomgebiedsdistrict een 

maatregelenprogramma te worden opgesteld ter verwezenlijking van de milieudoelstellingen 
tegen 2015. Op dit ogenblik wordt binnen de CIW een voorstel uitgewerkt om invulling te 
geven aan deze doelstellingen.  
De eerste ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma’s zullen eind 
2008 in openbaar onderzoek gaan. In het maatregelenprogramma zullen in eerste instantie de 
maatregelen in uitvoering van Europese richtlijnen en de lopende of geplande Vlaamse 
maatregelen in beschouwing worden genomen, bv. de gebruiksbeperkingen voor 
perceelsstroken langs waterlopen, o.a. voor bestrijdingsmiddelen. 
Indien bij de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma’s zou 
blijken dat het huidige beleid niet volstaat om de doelstellingen te halen, is het noodzakelijk 
aanvullende maatregelen te voorzien. De afbakening van oeverzones is dan slechts één van de 
mogelijke maatregelen. 

 
3. Bijlage III van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt de 

inhoud van een bekkenbeheerplan. Onder 5.1.b is voorgeschreven dat het plan de “aanduiding 
op kaart van de oeverzones binnen het desbetreffende bekken” dient te bevatten. (Voor de 
deelbekkenbeheerplannen geldt een analoge bepaling). Voor het overige zijn er in het decreet 
noch in het uitvoeringsbesluit nadere bepalingen over de wijze van die aanduiding op kaart (bv. 
detailgraad). 
Het is juist dat het kaartmateriaal voor de oeverzone, op het moment dat de 
bekkenbeheerplannen in openbaar onderzoek gingen op 22 november 2006, nog verdere 
verfijning vergde. Bij de voorstellen van aanpassing van de plannen naar aanleiding van de 
bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, werd besloten de aanduiding van de oeverzones op 
kaart op een (zeer gedetailleerde) schaal van 1/5000 ter beschikking te stellen. De 
bekkenbesturen hebben hun definitieve goedkeuring gehecht aan deze gedetailleerde kaarten, 
als onderdeel van het aangepaste bekkenbeheerplan, in de periode tussen 22 augustus en 7 
september 2007. Daarmee is voldaan aan de voorschriften van het decreet wat de afbakening 
van de oeverzones betreft. 
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De aanduiding van de oeverzones zal echter pas rechtsgeldig zijn na publicatie in het Belgisch 
Staatsblad. 

 
4. Artikel 10§2 van het decreet IWB bepaalt dat de Vlaamse Regering nadere regels kàn bepalen 

voor het beheer, de financiering en de vergoedingsregeling van oeverzones.  
Wat de financiering van oeverzones (voorkooprecht en aankoopplicht) betreft, heeft de 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een aantal voorstellen voor de voorwaarden en 
procedure van de financiële instrumenten van het decreet IWB  voorbereid en aan mijn kabinet 
bezorgd. Momenteel onderzoekt mijn kabinet deze voorstellen. 
Voor de andere aspecten van oeverzones (beheer en vergoedingsregeling) dient nog onderzocht 
te worden in hoeverre een uitvoeringsbesluit noodzakelijk is.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 34 
van 5 oktober 2007 
van JAN LAURYS 
 
 
 
DAC-personeel polders en wateringen   -   Uitbetalingen loonsubsidies 
 
Tot 2005 werden de loonsubsidies voor de personeelsleden met een DAC-statuut (Derde 
Arbeidscircuit) en in dienst van polders en wateringen, uitbetaald door Aminal. Vanaf 2006 werd dit 
overgenomen door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). 
 
Sinds de overgang naar de VMM blijken er heel wat vertragingen te bestaan, zowel in de uitbetaling 
van de voorschotten als in de uitbetaling van de resterende bedragen na eindafrekening. 
 
Nochtans werd voorzien dat de VMM een analoge timing zou aanhouden als deze gangbaar bij 
Aminal. Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 bepaalt in artikel 4 dat elk semester 
een voorschot wordt uitgekeerd en dat deze voorschotten uitbetaald worden voor het einde van de 
eerste maand van het semester waarop ze betrekking hebben. Dit betekent dat de betaling uiterlijk eind 
januari en eind juli dient te gebeuren. 
 
Hoewel de overgang van Aminal naar VMM al geruime tijd gerealiseerd is, stellen wij opnieuw vast 
dat de voorschotten voor het eerste semester 2007 na veel aandringen uiteindelijk eind september 
betaald zijn, terwijl deze al eind juli dienden gestort te zijn. 
 
1. Is de timing, voorzien in artikel 4 van het BVR van 14 mei 2004, nog steeds van kracht? 
 

Zo ja, wat is dan de oorzaak van de vertraging? 
 
Zo neen, welke timing wordt er gehanteerd? 
 

2. Wanneer moet het saldo van de jaarlijkse eindafrekening door de VMM gestort zijn? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 34 van 5 oktober 2007  
van JAN LAURYS 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. De timing, voorzien in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, is 

nog steeds van kracht. 
 

De vertraging in de uitbetaling van de voorschotten voor het tweede semester 2007 voor het 
DAC-personeel van polders en wateringen heeft volgende reden. 
       
Met het sociaal secretariaat VSPF (vzw Vlaamse social-profit fondsen) werd, in acht genomen 
de termijnen voorzien in voornoemd besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, 
volgende timing overeengekomen: 

 
- de Vlaamse Milieumaatschappij bezorgt de gegevens inzake loonkost 2006 aan het VSPF 

in de eerste week van april 2007; 
- het VSPF bezorgt de eindafrekening 2006 aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor 15 

mei 2007; deze maakt de eindafrekening 2006 over aan de polders en wateringen; 
- de polders en wateringen hebben de mogelijkheid beroep in te dienen tegen de 

eindafrekening bij de Vlaamse Milieumaatschappij voor 15 juni 2007; deze maakt de 
beroepen over aan het VSPF; 

- het VSPF behandelt de beroepen in de derde week van juni; 
- de Vlaamse Milieumaatschappij betaalt de positieve saldi 2006 uit voor 30 juni 2007; 
- de Vlaamse Milieumaatschappij betaalt, op basis van de eindafrekening 2006, de 

voorschotten voor het tweede semester 2007 uit voor 31 juli 2007. 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij maakte voor alle polders en wateringen, conform voornoemde 
timing, op 6 april 2007 de gegevens inzake loonkost 2006 over aan het VSPF. 
 
Ondanks meerdere herinneringen ontving de Vlaamse Milieumaatschappij de eindafrekening 
2006 pas op 2 juli 2007. Volgens het VSPF kon de eindafrekening pas tegen 2 juli worden 
opgemaakt daar nog aanvullende gegevens nodig waren die zij al verschillende malen aan de 
polders en wateringen hadden opgevraagd. 
 
Vervolgens dienden de polders en wateringen hun akkoord te verlenen aan de voorstellen van 
eindafrekening 2006. 

 
De Vlaamse Milieumaatschappij kon pas, na ontvangst van de akkoorden van de polders en 
wateringen met de voorstellen eindafrekening 2006, de besluiten houdende toekenning van de 
positieve saldi 2006 en van de voorschotten voor het tweede semester 2007 aan de minister ter 
ondertekening voorleggen, inzonderheid bij brieven van 14 en 22 augustus 2007. Na 
ondertekening van de besluiten is de Vlaamse Milieumaatschappij onmiddellijk overgegaan tot 
betaling. 

 
2. Het positieve saldo van de jaarlijkse eindafrekening moet gestort zijn voor 30 juni van ieder 

jaar. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 35 
van 5 oktober 2007 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Dender Geraardsbergen   -   Waterverontreiniging 
 
Meermaals bereikten ons berichten dat er problemen zijn met de waterkwaliteit van de Dender. 
 
Op zaterdag 29 september werd door voorbijgangers opgemerkt dat er dode vissen dreven aan het sas 
in Geraardsbergen en dat honderden andere vissen naar zuurstof hapten. Het bleek dat de Dender met 
een vervuiling te maken had die mogelijk afkomstig was van Wallonië. 
 
1. Kan de minister meedelen of inmiddels werd achterhaald wat de oorzaak is van de vissterfte? 
 
2. Indien het om een vervuiling gaat op Waals grondgebied, kan zij dan meedelen wie hiervoor 

verantwoordelijk kan worden gesteld? 
 
3. Stelt het Vlaams Gewest zich burgerlijke partij? 
 
4. Op welke manier worden grensoverschrijdende problemen tussen Wallonië en Vlaanderen met 

betrekking tot watervervuiling aangepakt? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 35 van 5 oktober 2007  
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1+2. De vissen zijn gestorven door zuurstofgebrek, mogelijk in combinatie met andere factoren, zoals 

de aanwezigheid van ammoniak en zwavelwaterstof. 
 
In haar regionale pagina’s van de editie van 6 oktober 2007 meldde de krant “La Dernière 
Heure” dat het vast staat dat de suikerfabriek van Brugelette de oorzaak zou zijn van bedoelde 
vissterfte. 
 
Vanuit Wallonië hebben mijn diensten nog geen officiële bevestiging gekregen van het feit dat 
deze suikerfabriek verantwoordelijk was voor de vastgestelde verontreiniging.  
Een personeelslid van de Vlaamse Milieumaatschappij dat na de calamiteit ter plaatse geweest 
is, stelde evenwel vast dat de scherpe geur van bietenpulp goed merkbaar was. De aanvankelijk 
vastgestelde typisch okergele kleur wijst ook in die richting.  

 
3. Er werd opdracht gegeven voor kosten- en schade-inventarisatie en verdere juridische actie. 
 
4. De Internationale Scheldecommissie met secretariaat in Antwerpen en de Internationale 

Maascommissie met secretariaat in Luik zijn de formele overlegorganen voor de aanpak van 
grensoverschrijdende problemen op het vlak van waterverontreiniging. 

 
Het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken als verdragsluitende 
partijen deel uit van deze internationale riviercommissies voor Schelde en Maas. In de schoot 
van deze commissies is er zowel gestructureerd overleg over het waterbeheer in het algemeen 
(uitvoering verplichtingen Europese Kaderrichtlijn Water), als over waterkwaliteitsproblemen in 
het bijzonder. In de geëigende werkgroepen van beide commissies wordt overleg gepleegd over 
monitoringprogramma en er is ook een homogeen meetnet van bron tot monding dat voorlopig 
beperkt is tot de hoofdstromen, maar waarvoor er perspectieven zijn om uit te breiden tot de 
belangrijke rivieren in het gehele stroomgebied. 
Verder werden bij de Vlaamse Milieumaatschappij en de Direction Générale des Ressources 
Naturelles et de l’Environnement van de Waalse overheid formele contactpersonen aangeduid 
die tot taak hebben te communiceren over elk hen bekend belangwekkend waterkwaliteits-
probleem met een gewestgrensoverschrijdend karakter. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 36 
van 5 oktober 2007 
van DIRK DE COCK 
 
 
 
Dender Geraardsbergen   -   Waterverontreiniging 
 
Het Denderwater was op zaterdag 29 september ter hoogte van Geraardsbergen verontreinigd. De 
kranten schrijven over massale vissterfte. De vrees bestond bovendien dat de pollutie zich 
stroomafwaarts richting Ninove en Aalst zou verspreiden. 
 
De brandweer van Geraardsbergen was over de vervuiling op de hoogte gebracht door de hulpdiensten 
van het Waalse Lessines. De brandweer stelde in het Nieuwsblad van 1 oktober: “Deze 
verontreinigingen komen te vaak terug om toeval te zijn. Vroeger was het veel erger maar toch is er 
elk jaar weer een pollutie van het Denderwater vanuit Wallonië. Het water is dan dood, zelfs de algen 
sterven af en de vissen komen in de problemen.” 
 
Begin 2007 was er inderdaad sprake van een olievlek die op de Dender kwam aangedreven uit 
Wallonië. In februari vorig jaar is er melding van een brij afvalvetten – vermoedelijk afkomstig van 
een aardappelfabriek in Lessines – die stroomde richting Geraardsbergen. Ook in 2004, 2003 en nog 
verder terug in de tijd vinden we in de regionale pers artikels terug over verontreiniging van de Dender 
afkomstig van Wallonië. Eind jaren negentig werden er ook enkele parlementaire vragen gesteld over 
deze problematiek. 
 
Graag daarom enkele concrete vragen m.b.t. dit voorval. 
 
1. Heeft de minister al kennis van de oorzaak van de verontreiniging van 29 september? 
 
2. Welke gebieden van de Dender zijn allemaal in aanraking gekomen met de pollutie? 
 
3. Zijn er gegevens over de gevolgen voor het visbestand? 
 
Ook graag enkele meer algemene vragen m.b.t. deze problematiek. 
 
4. Het Verdrag van Helsinki handelt over de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende 

waterlopen. 
 

Bestaan er gelijkaardige afspraken binnen het gefederaliseerde België tussen de verschillende 
gewesten? 
 

5. Bestaat er een gestructureerd overleg met de Waalse autoriteiten en met het Brussels Gewest? 
 
6. In welke mate wordt er samengewerkt wat meetprogramma’s en actieprogramma’s betreft tussen 

de gewesten? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 36 van 5 oktober 2007  
van DIRK DE COCK 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. In haar regionale pagina’s van de editie van 6 oktober 2007 meldde de krant “La Dernière 

Heure” dat het vast staat dat de suikerfabriek van Brugelette de oorzaak zou zijn van bedoelde 
vissterfte. 

 
Vanuit Wallonië hebben mijn diensten nog geen officiële bevestiging gekregen van het feit dat 
deze suikerfabriek verantwoordelijk was voor de vastgestelde verontreiniging.  
Een personeelslid van de Vlaamse Milieumaatschappij dat na de calamiteit ter plaatse ging, 
stelde evenwel vast dat de scherpe geur van bietenpulp goed merkbaar was. De aanvankelijk 
vastgestelde typisch okergele kleur wijst ook in die richting. 

 
2. In Vlaanderen situeerde de vissterfte zich tussen de grens met het Waalse gewest en het sas van 

Idegem, een traject van ongeveer 9 km lang. 
 
3. Uit het verslag van het Agentschap voor Natuur en Bos blijkt dat er naar schatting minimaal 

6000 kg vis is gestorven. Er kan gesteld worden dat minstens 60% van de oorspronkelijke 
populatie is verdwenen, voornamelijk brasem, karper, giebel, snoek en snoekbaarzen. De 
reproductiecapaciteit zou ongeveer 10 à 20% bedragen van de totale visbiomassa per jaar, wat 
zou betekenen dat er minstens 3 tot 6 jaar nodig zullen zijn om de visstand op natuurlijke wijze 
te laten herstellen tot zijn oorspronkelijke toestand. 

 
4+5. In navolging van het verdrag van Helsinki werden ter bescherming van de Schelde en de Maas 

in 1994 de verdragen van Charleville-Mézières afgesloten. Deze verdragen werden inmiddels in 
2002 vervangen door de verdragen van Gent, genaamd Scheldeverdrag en Maasverdrag. De 
Schelde- en Maasverdragen verplichten Partijen elkaar te informeren en samen te werken bij 
calamiteuze verontreinigingen. De Belgische gewesten zijn op basis van de Schelde- en 
Maasverdragen, waar zij fungeren als volwaardige verdragspartijen, verplicht elkaar te 
informeren in geval van calamiteiten. De waarschuwings- en alarmsystemen, opgezet door de 
Schelde- en Maasverdragen, zijn dus ook van toepassing tussen de gewesten onderling.  
  
Het gestructureerd overleg tussen de gewesten gebeurt dus binnen het kader van de 
internationale Schelde- en Maascommissies. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de 
overlegstructuren van het CCIM (Coördinatiecommissie Internationaal Milieubeleid).  
  
Tenslotte bevat het ontwerp van Milieuschadedecreet uitdrukkelijke informatie- en 
samenwerkingsverplichtingen voor de gewesten voor het geval zich milieuschade of een 
dreiging van milieuschade voordoet.  
 
Uittreksel uit het ontwerp van Milieuschadedecreet:  
 
"Hoofdstuk X. Samenwerking met de Gewesten, de federale overheid en andere lidstaten 
 
Art. 15.10.1. Wanneer milieuschade gevolgen heeft of dreigt te hebben voor één of meer 
gewesten, de federale overheid of andere lidstaten van de Europese Unie, werkt de bevoegde 
instantie samen met de bevoegde instanties van de andere gewesten, de federale overheid en 
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andere lidstaten, onder andere door een behoorlijke uitwisseling van informatie, teneinde 
ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen met betrekking tot die milieuschade of 
onmiddellijke dreiging van milieuschade worden genomen. 
 
Wanneer zich milieuschade overeenkomstig de eerste paragraaf voordoet, verstrekt de 
bevoegde instantie voldoende informatie aan de bevoegde instanties van de andere gewesten, de 
federale overheid of andere lidstaten van de Europese Unie. 
 
Wanneer de bevoegde instantie milieuschade vaststelt die niet binnen haar grenzen is 
veroorzaakt, kan zij dit melden aan de bevoegde instanties van alle betrokken gewesten, de 
federale overheid of lidstaten van de Europese Unie, in voorkomend geval aan de Europese 
Commissie; kunnen aanbevelingen gedaan worden inzake de nodige maatregelen en kan om 
terugbetaling verzocht worden van de kosten van de genomen maatregelen. 
 
Deze samenwerking doet geen afbreuk aan bestaande en toekomstige samenwerkingsvormen."  

 
6. Het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken als verdragsluitende 

partijen deel uit van de internationale riviercommissies voor Schelde en Maas. In de schoot van 
deze commissies is er gestructureerd overleg over het waterbeheer in het algemeen (uitvoering 
verplichtingen Europese Kaderrichtlijn Water), als over waterkwaliteitsproblemen in het 
bijzonder. In de geëigende werkgroepen van beide commissies wordt overleg gepleegd over 
monitoringprogramma en er is ook een homogeen meetnet van bron tot monding dat voorlopig 
beperkt is tot de hoofdstromen, maar waarvoor er perspectieven zijn om uit te breiden tot de 
belangrijke rivieren in het gehele stroomgebied. 
Verder werden bij de Vlaamse Milieumaatschappij en de Direction Générale des Ressources 
Naturelles et de l’Environnement van de Waalse overheid formele contactpersonen aangeduid 
die tot taak hebben te communiceren over elk hen bekend belangwekkend 
waterkwaliteitsprobleem met een gewestgrensoverschrijdend karakter. 
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MARINO KEULEN, 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 

 STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 176 
van 26 juli 2007 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
Beleidskrediet lokale besturen  -   Lambermontmiddelen 
 
In een omzendbrief van 5 december 2003 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden 
betreffende aanvullende instructies voor het opstellen van de gemeentebegrotingen voor 2004 en het 
financieel meerjarenplan, staat onder meer: 
 
“Aandeel in de bijkomende middelen uit de Lambertmontakkoorden 
 
Tot slot kan ik de gemeentebestuurders er kennis van geven dat de Vlaamse overheid vanaf het jaar 
2005 bijkomende middelen ontvangt ten gevolge van de Lambermontakkoorden, waarbij nieuwe 
bevoegdheden naar de gewesten werden overgedragen. 
 
De Vlaamse Regering zal, na ontvangst van die extra-middelen, een gedeelte gebruiken ter 
ondersteuning van het gemeentelijk beleid. Zij zal dit engagement later concretiseren. In afwachting 
daarvan kunnen de gemeenten vanzelfsprekend geen bijkomende ontvangsten in hun begroting 
opnemen. 
 
Van zodra ter zake meer informatie beschikbaar is, zal ik de besturen er verder over inlichten.” 
 
Inmiddels raakte bekend dat de Eliaheffing met ingang van 1 januari 2008 zou worden afgeschaft. Ter 
compensatie van die afschaffing zal 83 miljoen euro verdeeld worden onder de gemeenten. 
Tegelijkertijd zou de compensatie voor de implementatie van het zogenaamde fiscaal pact verminderd 
worden tot 25 miljoen euro voor 2008 en 75 miljoen euro voor 2009. 
 
1. Hoeveel van de bijkomende middelen uit het Lambermontakkoord gaan naar de ondersteuning van 

het gemeentelijk beleid? 
 
2. Vanaf welk jaar gaat een deel van die bijkomende Lambermontmiddelen naar de gemeenten? 
 
3. Volgens welke criteria worden de bijkomende middelen verdeeld over de 308 Vlaamse 

gemeenten? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 176 van 26 juli 2007 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
De evolutie van de ontvangsten in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, en daaraan gekoppeld 
de evolutie van de uitgaven, is het resultaat van meerdere factoren, waarbij het effect van het 
Lambertmontakkoord er maar één is. Zo speelt bijvoorbeeld ook de evolutie van de gewestbelastingen 
een belangrijke rol. Het is dan ook onmogelijk om een één op één relatie te maken tussen de extra 
beleidsruimte die is gecreëerd dankzij het Lambertmontakkoord, en de evolutie van de uitgaven 
binnen een bepaald beleidsdomein. Daarbovenop komt nog dat het gemeentelijk beleid heel wat 
beleidsdomeinen beslaat, waarvoor verschillende Vlaamse ministers bevoegd zijn.  
 
In het ontwerp van de Vlaamse begroting voor 2008 stijgt het beleidskrediet voor de programma’s 
lokale en regionale besturen en stedenbeleid met 179.636.000 euro ten opzichte van het begrotingsjaar 
2007. Een gedeelte van deze verhoging is het gevolg van de decretaal voorziene stijgingen van zowel 
het Gemeentefonds, het Stedenfonds als het Provinciefonds. Ook voor de ondersteuning van de 
stadsvernieuwingsprojecten is 3.627.000 euro extra ingeschreven. 
 
Naast deze bestaande kredieten zijn er in het ontwerp van de Vlaamse begroting voor 2008 ook twee 
nieuwe kredieten ingeschreven.  
 
Het gaat vooreerst om een krediet van 25 miljoen euro voor het verstrekken van subsidies in het kader 
van het sluiten van een fiscaal pact met de lokale besturen (gemeenten en provincies). Vanaf 2009 
wordt dit krediet opgetrokken tot 75 miljoen euro. Over de invulling van dit fiscaal pact en bijgevolg 
de verdeling onder de Vlaamse gemeenten zal overleg gepleegd worden met de lokale besturen en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. 
 
Daarnaast wordt in de ontwerpbegroting 2008 voorzien in een aanvullende dotatie van 83 miljoen euro 
aan het Vlaams Gemeentefonds ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. 
 
Op 14 september 2007 besliste de Vlaamse Regering om de zogenaamde Elia-heffing of Elia-taks, ten 
laste van gezinnen en bedrijven, vanaf 2008, af te schaffen. Dat betekent een lastenverlaging van 
ongeveer 83 miljoen euro. 
De Elia-heffing is een heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoog-
spanningsnetwerk. De heffing belast het elektriciteitsverbruik van bedrijven en gezinnen. Deze 
federale heffing is er gekomen om het dividendverlies dat de gemeenten leden door de vrijmaking van 
de elektriciteitsmarkt, te compenseren. De stopzetting van de federale heffing was voorzien op 1 juli 
2010. Het stopzetten van de Elia-heffing in 2010 hield dan ook in dat de gemeenten vanaf dan niet 
meer van die federale compensatie zouden kunnen genieten. 
De Vlaamse Regering wil die vervroegde afschaffing echter niet doen ten nadele van de gemeenten. 
Daarom wordt, vanaf 2008, aan de dotatie van het Gemeentefonds jaarlijks een bedrag van 83 miljoen 
euro, d.i. het bedrag van de huidige federale compensatie, toegevoegd. Dat bedrag blijft, in tegen-
stelling tot de federale compensatie, ook na 2010 behouden, wat neerkomt op een structurele 
verhoging van de middelen van het Gemeentefonds. Deze aanvullende dotatie zal onder de Vlaamse 
gemeenten worden verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel van de Elia-heffing. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 205 
van 21 september 2007 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
Lokale budgetten en meerjarenplannen 2008   -   Documenten 
 
In het Belgische Staatsblad van 28 augustus 2007 verscheen de omzendbrief met instructies voor het 
opstellen van de budgetten en meerjarenplannen voor 2008 van de gemeenten en de openbare’ centra 
voor maatschappelijke welzijn van het Vlaamse gewest (Belgisch Staatsblad 28.08.2007, blz. 44690-
44708). 
 
Bij de documenten in de controlelijst voor de gemeenten, wordt ook het milieujaarprogramma 
vermeld. 
 
Dit milieujaarprogramma moet echter niet meer verplicht worden opgesteld (artikel 18 van het decreet 
van 28.04.2006 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid en tot wijziging van het decreet  van 30 april 2004 tot aanvulling van hetzelfde decreet). 
 
Gaat het hier om een anomalie? 
 
Moeten de gemeenten nu alsnog een milieujaarprogramma bij het budget voegen? 



-818-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 205 van 21 september 2007 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
De gemeenten zijn inderdaad niet meer verplicht een milieujaarprogramma vast te stellen. Zoals u 
terecht stelt, werd die verplichting opgeheven door artikel 18 van het decreet van 28 april 2006 tot 
wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid en 
tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot aanvulling van hetzelfde decreet. 
 
Het ontwerp van milieujaarprogramma werd daarom ook niet meer opgenomen als een verplichte 
bijlage bij het budget in de omzendbrief met instructies voor het opstellen van de budgetten en 
meerjarenplannen voor 2008 van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn van het Vlaamse Gewest (omzendbrief BB 2007/07 van 19 juli 2007). Deze omzendbrief 
houdt dus wel degelijk rekening met de gewijzigde wetgeving inzake het milieubeleid. 
 
U heeft echter gelijk wanneer u opmerkt dat het ontwerp van milieujaarprogramma nog wel staat 
opgenomen in de controlelijst van documenten die deel uitmaken van het budget 2008 (bijlage I van 
de voormelde omzendbrief).  
Het betreft hier geen anomalie maar een loutere vergetelheid bij het aanpassen van de controlelijst aan 
de nieuwe instructies voor de budgetten en meerjarenplannen voor 2008. 
Het agentschap Binnenlands Bestuur zal de gemeenten hierop wijzen via haar website. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -819- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 206 
van 21 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Sociale huisvesting   -   Domiciliefraude 
 
Omdat het inkomen een factor van de socialehuurprijsberekening is, is het gevaar van sociale fraude 
reëel en onloochenbaar. Uit eerdere besprekingen in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement 
kwam het belang van de bestrijding van vooral domiciliefraude duidelijk naar voren, aangezien dit 
bedrog onder meer leidt tot verminderde inkomsten voor de socialehuisvestingmaatschappijen 
(SHM’s). Normaliter kunnen in de nabije toekomst administratieve geldboetes worden opgelegd bij de 
vaststelling van domiciliefraude. 
 
Al sinds oktober 2005 hebben de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de SHM’s 
toegang tot de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ). Via de KSZ kunnen de VMSW en de 
SHM’s over hun (kandidaat-)huurders, (kandidaat-)kopers en (kandidaat-)ontleners opvragingen doen 
over de persoonsgegevens, gezinssamenstelling, adreshistoriek, recht op kinderbijslag en belastbaar 
inkomen. 
 
1. Kan de minister een beeld geven van de huidige omvang van domiciliefraude bij de sociale 

huisvesting? Bestaan er ondertussen reeds concrete cijfers van het aantal vaststellingen en het 
opgelopen financieel nadeel? Indien wel, kan de minister hiervan een overzicht geven, en dit 
opgesplitst per provincie? 

 
2. Hoeveel betaalden de VMSW en de SHM’s vorig jaar voor het gebruik van de diensten van de 

KSZ (consultatie, aanpassingen aan de toepassingen, gebruik helpdesk,…), en dit opgesplitst per 
provincie? 

 
Is er een evolutie merkbaar naar een verhoogd gebruik van deze databank voor dit jaar? 
 

3. Kan de minister een beeld geven van de mate waarin de individuele SHM’s gebruikmaken van de 
KSZ in de bestrijding van domiciliefraude? In welke mate en op welke momenten worden 
huurders gescreend op gegevens uit deze databank? 

 
Bestaat er hiertoe een specifieke richtlijn en/of procedure? 
 

4. Wanneer is het nieuwe sociaal huurbesluit concreet van kracht, waardoor administratieve 
geldboetes kunnen worden opgelegd bij de vaststelling van domiciliefraude? 

 
5. Over welke juridische instrumenten en middelen beschikken de SHM’s op vandaag om 

domiciliefraude vast te stellen? 
 

Zijn deze effectief? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 206 van 21 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het fenomeen van domiciliefraude is niet nieuw. Reeds jaren stelt de sector vast dat in functie van 

de berekening van de huurprijs een aantal huurders niet de correcte gezinssamenstelling weergeeft. 
Domiciliefraude heeft tot gevolg dat de sociale verhuurder minder huurinkomsten ontvangt, wat 
op zijn beurt vaak gecompenseerd moet worden door een algemene verhoging van de 
basishuurprijzen. In dit licht heeft domiciliefraude voor de andere huurders asociale gevolgen en 
voor de verhuurder hypothekeert het de financiële leefbaarheid.  Omdat domiciliefraude buiten het 
kader van de legaliteit valt, is de omvang ervan tot op de dag van vandaag moeilijk in te schatten. 
Men dient dan ook zeer omzichtig met de beschikbare cijfers om te springen. De koepel van 
sociale huisvestingsmaatschappijen (VVH) heeft berekend dat het aandeel frauderende huurders 
ongeveer 1% van de totale populatie sociale huurders bedraagt. Dit zou neerkomen op een verlies 
voor de SHM’s van ongeveer 2 miljoen euro per jaar. Dit zijn echter slechts ruwe schattingen. Om 
de domiciliefraude meer adequaat te kunnen aanpakken is op 15 december 2006 de Vlaamse 
wooncode gewijzigd, waar onder meer domiciliefraude strafbaar wordt gesteld ( zie ook verder 
vraag 5).  

 
2. De VMSW betaalde voor 2006 de volgende bedragen aan de Kruispuntbank voor de Sociale 

Zekerheid: 
• 4.398,43 euro voor het aanpassen van de software;  
• 16,86 euro voor de helpdesk; 
• 47.186,86 euro voor de eigenlijke bevragingen. 

De raad van bestuur van de VMSW heeft begin september 2007 beslist om deze kosten niet door 
te rekenen aan de SHM’s vnl. om  het gebruik van de KSZ verder te stimuleren. Iedere partij, 
(kandidaat-)huurder, (kandidaat-)ontleners, (kandidaat-)kopers, gemeentes, SHM’s en andere 
overheidsinstellingen, winnen daarbij omdat de gegevens elektronisch worden opgevraagd bij die 
overheidsinstelling die eigenaar is van de data (=authentieke bron). 
Er dient wel onmiddellijk opgemerkt te worden dat er nog een betwisting is met de KSZ omtrent 
een reeks bevragingen die volgens de VMSW dubbel zijn aangerekend. Het bedrag waaromtrent 
nog discussie is komt neer op ongeveer 17.700 euro.  
De opsplitsing per provincie kan natuurlijk enkel berekend worden voor het verbruik, m.n. dus 
voor de bevragingen. En dit is een benaderende berekening omdat een bevraging werd toegewezen 
aan een provincie op basis van de hoofdzetel van een SHM.  Sommige SHM’s zijn evenwel actief 
in meerdere provincies. De bevragingen van de VMSW zelf kunnen niet zomaar aan één provincie 
worden toegewezen. Deze werden uit de berekening per provincie weggelaten. 
 
Tabel 1: Bevragingen KSZ voor de periode 01/01/2006 tem 31/12/2006. 

 

Type bevragingen 
Oost-
Vl. West -Vl. Antwerpen Limburg 

Vlaams-
Brabant VMSW 

Totaal 
Aantal 

Volledig dossier 36.971 15.658 18.072 10.124 11.412 5.378 97.615 
Fonetische bevraging 
voor rijksregisternummer 12.687 7.825 10391 12.120 6.069 7.731 56.823 
Bewonersbevraging (wie 
woont op een bepaald 
adres) 4.678 652 1001 808 2.850 190 10.179 
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Kinderbijslaggerechtigd 
werknemers 4.671 3.366 3446 3.750 2.246 1.603 19.082 
Historiek burgerlijke 
staat 8 6 30 17 24 79 164 
Inkomstengetuigschriften 55.361 34.790 52.098 35.463 23.497 104.783 305.992 

 
Om na te gaan of er een groei te bemerken valt in het gebruik van de KSZ werd het aantal 
bevragingen van de eerste 9 maanden van 2006 vergeleken met dezelfde periode in 2007 (zie tabel 
2). 
Hieruit blijkt een substantiële  groei van het gebruik van de belangrijkste types bevragingen, m.n. 
“Volledig dossier”, “Kinderbijslag Werknemers” en “Inkomstengetuigschriften”.  

 
Tabel 2: vergelijking bevragingen KSZ periode 01/01/2006 tem 30/09/2006 en 01/01/2007 tem 
30/09/2007. 

Type bevragingen   Periode   O-Vl   W-Vl   Antw.  Limb.   Vl-Br   VMSW  
 Totaal 
Aantal  

 Volledig dossier  

 01/01/2006 
==> 
30/09/2006  

 
21.975  

 
5.123  

 
12.235  

 
7.280  

  
9.482  

  
4.418  

 
60.513  

 

 01/01/2007 
==> 
30/09/2007  

 
15.640  

 
16.474  

 
31.197  

 
25.706  

  
13.227  

  
1.255  

 
103.499  

 Fonetische bevraging 
voor rijksregisternummer  

 01/01/2006 
==> 
30/09/2006  

 
6.357  

 
3.458  

 
7.628  

 
10.176  

  
4.878  

  
7.626  

 
40.123  

 

 01/01/2007 
==> 
30/09/2007  

 
5.614  

 
4.475  

 
11.129  

 
9.148  

  
6.659  

  
188  

 
37.213  

 Bewonersbevraging (wie 
woont op een bepaald 
adres)  

 01/01/2006 
==> 
30/09/2006  

 
1.708  

 
295  

 
810  

 
719  

  
2.224  

  
167  

 
5.923  

 

 01/01/2007 
==> 
30/09/2007  

 
1.281  

 
226  

 
882  

 
1.740  

  
1.018  

  
116  

 
5.263  

 Kinderbijslaggerechtigd 
werknemers  

 01/01/2006 
==> 
30/09/2006  

 
955  

 
595  

 
1.463  

 
1.449  

  
1.076  

  
1.063  

 
6.601  

 

 01/01/2007 
==> 
30/09/2007  

 
7.641  

 
6.539  

 
14.052  

 
14.547  

  
5.411  

  
218  

 
48.408  

 Historiek burgerlijke 
staat  

 01/01/2006 
==> 
30/09/2006  

 
4  

 
6  

 
26  

 
15  

  
21  

  
68  

 
140  

 

 01/01/2007 
==> 
30/09/2007  

 
10  

 
-  

 
40  

 
6  

  
22  

  
20  

 
98  

 Inkomstengetuigschriften  

 01/01/2006 
==> 
30/09/2006  

 
45.169  

 
29.698  

 
42.532  

 
32.021  

  
18.935  

  
75.295  

 
243.650  

 

 01/01/2007 
==> 
30/09/2007  

 
57.194  

 
36.503  

 
55.358  

 
37.707  

  
29.068  

  
122.802  

 
338.632  
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De daling van het aantal bevragingen “Volledig dossier” voor Oost-Vlaanderen wordt verklaard 
door het feit dat een paar SHM’s uit deze provincie belangrijke testen hebben uitgevoerd voor de 
VMSW in 2006. Dit was niet meer nodig voor 2007. 
De lichte, algemene daling voor de “fonetische bevraging” is het gevolg van het feit dat de SHM’s 
al heel wat inspanningen hebben gedaan om het rijksregisternummer van hun klanten op te slaan 
in hun toepassingen. Deze bevraging wordt nl. gebruikt voor het opzoeken van het 
rijksregisternummer van een persoon op basis van zijn/haar naam en geboortedatum. Het 
rijksregisternummer vormt de enige sleutel waarmee men andere bevragingen kan doen via de 
KSZ. 

 
3.  Van de KSZ gebruik maken voor de bestrijding van domiciliefraude is geen evidentie omdat dit 

enkel via de KSZ kan ontdekt worden indien de betrokken persoon bij de gemeente of dus het 
bevolkingsregister aangeeft als hij/zij verhuist naar een sociale woning. Mocht de persoon dat 
vergeten te melden zijn aan de SHM dan kan de SHM dat toch verifiëren via de KSZ, en de vraag 
is dan nog of het om een vergetelheid gaat of om fraude. Geeft een persoon dat niet aan bij de 
gemeente en gaat zij/hij toch bijwonen in een sociale woning, dan zal de KSZ geen soelaas 
brengen. Volgens de KSZ is deze persoon niet gewijzigd van domicilie. 
Op de studiedagen die de VMSW heeft georganiseerd omtrent de KSZ werd wel op deze 
mogelijkheden gewezen maar hieromtrent zijn geen instructies  of procedures opgesteld. 

 
4. Het nieuwe sociale huurbesluit is definitief goedgekeurd op 12 oktober 2007 en wordt van kracht 

op 1 januari 2008. 
 
5. De Vlaamse wooncode, in het bijzonder titel VII aangaande de sociale huur, is gewijzigd door het 

decreet van 15 december 2006. De verplichtingen van de sociale huurder zijn voortaan 
uitdrukkelijk geëxpliciteerd. Een van de verplichtingen betreft het doorgeven van de wijzigingen 
in de gezinssamenstelling. De personen die in de sociale woning hun hoofdverblijf hebben, 
moeten er ook gedomicilieerd worden. Deze verplichtingen vormen voldoende basis om bij niet-
naleving het contract te beëindigen. Tevens wordt domiciliefraude strafbaar gesteld met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden of met een werkstraf tot 250 uur of met een 
geldboete tot 500 euro. Deze instrumenten moeten voldoende slagkrachtig zijn om het fenomeen 
van domiciliefraude aan te pakken, en kunnen worden gehanteerd vanaf 01 januari 2008 ( bij de 
inwerkingtreding van het nieuwe sociale huurbesluit).  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 207 
van 21 september 2007 
van SONJA CLAES 
 
 
 
Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid   -   Projecten 
 
In het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) worden er jaarlijks middelen voorzien 
voor vernieuwende projecten die de integratie van migranten bevorderen. 
 
De projecten die ondersteund worden door het Impulsfonds moeten leiden tot de verbetering van het 
levenskader en tot gelijke kansen in actiezones die als prioritair werden vastgesteld. Behoudens 
uitzonderlijke omstandigheden voorziet het FIM niet in een structurele of recurrente financiering van 
een project. Het moedigt vernieuwende integratieprojecten aan die lopen over een beperkte periode. 
 
Binnen het FIM moet integratie gezien worden als een proces van deelname aan de maatschappij, met 
bijzondere aandacht voor de volgende dimensies: de bevordering van gelijkheid en diversiteit in alle 
sectoren van het sociale en culturele leven, de deelname aan het sociale, culturele en politieke leven en 
het creëren van mogelijkheden om de individuele vrije keuze en zelfstandigheid te bevorderen, de 
verbetering van wederzijdse uitwisseling en kennis tussen de verschillende gemeenschappen, alsook 
de interculturele dialoog, de ondersteuning van lokale dynamiek ter bevordering van de sociale 
samenhang, een verdeling volgens sociale en culturele achtergrond en geslacht, de emancipatie van 
vrouwen en meisjes en de bestrijding van racisme en discriminatie. 
 
De projectoproep “Impulsfonds 2007” is op 15 december 2006 in het Staatsblad verschenen. 
 
Ook de gemeenschaps- en gewestregeringen kunnen subsidie-aanvragen indienen, en ze zijn onder 
meer betrokken bij de controle van de projecten en kunnen cofinancieren. 
 
1. Welke middelen maken deel uit van de projectoproep “Impulsfonds 2007”? 
 
2. Wie beslist over de toekenning van de middelen? Welke procedure wordt hierbij gehanteerd? 
 
3. Welke criteria worden gehanteerd bij de evaluatie van de ingediende projecten? 
 
4. Is het mogelijk om voor 2005, 2006 en 2007 per gemeente/stad een overzicht te bezorgen van de 

projecten die ingediend werden, met per project vermelding van de initiatiefnemer en de 
gevraagde financiële middelen? 

 
Indien mogelijk hierbij graag vermelden welke projecten goedgekeurd werden voor welk bedrag. 
 

5. Kan er per project dat niet werd goedgekeurd, worden aangegeven op welk criterium of welke 
criteria er onvoldoende gescoord werd? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 207 van 21 september 2007 
van SONJA CLAES 
 
 
 
1. De projectoproep Impulsfonds 2007 beschikte over 2.526.737,52 euro middelen voor de 

subsidiëring van Nederlandstalige projecten. De middelen voor de Nederlandstalige projecten 
worden verdeeld over de zones Antwerpen, Gent, Brussel en Vlaanderen (projectaanvragen uit de 
andere 26 prioritaire actiezones). In elke zone was een voorafname van 20% van de middelen 
genomen om de overkoepelende interstedelijke of intergemeentelijke projectaanvragen te kunnen 
subsidiëren. De verdeling van de beschikbare middelen over de drie grote steden in Vlaanderen en 
de andere 26 Vlaamse steden en gemeenten ziet er als volgt uit: 

 

 
Volledig 
budget 

Voorafname overkoepelende 
projecten (20%) 

Budget (80%) 
 

Zone Antwerpen 634.050,24 € 126.810,05  € 507.240,19  € 
Zone Gent 317.025,12  € 63.405,02  € 253.620,10  € 
Zone Brussel 680.998,35  € 136.199,67  € 544.798,68  € 
Zone Vlaanderen 894.663,81  € 178.932,76  € 715.731,05  € 

Totaal 2.526.737,52  € 505.347,50  € 2.021.390,02  € 
 
2. De aanvraagformulieren worden ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 

Racismebestrijding dat het secretariaat van het Impulsfonds waarneemt. Daarop doet het Centrum 
een eerste ontvankelijkheidsanalyse van de aanvraag. Deze analyse gaat na of de aanvraag 
conform is aan de regels van de projectoproep en de administratieve criteria. 
 
De ontvankelijk verklaarde Nederlandstalige projectaanvragen worden doorgestuurd naar de 
Vlaamse administratie bevoegd voor Inburgering – concreet het team Diversiteit en Inburgering. 
Het team zorgt voor de verdeling van de projecten naar de bevoegde Vlaamse agentschappen en 
departementen en/of lokale besturen voor advies.  

 
De adviserende instanties brengen een advies uit op een adviesformulier dat de motivering 
duidelijk en helder weergeeft. In het formulier worden minstens volgende aspecten opgenomen:  
- beknopte inhoud van het project;  
- algemene kwaliteitscriteria (o.m. samenwerkingsverbanden, innoveringsaspect);  
- beknopte raming van de werkings-, investerings- en personeelskosten;  
- verantwoording van het toegekende bedrag indien het bedrag verminderd wordt;  
- quotering van het project met een cijfer tussen 1 en 5, en argumentatie. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de beslissingsprocedure voor enerzijds projectaanvragen 
uit de 3 grote steden Antwerpen, Gent en Brussel en anderzijds projectaanvragen uit de andere 26 
steden en gemeenten en de overkoepelende interstedelijke of intergemeentelijke projectaanvragen. 

 
Projectaanvragen uit de steden Antwerpen, Gent en Brussel 
Projectaanvragen uit de steden Antwerpen en Gent worden naar hun lokale besturen verstuurd. 
Nederlandstalige projectaanvragen uit de stad Brussel worden verstuurd naar de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. In deze steden wordt een selectiejury samengesteld die een advies 
uitbrengt. Deze selectiejury is evenwichtig samengesteld uit bevoegde ambtenaren van de stad en 
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uit externe deskundigen waarbij maximale onafhankelijkheid ten aanzien van de projecten wordt 
verzekerd. De juryleden hebben in geen geval zelf een project aangevraagd.  

 
Deze selectiejury geeft advies over de projecten, en werkt op basis van de adviezen een 
synthesevoorstel uit dat rekening houdt met de Vlaamse criteria:  
- maximum 30% van de impulsfondsmiddelen zijn voor personeelskosten. Loonkosten kunnen 
eenmalig en voor maximaal 50% van de totale loonkost per project aanvaard worden;  
- maximum 50% van de impulsfondsmiddelen zijn voor investeringen voor de aankoop, renovatie 
of aanleg van een infrastructuur en ruimten, in relatie met de Vlaamse beleidsprioriteiten;  
- minimum 30% van de projecten zijn inhoudelijk vernieuwende projecten;  
- een redelijke verdeling van de projecten over de verschillende beleidsdomeinen; 
- de opgegeven samenwerkingsverbanden bieden een deskundige meerwaarde aan de vooropge-
stelde doelstellingen van de projecten;  
- projecten hebben een impulskarakter (d.w.z. dat het moet gaan om projecten die geen regulier 
kader vinden en die beperkt zijn in de tijd). 
 
Het synthesevoorstel wordt bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen in 
Antwerpen of Gent, of aan de VGC in Brussel. Op basis van dit synthesevoorstel bepaalt het 
College welke projecten worden geselecteerd, rekening houdend met de Vlaamse criteria. Het 
College geeft tot slot een bindend advies met betrekking tot de selectie van de projecten. 
 
Het Vlaams Impulsfondscomité - samengesteld uit de vertegenwoordigers van de Vlaamse 
Regering - formaliseert het bindend advies van de steden/VGC in een bindend advies van de 
Vlaamse regering aan het Federaal Impulsfondscomité.  Indien zou blijken dat bepaalde projecten 
haaks staan op het Vlaams Regeerakkoord, en indien niet aan de Vlaamse criteria is voldaan, kan 
het Vlaams Impulsfondscomité beslissen af te wijken van het bindend advies van de steden/VGC.  
 
De beslissing van het Vlaams Impulsfondscomité wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering. 
Tot slot wordt de mededeling aan de Vlaamse Regering meegedeeld aan het Federaal 
Impulsfondscomité voor definitieve goedkeuring. 
 
Projectaanvragen uit de andere 26 steden en gemeenten 
Projectaanvragen uit de andere 26 steden en gemeenten worden ter advisering verstuurd naar hun 
lokale besturen en de bevoegde Vlaamse administraties. In deze steden en/of gemeenten wordt een 
selectiejury samengesteld die een advies uitbrengt. Deze selectiejury is evenwichtig samengesteld 
uit bevoegde ambtenaren van de stad en uit externe deskundigen waarbij maximale 
onafhankelijkheid ten aanzien van de projecten wordt verzekerd. De juryleden hebben in geen 
geval zelf een project aangevraagd. Ook de bevoegde Vlaamse agentschappen en departementen 
geven een advies zolang het geen eigen projectaanvraag betreft.  
 
Alle adviezen worden verzameld door de administratie bevoegd voor Inburgering. Op basis van de 
verzamelde adviezen werkt het team ‘Diversiteit en Inburgering’ een synthesevoorstel uit, 
rekening houdend met de Vlaamse criteria: 
- Maximum 30% van de impulsfondsmiddelen zijn voor personeelskosten. Loonkosten kunnen 
eenmalig en voor maximaal 50% van de totale loonkost per project aanvaard worden; 
- Maximum 50% van de impulsfondsmiddelen zijn voor investeringen voor de aankoop, renovatie 
of aanleg van een infrastructuur en ruimten, in relatie met de Vlaamse beleidsprioriteiten; 
- Minimum 30% van de projecten zijn inhoudelijk vernieuwende projecten; 
- Redelijke verdeling van de projecten over de verschillende beleidsdomeinen; 
- Evenwichtige spreiding van de projecten over de actiezones, zonder aan kwaliteit in te boeten; 
- De opgegeven samenwerkingsverbanden bieden een deskundige meerwaarde aan de voorop-
gestelde doelstellingen van de projecten.  
- Projecten hebben een impulskarakter (d.w.z. dat het moet gaan om projecten die geen regulier 
kader vinden en die beperkt zijn in de tijd).  
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Op basis van het synthesevoorstel beslist het Vlaams Impulsfondscomité welke projecten worden 
goedgekeurd en voor welk bedrag, rekening houdend met de Vlaamse criteria. De beslissing van 
het Vlaams Impulsfondscomité wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Tot slot wordt de 
mededeling aan de Vlaamse Regering meegedeeld aan het Federaal Impulsfondscomité voor 
definitieve goedkeuring. 
 
Overkoepelende interstedelijke of intergemeentelijke projectaanvragen 
Overkoepelende interstedelijke of intergemeentelijke projectaanvragen worden ter advisering 
verstuurd naar de bevoegde Vlaamse agentschappen en departementen. De bevoegde Vlaamse 
agentschappen en departementen geven een advies zolang het geen eigen projectaanvraag betreft.  

 
Alle adviezen worden verzameld door de administratie bevoegd voor Inburgering. Op basis van de 
verzamelde adviezen werkt het team ‘Diversiteit en Inburgering’ een synthesevoorstel uit, 
rekening houdend met de hierboven vermelde Vlaamse criteria. 
 
Op basis van het synthesevoorstel beslist het Vlaams Impulsfondscomité welke projecten worden 
goedgekeurd en voor welk bedrag, rekening houdend met de Vlaamse criteria. De beslissing van 
het Vlaams Impulsfondscomité wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Tot slot wordt de 
mededeling aan de Vlaamse Regering meegedeeld aan het Federaal Impulsfondscomité voor 
definitieve goedkeuring. 
 
Deze selectieprocedure is bepaald in de nota aan de Vlaamse Regering van 13 januari 2006. 

 
3. Zie antwoord op vraag 2.  
 
4. De ingediende projecten vanuit de stad Antwerpen, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 

vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen:  
 
Initiatiefnemer 
 

Project 
 

Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

Antwerpen 2005 
   
Vereniging van Turkse arbeiders 
Berchem 

Sanitaire lokalen 
 

€28.417,00  
 

€28.417,00  
 

Cultureel Centrum Berchem 
vzw 
 
 

Restyling 
vergaderaccomodatie ccBe - 
fase 1: Spoetnik omvormen tot 
salon 

€13.750,00  
 
 
 

€11.750,00  
 
 
 

Speelhuis Elief vzw 
 

Bouwproject Sint 
Lambertusstraat 

€100.000,00  
 

€50.000,00  
 

Marokkaans Socio-cultureel 
Centrum Ahlan vzw 

(Boven)lokale cyberspace 
 

€56.100,00  
 

€35.000,00  
 

Nibras vzw 
 

Renovatie en aanpassing 
gebouw van vzw Nibras 

€104.754,54  
 

€80.000,00  
 

Alevitisch Kultureel Centrum in 
Antwerpen vzw (AKCA) 

x 
 

€26.000,00  
 

€26.000,00  
 

Atel vzw ICT-ateliers €59.001,90  €50.000,00  
Leesweb vzw De Boekenkaravaan €20.761,00  €20.761,00  
Werkvorm vzw (Voor)opleiding metaal €25.168,00  €20.168,00  
Kids vzw 
 

Een dialoog jongeren - lokale 
beleidsmakers 

€14.038,00  
 

€14.038,00  
 

Kids vzw 
 

Aanpassingswerken drie 
steunpunten Kids vzw 

€41.160,00 
  

€41.160,00  
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Stad Antwerpen, Dienst 
Werkgelegenheid en 
Arbeidsmarkt 

Jong, allochtoon en aan het 
werk !! 
 

€50.000,00  
 
 

€50.000,00  
 
 

CISO-DIA vzw (Dienst 
Integratie Antwerpen) 
 
 

Selectie, opvolging en 
begeleiding 
Impulsfondsprojecten in 
Antwerpen 

€31.670,74  
 
 
 

€31.670,19 
 
 
  

Universiteit Antwerpen Tutorat €79.800,00  €38.776,00  
Turks Islamitische Vereniging 
vzw 

Kantoorbenodigdheden 
 

€10.200,00  
 

€4.000,00  
 

EL Wafa vzw 
 
 

Integratie tussen Vlaamse en 
Marokkaanse of andere 
jongeren 

€11.600,00  
 
 

€5.500,00  
 
 

Amal vz De bruggen €4.220,00  €0,00  
Ondersteuningsteam 
Allochtonen Antwerpen 
Bijzondere Jeugdbijstand vzw 

 Upgrading computernetwerk 
 
 

€3.311,00  
 
 

€0,00  
 
 

BeNKaV vzw Sine €23.003,00  €0,00  
Yoesuf International vzw 
 

Empowerment progressieve 
moslims 

€85.599,00  
 

€0,00  
 

Gul Vakfi vzw Bijstand aan de jongeren €7.070,98  €0,00  
De Bouwerij vzw 
 

Inrichting conversatieklassen 
NT2 

€20.742,00  
 

€0,00 
 

YWCA-Antwerpen vzw 
 

IVCA Intercultureel 
Vrouwencentrum Antwerpen 

€17.300,00 
  

€0,00  
 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
vzw 

Diplomagelijkschakeling 
 

€25.690,00  
 

€0,00  
 

Platform Allochtone 
Jeugdwerkingen vzw 

Broeikas voor allochtoon 
jeugdwerk II 

€19.829,00  
 

€0,00  
 

Nuard Culturele vereniging 
 

Impuls voor allochtone 
kunstenaars 

€24.750,00  
 

€0,00  
 

Academie onderwijs en cultureel 
centrum vzw 

Nieuwe leslokalen, nieuwe 
leeromgeving 

€18.395,75  
 

€0,00  
 

Academie onderwijs en cultureel 
centrum vzw 

Nieuwe ramen 
 

€25.666,00  
 

€0,00  
 

Afrikaans Platform 
 

Film en Debat over Afrikaanse 
Culturen (F.D.A.C.)  

€75.123,64  
 

€0,00  
 

DBSO KTA – Deurne  X €7.976,00  €0,00  
Together 
 

Onthaal en begeleiding van 
nieuwkomers 

€35.850,00  
 

€0,00  
 

OCMW Antwerpen 
 
 

Cluster dienstencentra-acties: 
kennismaking allochtone en 
autochtone buurtbewoners 

€39.000,00  
 
 

€0,00  
 
 

Hayat - het leven vzw Opnane €30.905,00  €0,00  
Sensla vzw 
 

Ooh ! 
(OpvoedingOnderwijsHanden)

€4.325,00  
 

€0,00  
 

De Waag vzw Prekersstraat – verwarming €14.000,00  €0,00  
Het Keerpunt 
 

Vrouwenweekend Mereyem 
en Mirjam 

€4.817,00  
 

€0,00  
 

In Petto 
 

Actieprogramma Bonte 
Wereld 

€25.000,00  
 

€0,00  
 

Federatie van Marokkaanse 
Verenigingen 

Iqra 
 

€65.545,01  
 

€0,00  
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De Veerman vzw 
 
 

Verbreding cultuurparticipatie 
voor minder kansrijke 
kinderen en jongeren 

€28.510,00  
 
 

€0,00  
 
 

Africa Synergies vzw 
 
 
 
 

Preventie- en 
bemiddelingscentrum voor 
echtelijke problemen bij paren 
van al dan niet verschillende 
nationaliteiten  

€16.000,00  
 
 
 
 

€0,00  
 
 
 
 

Nibras vzw 
 
 

Aankoop minibus voor het 
koor 'Achbaal Nibras' en vzw 
Nibras 

€23.292,50  
 
 

€0,00  
 
 

Federatie van Marokkaanse 
Verenigingen (FMV) vzw 

Islam & Burgerschap 
 

€66.229,43  
 

€0,00  
 

OFF TV vzw 
 

Begeleidings-, opleidings- en 
tewerkstellingsproject  

€249.330,61  
 

€0,00  
 

Platform Allochtone 
Jeugdwerkingen vzw 

Allochtone scouts 
 

€20.924,37  
 

€0,00  
 

Latijns-Amerikaanse Federatie 
vzw 

Werk-In-Groep 
 

€27.920,00  
 

€0,00  
 

Sesimiz - Onze stem vzw 
 

x 
 

€24.650,00  
 

€0,00  
 

Buurt- en Opbouwwerk Noord 
RISO - Antwerpen vzw 

x 
 

€42.500,00  
 

€0,00  
 

Centrum De Wijk en de Acht 
vzw 

@ WORK ! 
 

€10.000,00  
 

€0,00  
 

Tabora vzw 
 
 

LEIN (Lerend integreren in 
een stimulerende 
leeromgeving)  

€50.713,89  
 
 

€0,00  
 
 

Antwerpen 2006 
   

Vzw Ciso – DIA 
 

Selectie, opvolging en 
begeleiding FIM Antwerpen 

€ 31.434,41 
 

€ 31.434,41 
 

OFF TV vzw 
 

Begeleidings-, opleidings- en 
tewerkstellingsproject 

€ 45.000,00 
 

€ 45.000,00 
 

YWCA-Antwerpen 
 

Vrouwen en diversiteit: een 
huis met veel kamers 

€ 30.790,00 
 

€ 30.790,00 
 

RISO - Antwerpen vzw - 
Samenlevingsopbouw 
Antwerpen 

Materialenkoffer Taal-ooR 
 
 

€ 6.318,00 
 
 

€ 6.318,00 
 
 

Bouwerij vzw Bouwen Proeftuinatelier € 11.989,49 € 11.989,49 
Universiteit Antwerpen, 
Linguapolis 

Monitoraat op maat 
 

€ 120.296,07 
 

€ 70.000,00 
 

Federatie van Marokkaanse 
Verenigingen 

Iqra (netwerk 
leerondersteuning) 

€ 44.325,54 
 

€ 15.000,00 
 

Werkatelier Binnenstad Decoratieploeg € 25.518,00 € 25.518,00 
Werkvorm vzw Modulaire vorming € 19.059,95 € 19.059,95 
CAW Metropool, Justitieel 
Welzijnswerk Antwerpen 

Onderwijs in het arresthuis 
Antwerpen 

€ 15.333,88 
 

€ 15.333,88 
 

TIVO 
 

Nederlands voor 
werkzoekenden  

€ 38.727,00 
 

€ 10.000,00 
 

Speelhuis Elief vzw 
 

Bouwproject Sint 
Lambertusstraat 

€ 60.000,00 
 

€ 35.000,00 
 

Antwerpen – Turksport 
Jeugd-, Cultuur-, en Sportclub 

RDES (Renovatie dak, 
electriciteit en sanitair) 

€ 100.228,12 
 

€ 45.000,00 
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LWP Garage 
 
 

TGV - Toeleiding naar 
Garageberoepen voor 
Vrouwen 

€ 12.115,00 
 
 

€ 12.115,00 
 
 

Protestants Sociaal Centrum 
vzw 

Crea-zolder 
 

€ 12.500,00 
 

€ 12.500,00 
 

Steunpunt Tewerkstelling 
Antwerpen 

Tewerkstelling Antwerpen 
 

€ 24.672,97 
 

€ 24.672,97 
 

Academie Onderwijs en 
Cultureel Centrum 

Lekker warm en veilig 
 

€ 24.500,00 
 

€ 24.500,00 
 

Unie van Turkse Verenigingen 
 

Toegankelijkheid voor de 
vrouwen  

€ 17.500,00 
 

€ 5.750,00 
 

Huzur 
 

Verbouwing en herinrichting 
van de activiteitenlokalen 

€ 58.127,24 
 

€ 45.253,49 
 

Kids vzw 
 

Fuifbegeleidingsteam 
Schietgang 

€ 24.479,00 
 

€ 10.000,00 
 

BOM vzw 
 

CEON (Centrum Ecologische 
Opleidingen) 

€ 7.785,00 
 

€ 7.785,00 
 

El Wafa Conversatielessen WAFA € 4.220,00 € 4.220,00 
Huizen Y.W.C.A.-Antwerpen Nieuwe daken € 150.000,00 € 0,00 
OCMW Antwerpen 
 

Vorming omgaan met etnische 
culturele minderheden 

€ 4.825,00 
 

€ 0,00 
 

KAV (Kristelijke Arbeiders 
Vrouwenbeweging) 

Interculturalisering van KAV 
Provincie Antwerpen 

€ 2.885,53 
 

€ 0,00 
 

BeNKaV Kaukasische folklore € 23.003,00 € 0,00 
Vereniging voor Solidariteit Het Huis van de Regenboog € 66.000,00 € 0,00 
De Waag vzw Sport en spel € 6.257,90 € 0,00 
Lucerna College 
 

Opvoedingsondersteuning 
ouders 

€ 18.739,00 
 

€ 0,00 
 

Groep Buurt & Werk Wep mobiel € 43.339,03 € 0,00 
Elegast vzw Preventieve 
buurtwerking 

Jongerenontmoetingsplaats 
 

€ 43.800,00 
 

€ 0,00 
 

Academie Onderwijs en 
Cultureel Centrum 

Academie is van iedereen 
 

€ 20.053,75 
 

€ 0,00 
 

WNE Regie vzw  
Werk en Economie, dienst 
Arbeidsmark 

DILEHA, digitaal leerproject 
hoogopgeleide allochtonen 

€ 90.711,50 
 
 

€ 0,00 
 
 

Vitamine-W Buur(t)werk € 16.250,00 € 0,00 
Riso Antwerpen - Steunpunt 
Antwerpen Noord 

Bootproject 'toekomst op het 
water' 

€ 30.000,00 
 

€ 0,00 
 

Universiteit Antwerpen Trampolineproject € 41.750,00 € 0,00 

Vereniging van Turkse 
Arbeiders - Antwerpen Noord 

Ontspanning voor iedereen 
 

€ 87.913,75 
 

€ 0,00 
 

Turkse Islamitische Vereniging 
Hoboken-Kiel 

SVV (Sanitair voor Vrouwen) 
 

€ 29.955,60 
 

€ 0,00 
 

Steunpunt Intercultureel 
Ondewijs - Universiteit G 

Portfolio als didactisch 
leermiddel 

€ 53.053,16 
 

€ 0,00 
 

Lucerna College Internaat vzw Droge slaapkamers € 8.885,00 € 0,00 

Tiv 
 

Uitbreiding leslokalen, 
cursistenrefter en sanitair 

€ 357.172,64 
 

€ 0,00 
 

Lucerna College Posterproject € 5.750,00 € 0,00 
Turks Cultureel Centrum TCC in een nieuw kleedje € 12.301,15 € 0,00 
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Objectief vzw - Afdeling 
Antwerpen 

De Lijn is van iedereen 
 

€ 11.380,00 
 

€ 0,00 
 

Antwerpen - Turksport  
Jeugd-, Cultuur-, en Sportclub 

Uitrustingen 
 

€ 54.165,05 
 

€ 0,00 
 

Kids vzw 
 

Investeringen in vijf 
steunpunten 

€ 102.900,00 
 

€ 0,00 
 

Kids vzw 
 

Verankering invoegafdeling 
KIDS  

€ 129.263,00 
 

€ 0,00 
 

Tabora vzw Athena - Open Leercentrum € 58.152,97 € 0,00 

Moussem 
 

Moussem: sociaalartistiek 
werkplaats 

€ 69.644,05 
 

€ 0,00 
 

Vereniging voor Ontwikkeling 
en Emancipatie van Moslims 

Wereldkunst 
 

€ 179.558,35 
 

€ 0,00 
 

Antwerpen 2007 
  

Wijkgezondheidscentrum ’t 
Spoor 

Medische consultatie en 
preventieve actie 

41.748,00 € 
 

€ 41.748,00 
 

Universiteit Antwerpen Monitoraat op maat 23.187,47 € € 23.187,00 

Ciso – Dia vzw 
 
 

Selectie, opvolging en 
begeleiding 
Impulsfondsproject 

31.443,35 € 
 
 

€ 31.443,00 
 
 

Leesweb De boekenkaravaan 13.450,00 € € 13.450,00 
CAW Metropool 
 

Speelvijver Onthaal en 
ontmoetingsruimte 

27.700,14 € 
 

€ 27.700,14 
 

Vitamine W Project uitbouw was en plas 10.000,00 € € 10.000,00 

Tivo vzw Kantoorvaardigheden voor 
allochtone vrouwen 

11.066,00 € 
 

€ 11.066,00 
 

Off tv vzw 
 

Begeleidings-, opleidings- en 
tewerkstellingsproject 

45.000,00 € 
 

€ 45.000,00 
 

Ikra vzw 
 

Integratie door Kennis, 
Recreatie en Arbeid 

9.500,00 € 
 

€ 8.500,00 
 

Kids - Steunpunt Hoboken 2660 Dance 1.100,00 € € 1.100,00 
Universiteit Antwerpen Tutoraat 36.534,23 € € 36.534,23 
Kif Kif Antwerpen vzw 
 

Intercultureel Mediahuis 
Seefhoek 

30.021,66 € 
 

€ 21.521,66 
 

Chabad Huis voor Cultuur, 
Welzijn, Zorg en vorming 

Anonieme Hulplijn 
 

56.333,92 € 
 

€ 26.856,61 
 

Ayat 
 

Intern - extern debat 
Borgerhout 

6.500,00 € 
 

€ 6.500,00 
 

Buurtontwikkelingsmaatschappij 
(BOM) 

Duveltjesstrand 2008 en 
verder 

41.689,14 € 
 

€ 16.000,00 
 

Federatie van Marokkaanse 
Verenigingen 

De Eerste Stappen 
 

21.700,00 € 
 

€ 16.200,00 
 

Sport & Muziek vzw The Antwerp Wolf Pack 20.900,00 € € 6.000,00 
Academie Onderwijs en 
Jeugdcentrum vzw 

Diversiteit in het onderwijs 
 

20.648,50 € 
 

€ 20.648,00 
 

Leerlingen Begeleiding 
Antwerpen 

Trinity 
 

44.810,00 € 
 

€ 10.240,00 
 

Werkvorm Veiligheid en mobiliteit 24.992,55 € € 18.942,55 
Academie Onderwijs en 
Jeugdcentrum vzw 

Lift je omhoog naar een 
toekomst in diversiteit 

49.870,00 € 
 

€ 49.870,00 
 

Tivo vzw Diversiteit op de werkvloer 36.911,00 € € 12.100,00 
Groep Buurt & Werk Wep mobiel project 43.339,03 € € 21.338,00 
Alevitisch Kultureel Centrum in 
Antwerpen vzw 

Toekomst voor iedereen 
 

32.350,00 € 
 

€ 15.400,00 
 

Cultuurcentrum Berchem Restyling gemeenschappelijke 15.895,00 € € 15.895,00 
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 ontvangstruimte   
CAW De Terp 
 

Opbouwen netwerken 
opvoedingsondersteuning 

25.000,00 € 
 

€ 0,00 
 

Ciso 
 

TAOO - Taal Ondersteunend 
Ondernemen 

53.674,25 € 
 

€ 0,00 
 

Nibras vzw 
 

2de deel renovatie en 
aanpassing gebouw 

24.293,00 € 
 

€ 0,00 
 

Lubavitch Huis voor de jeugd Dagkamp 116.906,65 € € 0,00 

BOM Allochtonen en nieuwkomers 
toeleiden 21.680,00 € € 0,00 

CAW De Terp vzw Dienst Logistiek 20.202,40 € € 0,00 
Speelhuis Elief vzw Speelhuis Elief 15.000,00 € € 0,00 
Turks Cultureel Jeugdbeweging PC lessen op 2060 7.143,88 € € 0,00 
Chabad huis voor cultuur, 
welzijn, zorg en vorming 

Seminarie voor Vrouwen 
 

52.206,22 € 
 

€ 0,00 
 

Platform van Russisch 
sprekende Solidariteit vzw 

Nederlands - Russisch Taal en 
Cultuur Onderwijs 

28.300,00 € 
 

€ 0,00 
 

Afrikaanse Naties 
Jeugdverenigingen 

All Stars Multi-Foot 
 

32.600,77 € 
 

€ 0,00 
 

Platform van Allochtonen 
Jeugdwerkingen (PAJ) 

Ongekend Getalenteerd 
 

38.411,42 € 
 

€ 0,00 
 

Platform van Allochtone 
Jeugdwerkingen 

Scouts en diversiteit 
 

31.153,82 € 
 

€ 0,00 
 

IDI vzw Voetbal traject IDI 20.620,00 € € 0,00 
Antwerpen - F.C. Turksport  
 

Clubblad - F.C. Turksport 
Antwerpen  

9.544,90 € 
 

€ 0,00 
 

Vereniging voor Ontwikkeling 
en Emancipatie van Moslims 

Samen Opvoeden 
 

2.400,00 € 
 

€ 0,00 
 

MSC Ahlan vzw 
 

Renovatieproject – 
meisjeswerking 

81.210,00 € 
 

€ 0,00 
 

Unie van Turkse Verenigingen Jongerenwerkgroep 9.100,00 € € 0,00 

Unie van Turkse Verenigingen Open deur voor vrouwen en 
nieuwkomers 10.000,00 € € 0,00 

Cultureel Centrum Mehmet Akif 
vzw 

Nieuwkomers nieuw onder 
ons 

7.127,30 € 
 

€ 0,00 
 

Vrouwenstem Plus vzw 
 

Opvoedingsondersteuning in 
diversiteit 

16.680,00 € 
 

€ 0,00 
 

Cosmos Onderwijs & 
jeugdcentrum vzw 

Hand in hand naar een betere 
toekomst 

19.445,21 € 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Brussel, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen:  
 

Initiatiefnemer Project  Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

Brussel 2005 
   

Kiezen voor Kinderen Sensibiliseren en werven van 
allochtone gezinnen voor de 
opvang van allochtone 
minderjarigen 

€12.613,00  €12.613,00  

Huis van het Nederlands 
Brussel vzw 

School en Ouders €2.500,00  €2.500,00  

Foyer Lucht voor mensen in 
ademnood 

€37.308,84  €37.308,84  

F.C. Sint Joost vzw Samen sporten en leven €18.500,00  €6.500,00  
Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

Een zomerse taalspeler op 2 
Brusselse speelpleinen 

€42.790,00  €40.000,00  



-832-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

Vlaamse 
Gemeenschapscommissie  

Leren praten gaat niet helemaal 
vanzelf 

€11.797,00  €10.000,00  

Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

BRUTUS, Brusselse Tutors 
voor scholen 

€78.500,00  €78.000,00  

VBJK - Expertisecentrum voor 
Opvoeding en Kinderopvang 

Inburgering & kinderopvang €38.238,00  €38.238,00  

Projectencentrum Don Bosco Basisopleiding 
heftruckchauffeur voor 
nieuwkomers 

€104.000,00  €55.000,00  

Buurtsport Brussel vzw Jump for Fun €95.251,85  €67.251,90  
Brusselse Welzijns- en 
gezondheidsraad vzw 

Kofferproject - Ouder worden 
in Brussel 

€21.252,36  €21.252,36  

Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

Medewerker Federaal 
Impulsfonds 2005-2006 

€30.000,00  €25.000,00  

Centrum Etnische Minderheden 
en Gezondheid vzw 

Huis der Gezinnen €1.631,67  €1.631,67  

PAG-ASA vzw Renovatie individuele kamers 
slachtoffers mensenhandel en 
vernieuwing toegangspoort in 
functie van het bevorderen van 
de veiligheid van de doelgroep 

€39.509,00  €37.102,91  

NASCI Dienstencentrum voor 
het jonge kind vzw 

Kookmama €10.400,00  €5.200,00  

Pro Velo vzw School op de fiets €139.109,00  €107.200,00  
Dar Al Amal Voor een verbetering van onze 

emancipatie 
€5.455,16  €0,00  

De Markten Circus in de wijk €9.413,00  €0,00  
Fire Gym vzw Schoolkids Network Fire Gym €4.350,00  €0,00  
EHSAL Europees Hogeschool 
Brussel 

Zorg inkleuren €90.648,16  €0,00  

Wok wijkontwikkeling 
Kuregem 

Verfraaiing wijkinfrastructuur €169.599,40  €0,00  

Hodari vzw Dialoog interculturel €5.260,00  €0,00  
Racing Forest Ovetense Turon 
vzw 

Integratie door sport €32.000,00  €0,00  

Sportdienst Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

Ondersteuning Brusselse 
voetbalclubs 

€100.000,00  €0,00  

Onder Ons vzw Occasionele crèche tijdens 
vorming voor vrouwen 

€46.525,00  €0,00  

De Welvaartkapoen vzw IBO De Verliefde Wolk €90.000,00  €0,00  
Vormingscentrum Foyer Een wijkkruispunt waar 

iedereen iets kan leren en 
maken 

€18.186,30  €0,00  

Atelier Groot Eiland vzw Atelier Groot Eiland €338.956,95  €0,00  
Welkom Welkom verfraait voor de 

bevordering van gelijkheid en 
de bestrijding van etnische 
discriminatie 

€29.440,51  €0,00  

Marandy Video informatie voor 
nieuwkomers 

€7.900,00  €0,00  

Pact Ateliers Pacheco Instituut 
OCMW Brussel 

De Zolder Couture-Kultuur €50.000,00  €0,00  

Feda vzw Sociale en/of professionele 
integratie van Afrikaanse 
vrouwen 

€10.000,00  €0,00  

Inyange vzw Prise en charge du salaire d'une 
permanente à la coordination 

€35.813,00  €0,00  
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Espace impulse vzw Socio-professionele 
inschakeling 

€26.300,00  €0,00  

Latijns-Amerikaanse Federatie 
vzw 

Taller latinoamericano €19.700,00  €0,00  

Club Juventino Anderlecht vzw Educatie en cultuur €6.000,00  €0,00  
Autonoom Internaat van het 
Gemeenschapsonderwijs 

Multiplay is onze troefkaart!!! €5.000,00  €0,00  

Federatie voor Marokkaanse 
Democratische Organisaties 

Reactivering van allochtone 
werkzoekenden naar werk 

€50.000,00  €0,00  

Kif Kif vzw De interculturele webtelevisie 
van Vlaanderen 

€54.579,59  €0,00  

Upendo vzw De jassen van de vluchtelingen €11.005,00  €0,00  
Upendo vzw Ruimte voor de opwaardering 

van allochtone kinderen 
€10.875,00  €0,00  

CAW Archipel-Groot Eiland, 
Computer Nords@it vzw 

Taalstimuleringsateliers voor 
kinderen 

€5.655,40  €0,00  

Semerkand vzw Inkleding nieuwe locatie voor 
alle doelgroepen 

€38.524,00  €0,00  

Vooruitgang vzw Inburgering €28.146,00  €0,00  
Vlaams Centrum voor 
Levensvorming Regio Brussel-
Halle-Vilvoorde vzw 

Vrouwenwerking FACET €3.070,00  €0,00  

Vlaams Centrum voor 
Levensvorming Regio Brussel-
Halle-Vilvoorde vzw 

Werken met asielzoekende 
jongeren 

€4.000,00  €0,00  

Link=Brussel vzw Project Dialoog van Camelia 
Mannenwerking 

€7.500,00  €0,00  

Belgisch Nieuws vzw Een Russischtalige krant "Het 
Belgische Nieuws" 

€7.400,00  €0,00  

Vrijzinnig Jeugdcentrum (VJC) 
vzw 

Hand in hand door ons land €137.275,00  €0,00  

Imagica vzw voor actieve 
mediavorming 

Digitale brug €47.157,50  €0,00  

Centrum Marokkaanse 
Arbeiders (CMA) 

Aankoop van pand voor socio-
culturele, educatieve en 
artistieke doeleinden 

€90.000,00  €0,00  

Afrikans vzw Kantoorautomatisering  en NT2 €45.450,00  €0,00  
Brussel 2006 

   
Vksa Voorzienigheid Op met de beentjes € 82.603,50 € 49.562,00 
Projectencentrum Don Bosco Time out Brussel € 147.300,00 € 60.000,00 
Intec Brussel vzw Uitbreiding € 28.000,00 € 27.800,00 
Syntra Brussel Allochtonen Leren 

Ondernemen 
€ 84.643,76 € 29.000,00 

Brussels Gekleurd - Bruxelles 
en Couleurs 

Gelijke kansen gesprekken € 14.740,00 € 14.740,00 

VBJK - Expertisecentrum voor 
Opvoeding en Kinderopvang 

Participatie van allochtone 
gezinnen  

€ 49.852,00 € 34.852,00 

Vlaams Gemeenschapsbeleid 
Anderlecht vzw 

Ket In Kuregem € 10.000,00 € 10.000,00 

De Overmolen Right 2 Learn € 19.751,44 € 16.407,00 
Inyange Inyange beat orkestra  € 14.625,00 € 14.625,00 
Globe Aroma Uitbreiding infrastructuur € 14.026,87 € 14.026,00 
Fede / Fora / Brusselwerking 
VCA/Ritc. 

Je participe / ik doe mee € 20.000,00 € 20.000,00 

Eva Inrichting Elan € 16.250,00 € 16.250,00 
Dar al Amal Voor de bevordering van € 19.634,11 € 7.500,00 
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emancipatie en cohesie 
Sint-Goedele vzw (Lethas - 
CVO) 

Leslokalen Konica € 88.437,00 € 17.678,00 

Vormingscentrum Foyer Naar een beter wederzijdse 
begrip 

€ 19.010,92 € 19.010,00 

CBE Brusselleer Van basiseducatie naar sociaal-
cultureel-werk 

€ 6.817,64 € 6.817,64 

Brussel Onthaal vzw Sociaal vertaalbureau  € 5.000,00 € 5.000,00 
Koerdisch Bureau voor 
Ontmoeting en Informaie 

Integratie in België van 
vluchtelingen 

€ 3.622,67 € 3.300,00 

Gemeente Sint-Joost-Ten-Node 
Dienst Nederlandstalige 
bibliotheek 

Nederlandstalige bibliotheek € 265.000,00 € 90.772,04 

Beeldenstorm Vlaggen & wimpels  € 21.256,96 € 12.500,00 
Almanar vzw Identiteit en engagement € 10.000,00 € 10.000,00 
Link = Brussel vzw Camelia, Brussels 

Emancipatiehuis 
€ 3.426,13 € 2.500,00 

Bains: Connective Krul vzw Filmclub voor 
migrantenjongeren 

€ 17.694,00 € 16.650,00 

Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

Medewerker Federaal 
Impulsfonds 2006-2007 

€ 30.000,00 € 30.000,00 

Centrum Etnische Minderheden 
en Gezondheid 

Huis der gezinnen € 13.202,68 € 8.500,00 

Afrisyle vzw Bayaya na Bana Brussel € 83.085,60 € 7.300,00 
Brussels Gekleurd - Bruxelles 
en Couleurs 

Intergenerationaliteit € 7.050,00 € 0,00 

Onder Ons Participatie van ouders aan 
schoolactiviteiten  

€ 8.900,00 € 0,00 

Marandy Video-informatie burgerschap 
voor allochtonen 

€ 7.900,00 € 0,00 

Mentor-escale vzw Schoolbegeleiding en 
oriëntering van alleenstaande 
ouders 

€ 21.465,00 € 0,00 

OCMW Brussel Schoolhulp Sociale Antenne 
Stefania 

€ 27.542,00 € 0,00 

Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Brussel 

Migranten in tijd en ruimte € 27.455,15 € 0,00 

Atelier Groot Eiland vzw Aanpassing van de 
infrastructuur van 4 ateliers  

€ 50.895,00 € 0,00 

Jes vzw Reptielen € 23.080,22 € 0,00 
Wijkontwikkeling Kuregem Verfraaiing Wijkstructuur 

Kuregem 
€ 108.930,00 € 0,00 

Elmer vzw Inrichting Elmer Centrum € 221.150,00 € 0,00 
De Welvaartkapoen vzw x  € 42.881,95 € 0,00 
EHSAL - Europese 
Hogeschool Brussel 

Zorg Inkleuren € 79.119,62 € 0,00 

Baita Henegouwenkaai € 300.000,00 € 0,00 
M.A.K.S. De computer, een springplank 

voor het vinden van werk 
€ 23.196,00 € 0,00 

Centrum voor het Jonge Kind 
vzw 

Cultuur en taal € 15.455,93 € 0,00 

Nivo Brussel Aankoopdossier infrastructuur 
Dorpsstraat 30-32 

€ 143.268,38 € 0,00 

Imagica vzw voor actieve 
mediavorming 

Digitale brug € 44.521,00 € 0,00 

Vereniging voor Ontwikkeling 
en Emancipatie Moslims 

Taalplus € 19.593,35 € 0,00 
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MJ Chicago vzw Ruimte voor taal € 10.714,28 € 0,00 
Mini-Anneessens vzw Jongeren in ACTIE € 21.531,00 € 0,00 
GC Elzenhof Matonge Stapsgewijs / Pas à 

Pas 
€ 7.525,61 € 0,00 

CAW Archipel-Groot Eiland, 
deelwerking Nords@it 

Nordweb € 51.310,00 € 0,00 

CAW Archipel-Groot Eiland Noordzin: multimedia als 
exploratiemiddel  

€ 33.275,00 € 0,00 

AIF vzw (Associazioni 
Internatzionali Federate) 

Geïntegreerd aanbod ICT en 
Nederlands 

€ 10.610,00 € 0,00 

Schoolopbouwwerk Brussel 
vzw 

Moedergroepen in/en school, 
buurt en wereld  

€ 51.800,00 € 0,00 

CLB Pieter Breughel Drempel € 11.000,00 € 0,00 
Regionaal Integratiecentrum 
Foyer Brussel 

Dienst Rechtsbescherming 
Foyer bevordert gelijkheid 

€ 8.226,00 € 0,00 

A place To Live vzw Tilia, ontmoetingshuis voor 
maatschappelijk kwetsbaren 

€ 23.200,00 € 0,00 

Tegen Racisme - School 
Zonder Racisme 

Ondersteuning leerkrachten en 
toekomstige leerkrachten 

€ 26.907,50 € 0,00 

PAG-ASA Renovatie in het opvanghuis 
van individuele kamers 

€ 203.814,06 € 0,00 

Centrum West Renovatie Nederlandstalige 
jeugdhuiswerking 

€ 24.470,91 € 0,00 

Europese Hogeschool Brussel Taalgericht vakonderwijs voor 
anderstaligen 

€ 19.425,90 € 0,00 

Jeunesse Sportive, Belge des 
Arts Martiaux 

Tijl Uilenspiegel € 44.785,00 € 0,00 

ACLI-Vlaanderen Nieuwkomers € 5.939,00 € 0,00 
Fire Gym Campagne 25 + 25 € 189.991,50 € 0,00 
Tuyayi Tulunga vzw Mayi € 45.000,00 € 0,00 
Menzil Inrichting nieuwe locatie € 35.000,00 € 0,00 
Vooruitgang Inburgering € 14.600,00 € 0,00 
Plaats voor bemiddeling, 
communicatie, culturen 

Preventieopleiding en positief 
beheer van de conflicten 

€ 23.055,28 € 0,00 

Feda vzw Een vrouw ter dienst van de 
anderen 

€ 14.050,00 € 0,00 

Cosmos vzw Verbouwing van een garage tot 
een multifunctioneel lokaal 

€ 10.750,00 € 0,00 

Erasmushogeschool Brussel Bijzondere Leerroute voor 
Maatschappelijk Assistenten 

€ 59.406,00 € 0,00 

Brussel 2007 
   

Vrienden van het Huizeke vzw Stop sociale uitsluiting in de 
klas 

€ 27.096,47 € 9.725,00 

Brusselse Welzijns- en 
Gezondheidsraad 

Kofferproject - 'Ouder worden 
in Brussel' 

€ 7.711,60 € 7.011,60 

Europees Hogeschool Brussel Taakgericht vakonderwijs voor 
anderstalige instromers 

€ 19.300,00 € 15.079,60 

NASCI, Dienstencentrum voor 
het Kind  

Mama’s Club € 9.850,00 € 8.608,77 

Minor-Ndako in samenwerking 
met Juna 

Therapeutische ondersteuning  € 23.152,50 € 10.152,50 

Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

Zomerschool 2007 € 75.000,00 € 15.000,00 

cvo Elishout COOVI Lerarenopleiding (getuigschrift 
Pedagogische Bekwaamheid) 

€ 34.307,69 € 28.312,69 

Tracé Brussel Jump naar Werk € 62.014,12 € 29.576,08 
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Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

Taalvaart in het buitengewoon 
Nederlandstalig Basisonderwijs

€ 110.000,00 € 44.000,00 

Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Brussel 

Migranten in tijd en ruimte € 28.091,00 € 28.091,00 

Objectief, beweging voor 
gelijke rechten vzw 

Ondersteuning van allochtone 
zelforganisaties  

€ 5.100,00 € 5.100,00 

Buurtwerk Chambéry vzw Praatpiraten € 14.722,50 € 11.332,50 
Mini-Anneessens vzw Dialoog en ontmoeting € 6.000,00 € 2.000,00 
Dienstencentrum Het Anker Muziek € 4.614,00 € 3.114,00 
De pianofabriek vzw Alcantra € 38.013,00 € 10.000,00 
Pact Atelier Achemie € 7.500,00 € 7.500,00 
Muziekpublique vzw Migrantenartiesten op band en 

in beeld  
€ 75.000,00 € 20.000,00 

Centrum Etnische Minderheden 
en Gezondheid 

Huis der gezinnen € 9.431,29 € 4.383,47 

Huis van het Nederlands 
Brussel 

Oprichting van een Open Leer 
Centrum (OLC)  

€ 16.000,00 € 16.000,00 

A Place To Live Tilia Onthaalhuis € 66.489,33 € 48.364,33 
Inyange Bucuti / Amicalement / 

vriendelijk 
€ 25.715,00 € 8.240,00 

De Overmolen Hotel Home € 49.909,98 € 16.621,47 
Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

Ondersteuningsmateriaal 
Nederlands  

25.000,00 € 
 

25.000,00 € 
 

Lethas – CVO Computers voor Bonte Was 37.500,00 € 37.500,00 € 
Universitaire Associatie 
Brussel 

BRUTUS (+ & ++), Brusselse 
Tutoren voor scholieren 

78.500,00 € 
 

15.000,00 € 
 

Schoolopbouwwerk Brussel 
vzw 

Methodieken en materialen 
voor werken met ouders  

15.450,00 € 
 

4.000,00 € 
 

Marandy 
 

Video informatie voor 
nieuwkomers 

9.325,00 € 
 

9.325,00 € 
 

Forum van Afrikaanse 
Artiesten (FORA) 

Onbekend is onbemind 22.500,00 € 
 

7.300,00 € 
 

Taverne Groot Eiland vzw Exotische Catering 28.343,60 € 28.343,60 € 
Organisatie voor Clandestiene 
Arbeidsmigranten 

Nieuwe EU-burgers op de 
Belgische Arbeidsmarkt 

35.967,07 € 
 

20.867,07 € 
 

Gemeenschapscentrum Everna 
vzw 

De Toverbal 19.278,04 € 
 

19.250,00 € 
 

Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

Medewerker Federaal 
Impulsfonds 2007-2008 

30.000,00 € 
 

30.000,00 € 
 

Elmer vzw Elmer Nieuwland € 96.800,00 0,00 € 
 

Arthis - het Belgisch -
Roemeens Cultureel Huis vzw 

Netwerk voor netwerk € 6.164,75 0,00 € 
 

Netwerk Het moduleerbaar maken van 
lokalen binnen een wijk 

€ 5.500,00 0,00 € 
 

Pro Velo vzw School op de fiets € 62.620,00 0,00 € 
Buurtsport Brussel vzw BuurtsportSplash € 96.611,83 0,00 € 
Baita Henegouwenkaai 50.000,00 € 0,00 € 
Gemeenschapscentrum De 
Rinck 

Onderzoek naar de socio-
culturele behoeften  

22.000,00 € 
 

0,00 € 
 

School Zaveldal en haar vzw 
De Wingerd 

Ouderparticipatie 37.017,29 € 
 

0,00 € 
 

Zelforganisatie Caleidoscoop / 
De Vaartkapoen 

Informatiecursussen en 
studiebezoeken  

30.000,00 € 
 

0,00 € 
 

Federatie Afrikaanse Hoop Coördinatie voor de participatie 35.390,42 € 0,00 €  
Beeldenstorm 
 

Kunsteducatieve projecten van 
Beeldenstorm Vlaggen 

83.093,36 € 
 

0,00 € 
 

Buurtsport Brussel vzw Pedagotheek 10.053,54 € 0,00 € 
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PAG-ASA 
 

Renovatie individuele kamers 
opvanghuis 

69.784,00 € 
 

0,00 € 
 

Groep Intro vzw Regio Brussel Op-leiding, Onder-dak 160.668,00 € 0,00 € 
Bij Ons vzw - Chez nous Kookatelier - thema Resto 11.428,63 € 0,00 € 
Sint-Goedele Brussel vzw 
 

Ouderbetrokkenheid 
optimaliseren 

12.000,00 € 
 

0,00 € 
 

Werkgroep Immigratie 
 

Positief omgaan met 
meertaligheid 

11.050,00 € 
 

0,00 € 
 

Wijkpartenariaat vzw 
 

Kinder en jongerenwerking 
Ratatouille 

14.963,00 € 
 

0,00 € 
 

KWB Interculturele Werking 
 

Het leven is meer dan papieren 
alleen! 

2.400,00 € 
 

0,00 € 
 

Bemiddelingsruimte voor 
communicatie 

Plaats voor bemiddeling, 
communicatie en culturen 

23.055,28 € 
 

0,00 € 
 

Foyer 
 

Kiplekker door sport en 
gezonde voeding  

19.430,18 € 
 

0,00 € 
 

Syntra Brussel Allochtonen leren ondernemen 85.711,18 € 0,00 € 
Fire Gym Aankoop van de huidige zaal 375.000,00 € 0,00 € 
Gemeentelijke Basisschool 
Regenboog 

Preventie schoolverzuim en 
brugklassen  

9.200,00 € 
 

0,00 € 
 

Bains Connective Krul vzw Filmclub 18.635,00 € 0,00 € 
Koerdisch Bureau voor 
Ontmoeting en Informatie 

Integratie in België van 
vluchtelingen 

437,21 € 
 

0,00 € 
 

Espace Impuls vzw 
 

Socio-professionele 
inschakeling 

14.100,00 € 
 

0,00 € 
 

Regionaal Integratiecentrum 
Foyer Brussel 

Molenbeek on-line 19.270,00 € 
 

0,00 € 
 

Congo Cultures 
 

Socio-professionele integratie 
van Afrikanen  

34.945,00 € 
 

0,00 € 
 

Centrum Deeltijds Onderwijs 
Laken 

Educatieve buurttuin 16.700,00 € 
 

0,00 € 
 

Sint-Guido-Instituut / sint-
Goedele 

Een technologische brug 17.500,00 € 
 

0,00 € 
 

Sport- en actiecentrum voor het 
Welzijn van het Kind 

Opleiding van kansarme 
jongeren tot sportmonitoren 

31.245,71 € 
 

0,00 € 
 

FEDA (Federatie Afrikaanse 
Hoop) vzw 

Bevorderen van interculturele 
ontmoetingen  

30.000,00 € 
 

0,00 € 
 

Nouvelle Ecriture Africaine 
Formation 

Conversatietafels in het 
Nederlands organiseren 

21.956,00 € 
 

0,00 € 
 

Be Optimal in Ation @ Sport The snake 26.550,00 € 0,00 € 
Espace Impulse  x 14.600,00 € 0,00 € 
Upendo vzw 
 

Bevordering van de 
marktpositie 

13.305,00 € 
 

0,00 € 
 

Vooruitgang vzw Inburgering 15.000,00 € 0,00 € 
WOK Wijkontwikkeling 
Kuregem 

Finaliseren renovatie Wijkhuis 
Wok 

120.300,00 € 
 

0,00 € 
 

Chirolokalen vzw Koekelberg Integratie via het kleine verhaal 2.426,89 € 0,00 € 
Atlemo F.I.B., Fietsen in Brussel 20.670,00 € 0,00 € 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Gent, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met vermelding 
van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen:  
 
Initiatiefnemer Project  Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 
bedrag 

Gent 2005  
   
SPW 't  Leebeekje Het Bouw-Boss … Waar 

jongens en meisjes de baas zijn 
€ 6.496,49 € 6.496,00 
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Baab vzw Ontwikkeling en beheer van 
website 

€ 20.535,00 € 11.800,00 

MoslimJongerenGent vzw Meisjes op Nieuw-Gent € 3.020,00 € 3.020,00 
Federatie van Vooruitstrevende 
Verenigingen 

Bewust burgerschap € 15.296,56 € 7.028,00 

Jong vzw Uitbreiding en vernieuwing 
infrastructuren van enkele 
deelwerkingen van Jong vzw 

€ 41.900,00 € 12.750,00 

Vzw Jong - afdeling Jeugdhuis 
Kaarderij 

Sportvloer voor jongeren in 
jeugdhuis Kaarderij 

€ 29.265,06 € 25.000,00 

FZO-VL ism Flux vzw Stroomopwaarts (in-, door- en 
uitstroom verhogen voor 
gelijke toekomstkansen) 

€ 4.850,00 € 4.850,00 

De Sloep vzw Creëren van open, 
interculturele 
ontmoetingsruimte 

€ 8.135,63 € 8.136,00 

Jong vzw Samen sporten € 8.479,00 € 8.479,00 
Victoria Deluxe vzw Uitbouw laagdrempelige 

interculturele 
ontmoetingsplaats 

€ 19.497,22 € 9.061,10 

De Eenmaking - El Wahda - 
Birlesim 

Preventie voor 
minderheidsgroepen 

€ 63.119,00 € 12.000,00 

Nakhla vzw Intercultueel Project Nakhla € 14.434,99 € 2.600,00 
Stad Gent - Integratiedienst Uitbreiding infrastructuur 

onthaalbureau Kom-Pas Gent 
€ 150.000,00 € 90.000,00 

Opré Roma ism Onafhankelijk 
Roma Initiatief vzw 

Steunpunt "Amaro Kher" € 23.000,00 € 6.900,00 

Stad Gent - Integratiedienst Opvolging 
Impulsfondsprojecten Gent 

€ 30.000,00 € 30.000,00 

RISO Gent Samenleven Ledeberg € 30.000,00 € 2.500,00 
El Ele vzw Activering van kortgeschoolde 

Turkse vrouwen 
€ 85.500,00 € 5.000,00 

Provinciaal Centrum voor 
Volwassenenonderwijs Gent 
(PCVO Gent) 

Open een digitaal raam naar 
integratie en gelijke kansen 

€ 51.072,18 € 8.000,00 

Jong  vzw Interculturele ervaringen in de 
Gentse spelotheken 

€ 8.488,00 € 0,00 

Dienst Asiel- en 
Vluchtelingenbeleid Stad Gent 

Ontmoetingscentrum Verapa € 210.000,00 € 0,00 

Federatie van Zelforganisaties 
in Vlaanderen 

Impuls aan kadervorming FZO-
VL 

€ 4.714,00 € 0,00 

Basi Bo Moko vzw Inrichten secretariaat, 
vormingslokaal en verzekeren 
permanentie 

€ 6.813,49 € 0,00 

Speelteater - Kopergietery vzw Theater in de buurt € 9.521,87 € 0,00 
LEJO vzw In ’t spoor € 70.751,00 € 0,00 
Kwasa Kwasa vzw Racisme en discriminatie 

bestrijding op Gents 
buurtniveau via vorming en 
training 

€ 442.698,86 € 0,00 

Vlaams Centrum voor 
Levensvorming 

Didactisch en sportmaterieel € 15.200,00 € 0,00 

Centrum voor Levensvorming 
Oost-Vlaanderen 

Bouw creatief atelier € 10.000,00 € 0,00 

Turkse Kulturele 
Jongerenvereniging 

Project vrouwen € 10.084,35 € 0,00 

OCMW Gent Duaal integratieproject voor € 64.880,00 € 0,00 
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allochtonen 

Vlaams Intercultureel Centrum 
vzw 

Bevorderen van integratie, 
emancipatie, participatie en 
interculturele dialoog 

€ 41.000,00 € 0,00 

Meridiaan Cultuur en 
Opleidingscentrum vzw 

Opleiding : een kans!! € 80.000,00 € 0,00 

Gent 2006 
 

vzw Meridiaan cultuur en 
opleidingscentrum 

Studycoaching-meubilair 
 

€ 27.715,00 € 27.715,00 

Andalous 
 

Emancipatie d.m.v. 
cultuurbeleving 

€ 15.750,00 € 5.400,00 

Belgische Turkse 
Vriendenkring 

Jong, vrouw en allochtoon : 
drie troeven ?  

€ 139.031,31 € 69.515,50 

Moslim Jongeren Gent 
(M.J.G.) 

Visueel educatief programma 
 

€ 7.164,38 € 2.500,00 

Moslim Jongeren Gent 
(M.J.G.) 

Educatieve cursus Algemeen 
Academisch Nederlands 

€ 53.486,00 € 2.500,00 

Jong vzw 
 
 

Heropstarten jongeren-, 
meisjes-, kinder- en 
speelwerking 

€ 37.087,00 € 18.543,50 

Flux vzw Stroomopwaarts!  € 17.500,00 € 5.000,00 
Integratiedienst Gent 
 

Opvolging 
impulsfondsprojecten Gent 

€ 30.000,00 € 30.000,00 

Jes vzw Op weg naar een attest € 38.557,00 € 4.900,00 
Jong vzw Dracuna € 14.000,00 € 10.657,60 
Jong vzw Mobiele klusjesmannen  € 37.033,00 € 3.000,00 
Centrum Viadrina 
 

Oosthoek - Oost Europese taal 
- en pershoek 

€ 17.706,54 € 6.200,00 

Jong - Jeugdhuis Kaarderij vzw Goede buren € 32.248,58 € 11.560,00 
Kom-Pas Gent vzw Com-ini-catie € 7.860,00 € 7.860,00 
Mariam vzw Het Gentse Jeugdpaleis € 16.700,00 € 8.000,00 
Buurtdiensten Gent Noord vzw Sport in kleuren € 45.249,12 € 17.882,00 
Adrenaline vzw Vrijwilligers € 5.290,00 € 2.000,00 
Tolk- en Vertaalservice Gent 
vzw 

Communicatie: een brug tussen 
culturen 

€ 14.271,95 € 9.270,60 

Kinder- en Jongerenwerking 't 
Leebeekje 

Nooit te LICHT bevonden! 
 

€ 9.551,80 € 4.775,90 

Urgent 
 

Diversity Radio Education 
(DRE) 

€ 20.950,00 € 2.500,00 

Riso Gent vzw De Kiosk € 22.840,00 € 3.840,00 
PCVO Gent Digihoek € 47.594,67 € 0,00 
El Wahda, De eenmaking Gelijk(w)aardigheid in verschil € 71.247,60 € 0,00 
vzw Meridiaan cultuur en 
opleidingscentrum 

Studycoaching-infrastructuur 
 

€ 135.000,00 € 0,00 

Lejo vzw In ’t spoor € 58.614,18 € 0,00 
Victoria Deluxe 
 

Uitbouw interculturele en 
multimedia leeromgeving 

€ 33.148,86 € 0,00 

Habbekrats vzw Toolbox met vitaminen € 36.300,00 € 0,00 
Kwasa Kwasa vzw 
 

Racisme en discriminatie 
bestrijding 

€ 44.787,42 € 0,00 

Iqra in samenwerking met 
Voem vzw  

Scholen in alle kleuren 
 

€ 23.030,20 € 0,00 

Werkgroep Vluchtelingen Gent 
- vzw i.s.m. Kipavita 

Installatie van technisch-
polyvalente studie- en 
werkhoek 

€ 18.951,00 € 0,00 
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Groep Intro vzw regio Oost-
Vlaanderen 

Vormingsatelier Ivon 
 

€ 50.000,00 € 0,00 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Gent 
 

Het aanbieden van het 
theaterstuk 'De Gesluierde 
Monologen’ 

€ 5.500,00 € 0,00 

Gent 2007 
 

Stad Gent - Pedagogische 
Begeleidingsdienst 

Moedertaalonderwijs ten 
dienste van het Nederlands 

€ 30.000,00 € 13.176,96 

Kwasa Kwasa vzw Muli Bwanji Gent. Een 
interactieve tentoonstelling 

€ 27.395,67 € 19.465,10 

Vincit Vrouwenvereniging Zoet gevormd € 17.020,00 € 5.850,00 
Meridiaan Cultuur- en 
Opleidingscentrum 

Leren door Ontspanning 
(Opvoedingsondersteuning) 

€ 17.675,00 € 13.862,78 

Groep Intro vzw Bouw nieuw atelier IVON € 50.000,00 € 8.500,00 
Özburun Inrichting ondergrondse 

jeugdlokalen 
€ 9.102,50 € 9.102,50 

Meridiaan Personeelsondersteuning voor 
professionalisering 

€ 7.986,72 € 7.986,72 

Nakhla Cultuurproject 2007 € 12.150,00 € 6.532,54 
Chirojeugd Oost-Vlaanderen 
vzw 

Chiro Mengelmoesh- een 
multiculturele chiro 

€ 35.000,00 € 35.000,00 

De Eenmaking - El Wahda - 
Berlisim vzw 

Tuppercare € 8.610,00 € 5.000,00 

Promofil (Africa Matters) vzw Opstart Afrika 
informatiecentrum (Africa 
Matters) 

€ 105.598,00 € 12.000,00 

De Gouden Generatie Jeugdhuis De Gouden 
Generatie 

€ 19.618,00 € 8.000,00 

Jong vzw Music-4-al in de Brugse Poort € 37.280,00 € 6.000,00 
Omuz Omuza Dans mode en cultuur als 

hefboom  
€ 45.416,00 € 9.000,00 

Habbekrats Praatkaffee met Prik € 36.300,00 € 9.000,00 
CAW Artevelde Meter en Peter project voor 

alleenstaande jonge ouders 
€ 14.994,50 € 10.000,00 

Avicenna Onderwijs als motor tot 
integratie 

€ 3.500,00 € 3.500,00 

Poskuder Opwaarts met taal en vorming € 9.910,00 € 6.000,00 
De Sloep vzw Twaalf (Nederlands voor 

absolute beginners) 
€ 766,00 € 766,00 

Jong vzw Gemengde sporten in de 
Brugse Poort 

€ 17.362,47 € 6.100,00 

Speelpleinwerking 't Leebeekje 
vzw 

Springen zonder grenzen € 8.215,90 € 5.000,00 

Stad Gent – Integratiedienst Opvolging 
Impulsfondsprojecten Gent 

€ 30.000,00 € 27.177,50 

Samenlevingsopbouw Gent 
vzw 

De Kiosk € 24.142,50 € 3.000,00 

OCMW Gent Taalcoaching € 18.660,00 € 4.600,00 
Kilim vzw Bevorderen van integratie en 

gelijke kansen 
€ 31.306,04 € 9.000,00 

Victoria Deluxe Opzetten van een nieuwe 
interculturele en multimediale 
omgeving 

€ 21.425,00 € 5.000,00 

Kif Kif Gent vzw Investering in kopieerapparaat € 11.294,88 € 5.000,00 
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De Kraankinders vzw Interculturalisatie deeltijds 
kunstonderwijs 

€ 81.865,50 € 0,00 

Kom-Pas Gent vzw Uitbreiding 
Vrijwilligerswerking 
Onthaalbureau Kompas 

€ 14.550,00 € 0,00 

IQRA vzw Scholen in alle kleuren € 38.900,00 € 0,00 
Afrikaanse Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking 

Aros hoofdzetel € 406.100,00 € 0,00 

Ethercentrum  Best FM € 7.260,00 € 0,00 
Free-Time vzw Kampen Kollekasteel € 11.282,78 € 0,00 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Aalst, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 

Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

Aalst 2005 
   

Onthaal- en opvangcentrum 
voor buitenlandse niet-
begeleide minderjarigen 

Diversifiëren en uitbreiden van 
de leefgroepwerking 

€ 19.713,23 € 17.788,80 

Aalst 2006 
   
't Huis vzw Renovatie oud pand 't Huis € 18.650,00 € 18.650,00 

Mozaik vzw Integratie via onderwijs € 30.872,40 € 16.000,00 
Groep Intro vzw regio Oost-
Vlaanderen 

Aankoop Meubilair en 
handgereedschap Travak 

€ 12.000,00 € 0,00 

Aalst 2007 
   

Juna Renovatie oud pand € 33.576,00 € 25.360,20 
De Grens vzw Uitbouw van de werking 

"Mayumbu" 
€ 2.450,00 € 2.450,00 

Groep intro vzw Aankoop meubilair en 
handgereedschap Travak 

€ 12.000,00 € 0,00 

Mozaik vzw Integratie via onderwijs € 28.950,00 € 0,00 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Beringen, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 

Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

Beringen 2005 
   

Stadsbestuur Beringen Buitengewone Buurt € 5.127,00 € 4.626,55 
Stadsbestuur Beringen Uitbreiding verharding 

speelveld + installatie van 
speeltoestellen in de Vogelwijk

€ 25.639,97 € 23.137,26 

Arktos Break & DanCe € 12.588,77 € 9.916,36 
Arktos Alternatieve leertrajecten € 26.212,00 € 23.653,43 
Jeugdhuis Club 9 vzw Muzikale bruggen bouwen € 31.125,00 € 28.086,87 
Music Club vzw Renovatie muziekclub € 17.180,00 € 14.149,46 
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Turkse FC vzw Uitbouw van een polyvalente 
zaal voor vrouwen en een 
ontmoetingsruimte creëren 
voor jongeren met aandacht 
voor de Impulswijk Tuinwijk -
Baltisch Kamp in Beringen 

€ 11.602,00 € 10.469,52 

Beringen 2006 
   
Programma  vzw CultuurCentra 
Beringen 

Casino Beringen: brug tussen 
cultuur en buurt 

€ 7.600,00 € 7.600,00 

RIMO Limburg 
 

Trapveld en basketpaal in de 
Posthoornwijk 

€ 2.445,00 € 2.445,00 

Arktos Provinciaal 
Vormingscentrum Limburg 

Digiportfolio 
 

€ 8.415,20 € 8.415,20 

Stadsbestuur Beringen Creatie  € 13.500,00 € 13.500,00 
Fatih Moskee vzw Nieuw theehuis € 31.569,55 € 0,00 
Arktos Provinciaal 
Vormingscentrum Limburg 

Tuinwijk Waterproof 
 

€ 50.000,00 € 0,00 

Stadsbestuur Beringen 
 

Verhoging van het bereik 
allochtone kandidaten  

€ 8.772,00 € 0,00 

Tempus vzw Studie- en huistaakbegeleiding € 24.150,00 € 0,00 
Jeugdhuis Club 9 vzw 
 

Verbouwing als stimulans voor 
diversiteit 

€ 54.999,50 € 0,00 

Turks Cultureel Centrum 
 

Vernieuwing polyvalente 
ruimtes 

€ 40.000,00 € 0,00 

Beringen 2007 
   
Regionaal Instituut voor 
Maatschappelijk Opbouwwerk 

Spel- en sportinfrastructuur in 
Tuinwijk Beringen  

€ 59.659,05 € 59.659,05 

Arktos Persoonlijke levenstrajecten € 24.550,00 € 24.550,00 
Arktos M-POWER € 24.850,00 € 24.850,00 
Regionaal Instituut voor 
Samenlevingsopbouw-RIMO 

Uitbreiding huiswerkklas 
Posthoornwijk 

€ 8.056,00 € 8.056,00 

Stadsbestuur Beringen 
 

Renovatie sportterreinen en 
sanitaire voorziening 

€ 73.334,06 € 67.639,06 

Sport & Recreatie Beringen 
vzw 

Aanleg verlichte looppiste 
Beringen-Mijn 

€ 36.000,00 € 36.000,00 

Arktos 
 

Coachingproject voor 
allochtone meisjes 

€ 24.450,00 € 0,00 

Stadsbestuur Beringen 
 

Competentiegericht evalueren 
en coachen van leiding 

€ 30.492,00 € 0,00 

Unie der Turkse Vrouwen van 
België 

Vernieuwing accommodatie 
voor vrouwen 

€ 3.416,50 € 0,00 

Jeugdhuis Club 9 vzw Stand-Up for Diversity € 38.881,00 € 0,00 
 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Boom, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 

Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

Boom 2005 
  

Nour vzw Allochtoon Jongerencentrum   116.433,20 EUR  € 0,00 

Boom 2007 
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Vzw Nour 
 

Allochtoon jongerencentrum 
 

€ 46.978,25 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Diest, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 
bedrag 

Diest 2006 
 

LOP Diest - Vzw GOK Beter Op School (BOS) € 22.000,00 € 22.000,00 
Cultuur- en hulpcomité voor 
Turkse gastarbeiders  

Lokaal voor multiculturele 
samenkomsten 

€ 23.150,00 € 0,00 

Diest 2007 
 

LOP Diest – vzw GOK Beter op school (BOS) € 24.157,00 € 3.350,00 
Beraat vzw Computerlokaal € 9.279,00 € 0,00 

 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Dilsen-Stokkem, voor de periode 2005, 2006 en 
2007, met vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële 
middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 
bedrag 

Dilsen-Stokkem 2006 
   

Stadsbestuur Dilsen-Stokkem 
(Stedelijke Integratie 

Trefpunt Hoefkamp € 22.793,35 € 17.192,00 

Dilsen-Stokkem 2007 
   

Stad Dilsen-Stokkem - 
Stedelijke integratiedienst  

Trefpunt Hoefkamp € 14.605,00 € 13.755,00 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Genk, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 

bedrag 
Genk 2005 

 
AC Kolderbos vzw Een nieuwe Impuls voor Genk 

Zuid 
€ 17.065,06 € 9.023,89 

F.C.  Turkse Rangers vzw Wij bouwen samen verder € 25.000,00 € 18.047,79 
Stedelijke Dienst Integratie 
Genk 

Genkse senioren (h)erkennen 
kleur 

€ 8.450,00 € 7.625,19 

Turkse Oudervereniging vzw Sterke ouders, betrokken 
kinderen. Betrokken ouders, 
sterke kinderen 

€ 21.647,00 € 9.023,89 

Altas Torres vzw Renovatie gebouw vzw Altas 
Torres 

€ 24.663,78 € 9.345,14 

Griekse Gemeenschap van 
Genk vzw 

Jongeren-uitrusting € 13.805,26 € 4.511,95 

Groep Waterschei in Kleuren Waterschei in Kleuren € 17.450,00 € 9.023,89 
Jeugdwerking Eldorado 
Winterslag vzw 

Mobiliteit voor Winterslag € 13.650,00 € 12.317,61 

ENAIP-Limburg vzw Optimalisering € 14.136,65 € 12.757,08 



-844-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

beroepsopleidingsproject 
ACLI-Vlaanderen vzw Renovatie schrijnwerk 

gebouwen ACLI-Vlaanderen 
€ 20.000,00 € 13.535,84 

Jongerenwerking Waterschei De wereldkeuken (een 
renovatie en kookproject) 

€ 9.342,59 € 0,00 

Jeugdwelzijnswerking 
Zwartberg 

Muziek is de kortste weg tot 
het hart 

€ 32.000,00 € 0,00 

Mardijck vzw Tijdspektakel € 10.200,00 € 0,00 
Culturele Vereniging van 
Kolderbos - "Yildirim Beyazit" 
vzw 

Inrichting van nieuw 
polyvalent lokaal voor sociale 
en culturele activiteiten 

€ 11.000,00 € 0,00 

AIF vvzw Reactivering van allochtone 
werkzoekenden naar werk 

€ 29.570,08 € 0,00 

Culturele en sportieve UD. 
Barcelona vzw 

Verbetering sportinfrastructuur € 10.442,13 € 0,00 

C.S.I. Genk Een nieuwe impuls voor de 
jeugd - herinrichten en 
renovatie 

€ 11.340,50 € 0,00 

Annifer vzw Hand in hand naar een betere 
toekomst 

€ 12.160,00 € 0,00 

Cinaralti Dersanesi vzw Audio visueel en didactisch 
materiaal 

€ 7.599,00 € 0,00 

Marhaba vzw Migrantenvrouwen participeren 
aan sport 

€ 4.312,44 € 0,00 

Intersport Winterslag vzw Boccia-project € 21.827,60 € 0,00 
Genk 2006 

 
Turks Oudervereniging Genk 
vzw 

Een oudere boom kun je toch 
nog buigen 

€ 8.500,00 
 

€ 6.250,00 
 

Jeugdwelzijnswerking 
Zwartberg 

Muziek is de kortste weg tot 
het hart 

€ 22.500,00 
 

€ 10.385,00 
 

TÜGÖK vzw 
 

Studiebegeleiding: ouders en 
leerlingen 

€ 5.700,00 
 

€ 5.700,00 
 

Jeugdwerking Eldorado 
Winterslag vzw 

Ik vertel jou mijn verhaal, 
vertel jij het jouwe ? 

€ 5.750,00 
 

€ 5.750,00 
 

Jeugdwerking Genk-Zuid Diversiteit in beweging € 8.023,85 € 5.000,00 
AFI  Winterslag vzw 
 

Aanleg speelruimte en groene 
zone 

€ 13.455,38 
 

€ 7.738,00 
 

BSGO-Hoevezavel 
 

Geïntegreerd interactief 
Leerlandschap 

€ 31.192,00 
 

€ 8.456,90 
 

Culturele Vereniging van 
Kolderbos - Yildirim Beya 

Inrichting van nieuw 
polyvalent lokaal  

€ 10.437,00 
 

€ 7.000,00 
 

ACLI-Winterslag 
 

Didactisch materiaal en 
renovatie archief 

€ 6.484,88 
 

€ 4.000,00 
 

Intersport Winterslag Rond de bal € 20.000,00 € 13.000,00 
Casa Papa Giovanni vzw 
 

Multiculturele infrastructuur 
voor alle Genkenaren 

€ 18.405,00 
 

€ 13.000,00 
 

Turkse Oudervereniging Genk Voorschoolse educatie € 5.300,00 € 3.500,00 
Jeugdwelzijnswerk Genk Samen voor diversiteit € 7.710,00 € 0,00 
Vereniging voor Ontwikkeling 
en Emancipatie voor Moslims 

Taalplus 
 

€ 19.293,49 
 

€ 0,00 
 

Ancri Sluiten van de generatiekloof € 9.428,36 € 0,00 
Stebo vzw Onzebuurt.be € 42.417,58 € 0,00 
Marokkaans Islamitisch 
Culturele Vereniging 

Onze verantwoordelijkheid 
voor de toekomst 

€ 16.356,57 
 

€ 0,00 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -845- 
 
 

 

AIF vzw 
 

Ouders en leerlingen, grijp je 
kans!!  

€ 7.000,00 
 

€ 0,00 
 

Jongerenwerking Waterschei 
 

Mufodroom (inrichting muziek 
en fotostudio) 

€ 13.865,00 
 

€ 0,00 
 

Pools Comité Plaatselijke 
Verenigingen 

Culturele grenzen verleggen 
 

€ 3.689,41 
 

€ 0,00 
 

Poolse Culturele Vereniging 
vzw 

Renovatie gebouw  
 

€ 62.781,00 
 

€ 0,00 
 

Altas Torres vzw Renovatie gebouw  € 12.186,60 € 0,00 
Turkse Islamitische en 
Culturele Vereniging 

Onze vrouwen, onze toekomst 
 

€ 22.143,00 
 

€ 0,00 
 

Jongerenwerking Nieuw-
Sledderlo 

Naschoolse Begeleiding 
 

€ 107.815,33 
 

€ 0,00 
 

Lucerna Lucerna college € 13.400,00 € 0,00 
vzw Afi-Waterschei 
 
 

Opvoedingsondersteunings-
activiteiten voor jong-
volwassenen 

€ 3.700,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

Genk 2007 
 

Stadsbestuur Genk (Cel 
educatieve projecten) 

Een mobiel studiehuis 
 

€ 7.625,00 
 

€ 6.000,00 
 

Groep Intro vzw Regio 
Limburg 

Ander-zijds 
 

€ 55.692,83 
 

€ 20.000,00 
 

Poolse Culturele Vereniging 
vzw 

Infrastructuur als stimulans 
voor sport en dans 

€ 3.565,87 
 

€ 3.565,87 
 

AC Kolderbos - Sporting Genk 
ZuiD 

Een ruggesteun voor Genk 
Zuid 

€ 19.230,49 
 

€ 9.000,00 
 

AFI Winterslag vzw 
 

Vernieuwing polyvalent 
leslokaal 

€ 3.812,60 
 

€ 3.000,00 
 

Turkse Islamitische Culturele 
Vereniging van Sledderlo 

Inrichten van nieuw polyvalent 
lokaal  

€ 13.500,00 
 

€ 6.750,00 
 

Acli-Limburg 
 
 

Aanpassingswerken 
polyvalente zaal en 
recreatiecentrum 

€ 10.432,00 
 
 

€ 5.216,00 
 
 

ENAIP-Limburg 
 

Een venster op de wereld: 
optimalisering infrastructuur 

€ 11.428,14 
 

€ 5.000,00 
 

Atlas Torres vzw 
 

Vernieuwing 
ontmoetingsruimte vzw  

€ 6.732,26 
 

€ 3.500,00 
 

Jongerenwerking Waterschei 
 

Afwerking renovatie 
buurtcomplex De Singel 

€ 18.739,26 
 

€ 6.000,00 
 

Turkse Rangers FC Een toekomst voor iedereen € 30.000,00 € 0,00 
Marokkaans Islamitisch 
Culturele Vereniging 

Onze verantwoordelijkheid 
voor de toekomst 

€ 20.562,60 
 

€ 0,00 
 

Turkse Oudervereniging Genk 
vzw 

Betrokken ouders, sterke 
kinderen  

€ 12.900,00 
 

€ 0,00 
 

VAC vzw 
(VrouwenAdviesCentrum vzw) Inrichten van activiteiten  € 17.220,00 

 
€ 0,00 
 

Tügök vzw Taalspringplank € 7.900,00 € 0,00 
Acli-Limburg 
 

Huistaakbegeleiding en 
taalstimulering Genk-West 

€ 17.000,00 
 

€ 0,00 
 

Casa papa giovanni 
 
 

Meer 
ontmoetingsmogelijkheden in 
Winterslag 

€ 40.000,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

Jongerenwerking Nieuw-
Sledderlo 

x 
 

€ 17.616,60 
 

€ 0,00 
 

BSGO Hoevenzavel 
 

Geïntegreerd Interactief 
Leerlandschap 

€ 20.476,00 
 

€ 0,00 
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Al-Farah / Atouba vzw 
 

Sport als bestrijding tegen 
taalarmoede  

€ 8.780,00 
 

€ 0,00 
 

Al-Farah / Atouba vzw 
 

Zelfredzaamheid en 
taalvooruitgang 

€ 14.000,00 
 

€ 0,00 
 

Educatief en Culturele 
activiteiten Centrum Genk 

Vernieuwing in Genk - 
renovatie zaal  

€ 25.237,05 
 

€ 0,00 
 

Turkse Islamitische en 
Culturele Vereniging 

Iedereen onder ons 
 

€ 26.550,00 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Halle, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 

bedrag 
Halle 2005 

   
PIN-Partners en Integratie vzw Ihuze € 27.500,00 € 24.815,71 
Monyama vzw Monyama-kinderatelier € 4.950,00 € 0,00 
Feda vzw Hulp voor de integratie van de 

jonge Afrikaanse meisjes in de 
Stad Halle 

€ 10.000,00 € 0,00 

Halle 2006 
  

Stad Halle Kunst op een Kier € 8.000,00 € 8.000,00 
PIN - Partners en Integratie Een brandveiliger PIN-huis  € 33.842,00 € 0,00 
Groep Intro vzw Regio 
Vlaams-Brabant 

Leerwerkplaatsimpuls 
 

€ 15.350,00 € 0,00 

Halle 2007 
   

Groep Intro vzw Regio 
Vlaams-Brabant 

Leerwerkplaatsimpuls 
 

€ 16.330,00 € 0,00 

PIN - Partners en Integratie 
 

Banakadee – Occasionele 
kinderopvang op de lesplaats 

€ 30.192,00 € 0,00 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Hasselt, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 

bedrag 
Hasselt 2005 

   
Vereniging voor Turkse 
Islamieten - Hulpdienst van 
Hasselt vzw 

Renovatiewerken 
ontmoetingscentrum 

€ 19.306,76 € 9.023,89 

Zacheüs vzw Huurderscoaching Zacheüs € 13.500,00 € 0,00 

Hasselt 2006 
   

Arktos Provinciaal 
Vormingscentrum Limburg 

Jongeren op stap naar een job 
 

€ 11.371,85 
 

€ 11.371,85 
 

Internationaal Comité Huis van diversiteit € 27.686,84 € 27.686,84 
Kannunik Triestscholen vzw School in de buurt € 26.452,43 € 0,00 
Perspectief vzw 
 

Multiculturele kunstworkshop 
voor bedrijven  

€ 19.027,00 
 

€ 0,00 
 

Ayasofya vzw 
 

Meer opleiding, Meer werk, 
Meer zekerheid 

€ 9.996,46 
 

€ 0,00 
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Les Amis du Congo 
 

Kongolese cultuurweek te 
Hasselt 

€ 7.250,00 
 

€ 0,00 
 

Hasselt 2007 
   

Arktos Arktos in motion € 25.000,00 € 14.500,00 
Arktos Provinciaal 
vormingscentrum Limburg 

Springplank naar een sociale 
job 

€ 20.375,00 
 

€ 20.375,00 
 

Perspectief vzw 
 

Celebration of Diversity Het 
feest van de Diversiteit 

€ 34.581,50 
 

€ 0,00 
 

Internationaal Comité vzw Huis van diversiteit € 22.630,00 € 0,00 
Arktos 
 

Spijbelproject: jongeren in de 
boot houden 

€ 22.775,00 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Heusden-Zolder, voor de periode 2005, 2006 en 
2007, met vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële 
middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 

bedrag 
Heusden-Zolder 2005 

 
Driehoek vzw Buurtdienst € 25.000,00 € 22.559,73 
Afdeling Heusden-Zolder 
Poolse Unie vzw 

Renovatie Poolse Zaal - 
wijklokaal Lindeman 

€ 29.700,00 € 26.079,05 
 

Kameleon vzw Een hoek vol taal € 23.680,00 € 21.368,58 
F.C. Anadol vzw Vernieuwing polyvalente zaal € 21.245,08 € 0,00 
Elektriciteitscentrale Heusden-
Zolder vzw 

Aankoop noodtrappen € 74.287,00 € 0,00 
 

vzw Zaman vzw Zaman € 53.150,00 € 0,00 
Heusden-Zolder 2006 

   
Jeugdhuis JAK Een jeugdhuis voor B*bos € 39.947,20 € 39.947,20 
OCMW Heusden-Zolder 
 

Empowerende groepswerking 
bij asielzoekers 

€ 29.084,89 
 

€ 29.084,89 
 

Art 27 vzw 
 

Nawerking van de 
documentaire  

€ 2.700,00 
 

€ 2.700,00 
 

Heusden-Zolder 2007 
  

Kameleon vzw 
 

Goed in je vel met buurtsport 
en -spel ! 

€ 6.117,30 
 

€ 5.302,65 
 

Turks Belgisch Cultuur-, 
Hulpverlenings- en 
Ontmoetingscentrum 

De Babbeldoos 
 
 

€ 12.500,00 
 
 

€ 12.500,00 
 
 

Art 27 vzw 
 

Drietalig kunstboek voor 
kinderen 

€ 12.500,00 
 

€ 12.500,00 
 

Cultuurhuis Podium van 
Anatolia 

Kunst en cultuur hand in hand 
 

€ 12.050,00 
 € 0,00 

Gemeente Heusden-Zolder Cité in vuur & vlam € 6.200,00 € 0,00 
School ’t Bergske Talig tekenen € 5.000,00 € 0,00 
Echo Jongerencentrum - 
Genclik Yanki vzw 

Praatgroep nieuwkomers 
 

€ 4.350,00 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Houthalen-Helchteren, voor de periode 2005, 2006 
en 2007, met vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële 
middelen: 



-848-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 

bedrag 
Houthalen-Helchteren 2005 

   
Daidalos Ikaros € 11.906,08 € 10.743,85 
Gemeentebestuur Houthalen-
Helchteren 

Project taalstimulering van 
kleuters met hun ouders 

€ 45.814,68 
 

€ 41.342,97 
 

Koninklijke Harmonie De 
Eendracht Meulenberg vzw 

Kleurrijke Muziek € 15.410,00 
 

€ 6.952,91 
 

Daidalos Dagcentrum vzw Ouderwerking € 4.629,45 € 4.177,16 
Houthalen-Helchteren 2006 

   
Gemeentebestuur Houthalen-
Helchteren 

Project staalstimulering van 
kinderen en hun ouders 

€ 49.511,68 
 

€ 27.655,81 
 

Daidalos vzw Ikaros € 6.805,00 € 0,00 
Daidalos  vzw Hulp on line € 26.586,86 € 0,00 

Houthalen-Helchteren 2007 
  

Driehoek Driehoek buurtdienst € 25.000,00 € 23.630,81 
Gemeentebestuur Houthalen-
Helchteren 

Taalstimulering voor kinderen 
samen met hun ouders 

€ 27.655,81 
 

€ 0,00 
 

Daidalos vzw Ikaros € 5.640,00 € 0,00 
Buurtopbouwwerk Meulenberg 
vzw 
 

Buurtvaders, 
buurtvoorzieningen en 
diversiteit 

€ 19.592,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

FC Eendracht Houthalen vzw 
 

Moeders voor FC Eendracht 
Houthalen 

€ 5.000,00 
 

€ 0,00 
 

Koninklijke Harmonie "De 
Eendracht" vzw 

Opgefleurd lokaal 
 

€ 15.411,95 
 

€ 0,00 
 

Houthalense Moskee, Cultuur- 
en Solidariteitsvereneging 

Samen onder één dak 
 

€ 25.840,99 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Kortrijk, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 

bedrag 
Kortrijk 2005 

  
Stadsbestruur Kortijk, 
Welzijnsdienst 

Interculturele stadwandeling € 5.800,00 
 

€ 5.233,86 
 

Jeugdhuis Bledi vzw / Lokaal 
Steunpunt Migrantencentrum 

Verbeteren infrastructuur 
jeugdhuis; uitbouw 
meisjeswerking; cursus omgaan 
met racisme; interculturele 
uitwisselingen. 

€ 12.221,20 
 
 
 
 

€ 11.028,10 
 
 
 
 

Sindebad vzw Maatschappelijke activering 
allochtoon Kortrijk 

€ 28.744,19 
 

€ 5.910,66 
 

Vlaams Centrum voor 
Levensvorm vzw (VCVL) 

Dunya € 20.220,45 € 0,00 

Kortrijk 2006 
   

Onderwijsopbouwwerk Stad 
Kortrijk 

Gelijke Onderwijskansen bij 
kinderen en hun ouders 

€ 8.500,00 
 

€ 8.500,00 
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Buurt- en Nabijheidsdienst 
Kortrijk vzw 

Kinder- en tienerwerking 
 

€ 33.448,57 
 

€ 14.120,00 
 

KortRijk aan Culturen KortRijk Aan Culturen € 5.000,00 € 0,00 
Sindebad 
 

Allochtone ouders bevorderen 
onderwijskansen 

€ 8.875,00 
 

€ 0,00 
 

Groep Intro Kortrijk-Roeselare-
Westhoek 

Kameleon  
 

€ 22.841,78 
 

€ 0,00 
 

CVO Hitek vzw 
 

Aanvraag voor algemene 
omkadering  

€ 20.455,83 
 

€ 0,00 
 

OCMW Kortrijk, Dienst 
Integratieproject, Werkpunt 

Vooropleiding 
 

€ 59.059,19 
 

€ 0,00 
 

CVO Hitek vzw 
 

Individuele taalondersteuning 
bij jongeren 

€ 4.455,83 
 

€ 0,00 
 

Provinciaal Integratiecentrum 
West-Vlaanderen vzw 

MiCasa 
 

€ 24.709,41 
 

€ 0,00 
 

Kortrijk 2007 
   

OCMW Kortrijk 
 

Voortraject anderstalige 
leerwerknemers 

€ 41.938,69 
 

€ 10.020,00 
 

OCMW Kortrijk - 
Buurtcentrum Achturenhuis 

Zypteland Integraal bekeken 
 

€ 34.839,88 
 

€ 0,00 
 

CVO Hitek 
 

Monitoraat Extra ondersteuning 
Nederlands  

€ 4.455,83 
 

€ 0,00 
 

CAW Stimulans 
 
 

Studie & 
Opvoedingsondersteuning 
Katrol Kortrijk 

€ 25.634,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

Stad Kortrijk – gebiedswerking Buurtvaders Venning € 5.360,30 € 0,00 
Buurt-Initiatieven Kuurne vzw Leiaarde € 30.357,35 € 0,00 

 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Leopoldsburg, voor de periode 2005, 2006 en 2007, 
met vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 
bedrag 

Leopoldsburg 2005 
   

Gemeentebestuur 
Leopoldsburg 

Verwerven van duurzaam 
materiaal voor de werking rond 
maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren 

€ 9.121,63 
 
 
 

€ 0,00 
 
 
 

Jeugdhuis Groene Maan vzw Bijlessen € 4.269,02 € 0,00 
Leopoldsburg 2006 

  
Gemeentebestuur 
Leopoldsburg 

Bloeki (Begeleiding leren 
ouder en kind) 

€ 24.433,44 
 

€ 0,00 
 

Leopoldsburg 2007 
   

Turkse Cultuur en Sport 
Vereniging Leopoldsburg 

Leven als nieuwkomer in 
Leopoldsburg 

€ 7.500,00 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Leuven, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
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Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

Leuven 2005 
   

Integratiecentrum vzw Ondersteuning van 
interculturele activiteiten 

€ 7.000,00 
 
 

€ 6.316,73 
 
 

Arktos Werkervaring voor de Rom-
zigeuners 

€ 44.502,68 
 

€ 20.078,16 
 

Link In De Kabel Open Computer Leercentrum 
voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren 

€ 44.675,00 
 
 

€ 22.108,54 
 
 

Integratiecentrum vzw Schoolbus voor Romkinderen € 39.600,00 € 0,00 
Arktos Minibus voor Arktos Vlaams-

Brabant 
€ 22.109,60 
 

€ 0,00 
 

Leuven 2006 
   

Link in de Kabel vzw / € 42.695,00 € 32.612,50 
Jongerenwerking Den Tube Tube Up € 17.000,00 € 10.965,00 
Leuvense Integratieraad 
(stedelijke adviesraad) 

Ligra (Leuvense Integratie) 
 

€ 2.826,42 
 

€ 0,00 
 

Leuven 2007 
   

Arktos Vlaamse-Brabant vzw 
 

Nieuwe schakels in een 
levenstraject voor Roms 

€ 14.055,00 
 

€ 14.055,00 
 

Centrum Algemeen 
Welzijnswerk Regio Leuven 

Vertalingen folders en 
huisreglementen CAW  

€ 19.650,00 
 

€ 19.650,00 
 

Vzw Integratiecentrum 
 

Opleiding van begeleiders van 
interculturele workshops 

€ 23.930,25 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Lokeren, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 
bedrag 

Lokeren 2005 
   

Welzijnsschakel Horizon 
Lokeren vzw 

Horizo-taal € 800,00 
 

€ 721,91 
 

Centrum voor Levensvorming 
Oost-Vlaanderen 

Atelier Leerwerkplaats 
Scheldeland 

€ 100.000,00 
 

€ 0,00 
 

Stad Lokeren - Werkgroep 
Groene Zones 

Speelterrein Oudstrijderslaan € 12.000,00 
 

€ 0,00 
 

Emancipatie & Sport Lokeren 
vzw 

Maatschappelijke activering 
Lokeren 

€ 19.781,06 
 

€ 0,00 
 

El Jadid vzw Maatschappelijke vorming én 
(re)activering jongeren m.b.v. 
nieuwe technologie 

€ 16.423,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

Lokeren 2006 
   

Stad Lokeren Taal & Spelstage € 5.295,75 € 5.295,75 
El Jadid Leer, bewust (maken) € 13.871,00 € 13.871,00 
Groep Intro vzw regio Oost-
Vlaanderen 

Verbouwing atelier en 
kleedruimte 

€ 60.000,00 
 

€ 0,00 
 

Welzijnsschakel Horizon vzw 
 

Lerend spelen en spelend leren 
 

€ 15.000,00 
 

€ 0,00 
 

Lokeren 2007 
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Turkse Islamitische & 
Culturele Vereniging vzw 

Vrouwen over de grenzen heen 
 

€ 2.880,00 
 

€ 2.880,00 
 

Turkse Islamitische & 
Culturele Vereniging vzw 

KOT ('Kinderen Onze 
Toekomst'): De Turkse Lokeraar 

€ 19.572,00 
 

€ 19.572,00 
 

OCMW Lokeren De Vingerhoed € 45.496,53 € 25.000,00 
El Jadid Leer & Lees € 24.840,06 € 0,00 
Groep intro vzw 
 

Verbouwing atelier en 
kleedruimte leerwerkplaats 

€ 40.000,00 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Maasmechelen, voor de periode 2005, 2006 en 2007, 
met vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 
bedrag 

Maasmechelen 2005 
   

Gemeente Maasmechelen Italiaanse oma's: taalstimulering 
voor Italiaanse vrouwen van de 
eerste generatie 

€ 4.230,00 
 
 

€ 3.818,05 
 
 

Interscholen Maasmechelen 
(sportdienst - overheid) 

Netoverschrijdend schoolsporten 
als middel tot integratie 

€ 19.562,32 
 

€ 17.652,54 
 

Turkse Oudervereniging 
Maasmechelen 

Vernieuwing polyvalente ruimte € 4.950,00 
 

€ 0,00 
 

Chiro Sint Willibrordus 
(Eisden Dorp) vzw 

Jeugdcentrum Chi-ko € 11.300,00 
 

€ 0,00 
 

Thebe vzw Renovatie instuiflokaal jeugdhuis € 47.047,22 € 0,00 
Speelplein De Saenhoeve 
vzw 

Het kunstpaleis: communiceren 
via expressie 

€ 13.050,00 
 

€ 0,00 
 

C.S. Mechelen aan de Maas 
vzw 

(Investeringskosten) € 10.512,06 
 

€ 0,00 
 

C.S. Mechelen aan de Maas 
vzw 

(Investeringskosten) € 2.407,90 
 

€ 0,00 
 

Patro Eisden Maasmechelen 
vzw 

Aankoop materiaal voetbalvelden € 6.340,40 
 

€ 0,00 
 

Speelplein De Saenhoeve 
vzw 

Speelpleinrilatine voor tieners 
(tieneractivityhoek) 

€ 15.770,00 
 

€ 0,00 
 

Patro Eisden Maasmechelen 
vzw 

Inrichting nieuwe accommodatie € 3.680,13 
 

€ 0,00 
 

C.S. Mechelen aan de Maas 
vzw 

(Investeringskosten) € 11.565,18 
 

€ 0,00 
 

Patro Eisden Maasmechelen 
vzw 

Aankoop Fitness materiaal voor 
nieuwe accommodatie 

€ 6.674,00 
 

€ 0,00 
 

Maasmechelen 2006 
 

Opbouwwerk 
Maasmechelen 

Animobiel 
 

€ 30.307,00 
 

€ 30.307,00 
 

Vereniging voor 
Vriendschap vzw 

Praatgroep Nieuwkomers 
 

€ 4.000,00 
 

€ 4.000,00 
 

Dienst Interculturele 
promotie 

Jongerenwerking Selam 
 

€ 4.330,00 
 

€ 0,00 
 

Thebe vzw 
 

Een fraaie buitenkant, een fraaie 
binnenkant 

€ 14.237,98 
 

€ 0,00 
 

Turkse Vernieuwing polyvalente ruimte € 12.421,01 € 0,00 
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Oudervereniging 
Maasmechelen 

 
 

 
 

 
 

Jeugdorganen vzw Music Please! € 25.500,00 € 0,00 
Jeugdorganen vzw Astro Scène € 20.000,00 € 0,00 
Speeltuin Sint barbara 
Eisden vzw 

Optimalisering balspelterrein 
 

€ 10.285,00 
 

€ 0,00 
 

Gemeentebestuur 
Maasmechelen 

Multifunctionele verplaatsbare units  
 

€ 83.000,00 
 

€ 0,00 
 

Maasmechelen 2007 
 

Thebe vzw Monitorenopleiding Thebe € 10.650,00 € 10.650,00 
Patro Eisden 
Maasmechelen vzw 

x 
 

€ 15.750,00 
 

€ 3.500,00 
 

CGG/litp vzw Project Noma € 37.905,68 € 37.905,68 
Cultuurdienst 
Maasmechelen 

WIJ 
 

€ 10.000,00 
 

€ 0,00 
 

Speelpleinwerking De 
Saenhoeve vzw 

Lifeskills in ’t dorp 
 

€ 15.770,00 
 

€ 0,00 
 

KBMZ vzw 
Basisschool de 
Triangel 

Hoera ??? Ik ben jarig! 
 
 

€ 17.698,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

Dienst Interculturele 
promotie 

Huiswerkklas Selam 
 

€ 5.580,00 
 

€ 0,00 
 

Thebe vzw Villa Thebe € 47.047,22 € 0,00 
Thebe vzw 
 

Een fraaie buitenkant, een fraaie 
binnenkant 

€ 5.759,66 
 

€ 0,00 
 

Kompas Een betere toekomst voor onze kinderen € 57.112,00 € 0,00 
Turkse 
Oudervereniging vzw 

Vernieuwing Polyvalente Ruimte 
 

€ 3.700,00 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Mechelen, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 
bedrag 

Mechelen 2005 
   

OCMW Mechelen Werkpunt - Arbeidszorg € 8.350,00 € 7.534,95 
Salaam Mechelen vzw Samenleven en samenwerken via 

de Mechelse zaalvoetballiga € 8.420,00 € 7.598,12 

Stadsbestuur Mechelen Taalstimulering en verhogen 
schoolbetrokkenheid van 
allochtone moeders (ouders) 

€ 53.040,00 
 
 

€ 47.862,73 
 
 

M.O.O.J. VZW Renovatie kinder- en tienerwerking € 2.561,92 € 2.311,92 
Salaam Mechelen vzw Salaam: model voor interculturele 

interactie 
€ 25.450,60 
 

€ 7.895,91 
 

Rzoezie Verbouwing tienerwerking € 4.877,00 € 0,00 
Rzoezie Een brandveilig jeugdhuis € 6.547,00 € 0,00 
Rzoezie Zonneboiler € 7.745,00 € 0,00 
M.O.O.J. vzw (o.m. aankoop camionette) € 20.049,10 € 0,00 
Almanar vzw Vaders voor Vaders € 13.000,00 € 0,00 
Rzoezie Uitrusting tienerwerking € 3.000,00 € 0,00 
Karel de Grote-Hogeschool 
vzw Katholieke Hogeschool 
Antwerpen 

Analfabeten ingeburgerd op het 
werk 

€ 19.349,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

OCMW Mechelen Werkpunt € 12.850,00 € 0,00 
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Rzoezie Onderhoud werk- en sportkledij € 1.938,00 € 0,00 
Stadsbestuur Mechelen Platform samenleven in diversiteit € 18.500,00 € 0,00 

Mechelen 2006 
   

Stadsbestuur Mechelen 
 

Taalstimulering en verhogen 
schoolbetrokkenheid  

€ 53.720,00 
 

€ 33.720,00 
 

Stadsbestuur Mechelen 
 

Kinderopvang in het kader van 
opleidingstrajecten 

€ 4.500,00 
 

€ 4.500,00 
 

Stadsbestuur Mechelen 
 

Broeiplaats voor sociaal-artistieke 
praktijk 

€ 395.646,11 
 

€ 21.780,31 
 

’t Atelier Fietsatelier € 40.727,87 € 7.568,55 
EduKrea vzw Regionaal studio "Project" € 21.700,00 € 21.700,00 
M.O.O.J. vzw 
 

Uitbreiding lokalen jeugdwerking 
Mechelen Zuid 

€ 32.806,89 
 

€ 0,00 
 

Rzoezie Verbouwing tienerwerking € 5.304,00 € 0,00 
Salaam Mechelen vzw Salaam Locale  € 125.000,00 € 0,00 
M.O.O.J. vzw Keuken Vennekant - Berkenhof € 3.818,71 € 0,00 
Wijkgezondheidsorganisatie 
'Wel en Wee' 

Wijkgezondheidscentrum 'Wel en 
Wee' 

€ 116.137,50 
 

€ 0,00 
 

Rzoezie Vernieuwing sanitair € 2.455,00 € 0,00 
M.O.O.J.  vzw 
 

Interieurvernieuwing 
kinderwerking betha 

€ 3.532,74 
 

€ 0,00 
 

OCMW Mechelen Activit € 23.625,00 € 0,00 
Stad Mechelen - Dienst 
Sport (Buurtsport) 

Buurtsportcocktail 
 

€ 5.100,00 
 

€ 0,00 
 

Karel de Grote-Hogeschool 
 

Analfabeten: ingeburgerd aan het 
werk 

€ 29.966,00 
 

€ 0,00 
 

Rzoezie Red Rzoezie € 57.000,00 € 0,00 
Mechelen 2007 

   
Stadsbestuur Mechelen 
 

Taalstimulering en verhogen 
schoolbetrokkenheid  

€ 53.720,00 
 

€ 53.720,00 
 

Stadsbestuur Mechelen 
 

Inrichting 'Huis van de Sociale 
Economie' 

€ 17.400,00 
 

€ 17.400,00 
 

't Atelier Fietsatelier € 50.538,50 € 33.581,40 
Stad Mechelen - Dienst 
Sport (Buurtsport) 

Balvoordeel 
 

€ 11.000,00 
 

€ 11.000,00 
 

Salaam Mechelen vzw Salaam Locale  € 262.500,00 € 0,00 
OCMW Mechelen VRIA  (vrouwen in actie) € 22.328,34 € 0,00 
Wijkgezondheidscentrum 
Wel en Wee vzw 
 

Duurzame toegang tot 
gezondheidszorg voor mensen 
zonder papieren 

€ 25.000,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

Karel de Grote-Hogeschool 
 

Analfabeten ingeburgerd aan het 
werk 

€ 20.879,00 
 

€ 0,00 
 

Stadsbestuur Mechelen Thee met boekjes € 3.125,00 € 0,00 
Werkgroep Integratie 
Vluchtelingen vzw 

Multifunctionele ruimte 
 

€ 10.700,00 
 

€ 0,00 
 

Regionaal Open 
Jeugdcentrum Mechelen 

Brandveiligheid 
 

€ 4.325,00 
 

€ 0,00 
 

Regionaal Open 
Jeugdcentrum Mechelen 

Panna 
 

€ 4.540,00 
 

€ 0,00 
 

Regionaal Open 
Jeugdcentrum Mechelen 

Taskforce 2007 
 

€ 51.080,00 
 

€ 0,00 
 

Regionaal Open 
Jeugdcentrum Mechelelen 

Vervoer voor werk 
 

€ 2.293,00 
 

€ 0,00 
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Regionaal Open 
Jeugdcentrum Mechelen 

Renovatie tienerwerking 
 

€ 5.304,00 
 

€ 0,00 
 

Samen vzw 
 
 

Interculturele 
ontmoetingsnamiddag voor 
vrouwen 

€ 2.670,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

Interculturele 
vrouwenwerking vzw 

Interculturele vrouwenwerking 
 

€ 15.590,00 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Mol, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 
bedrag 

Mol 2005 
   

Turks Belgische Culturele 
en Sociale Vereniging Mol 
vzw 

Restauratie polyvalente ruimte 
voor vrouwen 

€ 38.828,00 € 17.179,69 

Mol 2006 
   

Turks Belgische Culturele 
en Sociale Vereniging Mo 

Duurzaam gebruik van ruimten 
voor jongeren en vrouwen 

€ 27.334,25 
 

€ 27.334,25 
 

Tempus vzw Studie- en huistaakbegeleiding € 34.150,00 € 0,00 
 
De ingediende projecten vanuit de stad Oostende, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 

Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

Oostende 2005 
   

Provinciaal 
Integratiecentrum West-
Vlaanderen vzw 

Sociale Tolkendienst West-
Vlaanderen 
 

€ 17.234,80 
 
 

€ 15.552,68 
 
 

Arktos vzw (Regio West-
Vlaanderen) 

Windkracht 
 

€ 1.463,30 
 

€ 1.320,20 
 

Oostende 2006 
   

Jakoeboe-Welzijnsschakel 
Vluchtelingen vzw 

Impulstornooi Jakoeboe 2006 
 

€ 6.200,00 
 

€ 0,00 
 

Arktos vzw West-
Vlaanderen 

Eb en vloed 
 

€ 13.880,00 
 

€ 0,00 
 

Oostende 2007 
   

Sociale Dienst voor 
Vreemdelingen 

Brood op de plank ? 
 

€ 23.651,00 
 

€ 23.651,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Ronse, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 
bedrag 

Ronse 2005 
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Centrum voor 
Levensvorming Oost-
Vlaanderen 

Bouw Brommersatelier € 25.000,00 € 0,00 

Vlaams Centrum voor 
Levensvorming 

Voertuig Job@telier € 15.800,00 € 0,00 

Ronse 2006 
   

Groep Intro vzw regio Oost-
Vlaanderen 

Aankoop 
houtbewerkingsmachines 

€ 15.000,00 
 

€ 0,00 
 

Ronse 2007 
   

Groep intro vzw 
 

Houtbewerkingsmachines 
leerwerkplaats De Stookt 

€ 15.000,00 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de stad Sint-Niklaas, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 

Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

Sint-Niklaas 2005 
   

Poorten en Bruggen vzw Nederlands leren doe je door te 
communiceren 

€ 8.000,00  
 

€ 0,00  
 

Poorten en Bruggen vzw Beweging van geest door studie en 
sport 

€24.043,72  
 

€ 0,00  
 

Sint-Niklaas 2006 
   

VLOS vzw  Europa & EU-Roma € 40.000,00 € 0,00 
Groep Intro vzw regio 
Oost-Vlaanderen 

Minibus Travak 
 

€ 16.500,00 
 

€ 0,00 
 

Poorten en Bruggen 
 

Investering in architecten van de 
toekomstige samenleving 

€ 500.000,00 
 

€ 0,00 
 

Poorten en Bruggen 
 

Tijdschrift: Hand in hand naar 
dialoog 

€ 35.000,00 
 

€ 0,00 
 

Hilal Aanleg Mini Pitch en Parking € 84.334,58 € 0,00 
Sint-Niklaas 2007 

  
Stad Sint-Niklaas Villa Pace € 10.000,00 € 10.000,00 

Poorten en bruggen Dialoogkeuken € 12.434,60 € 0,00 

Groep intro vzw Voertuig uitbreiding poetsploeg € 19.000,00 € 0,00 
 

De ingediende projecten vanuit de stad Sint-Truiden, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 

 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 
bedrag 

Sint-Truiden 2005 
   

Gastvrij Sint-Truiden Samen_leven in onze samenleving €10.000,00  €0,00  
Sint-Truiden 2006 

   
Gastvrij Sint-Truiden vzw (On)bekend is (on)bemind € 1.250,00 € 1.250,00 
Stad Sint-Truiden - Lokale 
Integratiedienst 

In groei en bloei 
 

€ 51.087,00 
 

€ 51.087,00 
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Kinderrechtenhuis vzw Droedels € 5.500,00 € 0,00 
Pyxidis vzw - Advies en 
Opleidingscentrum 

DigiHuis 
 

€ 132.318,71 
 

€ 0,00 
 

Sint-Truiden 2007 
  

Provinciale Hogeschool 
Limburg 

Ik wil graag lachen zoals vroeger 
 

€ 25.276,00 
 

€ 0,00 
 

Stadsbestuur Sint-Truiden - 
lokale Integratiediens 

Doorgroeien 
 

€ 38.945,00 
 

€ 0,00 
 

Kinderrechtenhuis vzw Droedels € 1.500,00 € 0,00 
 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Temse, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 

 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 

bedrag 
Temse 2005 

   
SIT vzw Onderwijs-, vormings- en 

taalproject Temse 
€11.092,96 
 

€10.010,20 
 

Centrum voor 
Levensvorming Oost-
Vlaanderen 

Bouw creatief atelier €50.000,00 
 
 

€0,00 
 
 

Samba’s vzw Samen voor een intercultureel 
Temse 

€16.527,40 
 

€0,00 
 

Temse 2006 
   

S.I.T. 
 

Oudkomers en nieuwkomers 
werken aan een betere toekomst 

€ 8.315,00 
 

€ 8.315,00 
 

Gemeentelijke Academie en 
Vaktekenschool 

Kunstkansproject 
 

€ 10.136,00 
 

€ 10.136,00 
 

Gemeentebestuur Temse 
 

Duurzame inrichting 
Sompershoeklokaal + 12 jarigen 

€ 6.400,00 
 

€ 0,00 
 

Samba’s vzw Allemaal Samen € 8.275,00 € 0,00 
Cagri vzw Een dagje Turkse cultuur in Temse € 2.865,00 € 0,00 
Groep Intro vzw regio 
Oost-Vlaanderen 

Uitbreiding Atelier met burelen en 
vormingslokaal 

€ 50.000,00 
 

€ 0,00 
 

Temse 2007 
  

Gemeentebestuur Temse Speel-o-theek € 25.000,00 € 25.000,00 
Academie en 
Vaktekenschool Temse 

Kunstkansproject 
 

€ 9.320,00 
 

€ 9.320,00 
 

Groep intro vzw Afwerking ruwbouw burelen en 
vormingslokalen 

€ 40.000,00 
 

€ 0,00 
 

OCMW Temse De Edubox € 31.374,85 € 0,00 
 

De ingediende projecten vanuit de stad Vilvoorde, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 

 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 

bedrag 
Toegekend 

bedrag 
Vilvoorde 2005 

  
Stad Vilvoorde Time-out €80.000,00  €72.191,15  
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Jobhuis Halle-Vilvoorde 
vzw 

Intro €14.970,00  
 

€13.508,77  
 

Mikst Sociaal restaurant 'mikstOrant' €37.000,00  €15.791,81  
Al Manar Empowerment Vilvoorde €14.900,00  €0,00  
Planet Zinga vzw Kickboxing €3.000,00  €0,00 

Vilvoorde 2006 
   

Bledi VZW Iqra-Vilvoorde € 15.520,00 € 12.000,00 
Stad Vilvoorde 
 

Time-out project in het kader van 
een brede school 

€ 80.000,00 
 

€ 50.000,00 
 

Stad Vilvoorde 
 

Open leercentrum voor 
anderstaligen in Vilvoorde 

€ 83.000,00 
 

€ 0,00 
 

Masjid Annasr Jongeren Annasr € 14.800,00 € 0,00 
Planet Zinga vzw Thai Boxing € 3.000,00 € 0,00 

Vilvoorde 2007 
  

Plaatselijke 
Werkontwikkelings-
maatschappij Sociale 
Werkplaats 

Taalstimulering Nederlands voor 
laaggeschoolde anderstaligen 
 
 

€ 61.079,31 
 
 
 

€ 28.207,15 
 
 
 

Bledi vzw Iqra-Vilvoorde € 29.670,00 € 10.960,00 
Stad Vilvoorde 
 

Open leercentrum regio 
Vilvoorde 

€ 83.000,00 
 

€ 0,00 
 

CAW Regio Vilvoorde Idem Dito € 19.058,50 € 0,00 
Planet zinga vzw Thai Boxing € 4.108,20 € 0,00 
Mikst vzw ICT voor iedereen € 10.000,00 € 0,00 

 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Willebroek, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 

Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

Willebroek 2006 
   

Gemeentebestuur Willebroek De KRAK van Willebroek € 4.640,00 € 4.640,00 
Rzoezie Jeugdwerking Shourouk € 122.280,00 € 0,00 
Compass onderwijs en 
begeleidingscentrum 

Het gebouw verbouwen en 
inrichten tot klaslokalen 

€ 23.986,84 
 

€ 0,00 
 

Compass onderwijs en 
begeleidingscentrum 

Aankoop meubilair en 
verantwoord didactisch materiaal

€ 16.907,00 
 

€ 0,00 
 

Willebroek 2007 
   

COMPASS vzw Onderwijs 
en begeleidingscentrum 

Aankoop meubilair  
 

€ 7.600,00 
 

€ 7.600,00 
 

Regionaal Open 
Jeugdcentrum Mechelen 

Jeugdwerking Shourouk 
 

€ 122.280,00 
 

€ 0,00 
 

COMPASS vzw Onderwijs 
en begeleidingscentrum 

Aankoop computer en nodige  
 

€ 8.644,00 
 

€ 0,00 
 

 
De ingediende projecten vanuit de gemeente Zele, voor de periode 2005, 2006 en 2007, met 
vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende financiële middelen: 
 

Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 
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Zele 2005 
  

Centrum voor 
Levensvorming Oost-
vlaanderen 

Werfwagen en werkmaterieel €18.079,00  
 
 

€0,00  
 
 

Gemeentebestuur Zele Multiculturele ontmoetingsplaats €198.540,62  €0,00  
Zele 2006 

   
Gemeentebestuur Zele Ouder en kind € 23.900,99 € 0,00 
Poorten en Bruggen Basisinvestering infrastructuur € 80.000,00 € 0,00 

Zele 2007 
   

Gemeentebestuur Zele 
 

Ouder en Kind - 
opvoedingsondersteuning 

€ 22.156,42 
 

€ 22.156,42 
 

Poorten en bruggen Studiebegeleidingcentrum € 38.344,40 € 0,00 
Vereniging van Turkse 
arbeiders van Zele en 
omgeving 

Inrichten van multicultureel 
polyvalente zaal 
 

€ 30.000,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

 
De ingediende overkoepelende interstedelijke en intergemeentelijke projecten, voor de periode 
2005, 2006 en 2007, met vermelding van initiatiefnemer en de gevraagde en eventueel toegekende 
financiële middelen: 
 

Initiatiefnemer Naam project Gevraagd 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

Overkoepelende projecten 2005 
   
Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk 

Onderdak voor noodlijdende 
dakloze mensen zonder papieren 

€146.360,00 
 

€146.360,00 
 

Steunpunt Jeugd Allemaal anders, Allemaal Gelijk €126.241,35 €126.241,00 
Sensoa vzw X €42.200,00 €42.200,00 
Studiecentrum voor 
Ondernemerschap (SVO) 
(Ehsal-KUB)  

Onderzoeksproject: 
Ondernemerschap bij 
asielzoekers en vluchtelingen 

€26,204,00 
 
 

€26.204,00 
 
 

VTGA (Vereniging van de 
Tsjetsjeense Gemeenschap in 
Antwerpen) 

Integratie van de Tsjetsjeense 
Gemeenschap 

€35.280,00 
 
 

€29.579,50 
 
 

Steunpunt Allochtone meisjes 
en vrouwen vzw 

x €29.912,00 
 

€25.698,00 
 

Uit De Marge Toegankelijkheidsproject €31.584,25 €31.584,00 
Cultuur Lokaal, Steunpunt 
voor het Lokaal 
Cultuurbeleid vzw 

Kleurrijk besturen (werktitel) €77.480,00 
 
 

€77.480,00 
 
 

Intercultureel Dialoog 
Platform 

Activiteiten 2005-2006 €20.725,00 
 

€0,00 
 

Centrum voor 
Maatschappelijke Gelijkheid 
en Jeugdwelzijn 

Open Deur in het jeugdwerk €20.343,27 
 
 

€0,00 
 
 

Steunpunt Allochtone meisjes 
en vrouwen vzw 

x €29.237,00 
 

€0,00 
 

Op Vrije Voeten vzw Project Minibus (i.h.k.v. het 
Multicultureel Project voor 
Participatie en Partnerschap 
MP3) 

€24.077,39 
 
 
 

€0,00 
 
 
 

Turkse Unie van België vzw Zelfredzame werkzoekenden €9.219,00 €0,00 
Turkse Unie van België vzw Mannen blijven thuis €26.560,00 €0,00 
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Associazioni Internazionali 
Federate vzw 

Ondersteuning 
Migrantenzelforganisaties 

€ 8.546,00 
 

€0,00 
 

Intercultureel Dialoog 
Platform 

Algemene werking IDP €20.725,00 
 

€0,00 
 

Oost-Vlaams 
Diversiteitscentrum (ODiCe) 
vzw 

Ondersteuning 
diversiteitsprocessen in 
gemeentelijke diensten en non-
profitorganisaties 

€14.397,37 
 
 
 

€0,00 
 
 
 

Overkoepelende projecten 2006 
   

Union Suspecte Club Ah!med € 51.654,17 € 27.664,87 
Jeugd & Vrede vzw Pak je koffer € 87.800,00 € 56.385,00 
Steunpunt Jeugd 
 

Allemaal Anders, Allemaal 
Gelijk 

€ 115.472,82 
 

€ 53.095,00 
 

Leesweb vzw De Boekenkaravaan € 21.356,00 € 10.965,00 
Syntra Limburg vzw 
 

Opstap-opleidingen als stimulans 
voor levenslang leren 

€ 12.736,00 
 

€ 10.952,96 
 

Turkish Spotlight vzw Het mag meer theater zijn € 20.000,00 € 13.386,76 
Labor X JOP 'jongeren opleidingspool' € 56.390,00 € 42.856,40 
Gevangenis Hasselt 
 

Onderwijs voor anderstalige 
gedetineerden 

€ 65.454,13 
 

€ 38.842,84 
 

Kif Kif 
 

Equality, de interculturele 
kennissite van Vlaanderen 

€ 35.840,95 
 

€ 25.791,16 
 

Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen 

Begeleiding van allochtonen naar 
en in het hoger onderwijs 

€ 57.889,75 
 

€ 26.675,25 
 

Turkse Unie van België vzw Zelfredzame werkzoekenden € 8.100,00 € 7.776,00 
Het Vlaamse Kruis EHBO voor nieuwe Vlamingen € 33.175,13 € 10.302,80 
VIVI - SVV Provincie 
Antwerpen vzw 

Omgaan met je buren 
 

€ 2.155,00 
 

€ 2.068,80 
 

Djapo vzw Fête Afrique € 12.587,93 € 10.825,61 
Unie der Turkse Jongeren van 
België 

Verhoging zelfbeeld en 
zelfkennis bij Belgische jongeren

€ 8.300,00 
 

€ 7.968,00 
 

Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap - Departement 
onderwijs 

Spijbelen en schoolverzuim: 
sensibiliseringscampagne  
 

€ 75.956,50 
 
 

€ 53.169,20 
 
 

Federatie van Marokkaanse 
Verenigingen 

Verkiezingsproject 2007 
 

€ 10.660,00 
 

€ 9.167,60 
 

Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk 

Onderdak voor dakloze mensen 
zonder papieren 

€ 149.222,00 
 

€ 97.454,25 
 

Jes vzw Grensverleggen € 120.400,00 € 0,00 
Rom integratie 
 

Zigeunerkinderen schoolrijp 
maken 

€ 20.000,00 
 

€ 0,00 
 

CMGJ De oversteek € 12.929,91 € 0,00 
JEMP vzw X € 17.875,00 € 0,00 
Turkse Unie van België Vrouwen maken er werk van! € 22.950,00 € 0,00 
KAV Christelijke 
arbeidersvrouwenbeweging 

Islam: een tip van de sluier 
 

€ 2.900,00 
 

€ 0,00 
 

Steunpunt Allochtone 
Meisjes en Vrouwen 

Ja, ik wil 
 

€ 42.612,00 
 

€ 0,00 
 

Turkse Unie van België Een autobus voor jongeren € 20.000,00 € 0,00 
Espero Hoop voor kwetsbare kinderen  € 19.982,00 € 0,00 
Kiezen voor Kinderen 
 

Sensibiliseren en werven van 
allochtone gezinnen  

€ 13.388,00 
 

€ 0,00 
 

Ministerie van de Vlaamse Taalonderricht voor taalarme € 275.000,00 € 0,00 
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Gemeenschap - Departement 
onderwijs 

leerlingen 
 

 
 

 
 

CVO Rivierenland 
 

Op- en toeleiden als logistiek 
medewerker 

€ 37.063,00 
 

€ 0,00 
 

Groep Intro vzw Kies een beroep! € 52.155,82 € 0,00 
Driehoek vzw Vzw Driehoek buurtdienst € 25.000,00 € 0,00 
Vereniging voor 
Ontwikkeling en Emancipatie 
van Moslims 

Stem-wijzer 
 
 

€ 31.092,46 
 
 

€ 0,00 
 
 

L'Appunto Filmproject  € 12.596,00 € 0,00 
Groep Intro vzw Mobiele opnamestudio € 6.287,73 € 0,00 
Groep Intro vzw Mobiele internetklas € 13.989,38 € 0,00 

Steunpunt Allochtone 
Meisjes en Vrouwen 

Stimuleren van het 'Interne debat' 
binnen de Marokkaanse 
gemeenschap 

€ 21.500,00 
 
 

€ 0,00 
 
 

Intercultureel Dialoog 
Platform 

Algemene Werking 
 

€ 99.800,00 
 

€ 0,00 
 

De Grens vzw Minderjarige vluchteling in beeld € 15.500,00 € 0,00 
Overkoepelende projecten 2007 

   
Vlaams Minderhedencentrum 
 

Help desk 
diplomagelijkschakeling 

38.786,24 € 
 

38.786,24 € 
 

Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk 

Onderdak voor noodlijdende 
dakloze mensen zonder papieren 

150.770,00 € 
 

150.770,00 € 
 

Vlaamse Liga tegen Kanker 
vzw 

Gids voor hulpverleners: 
allochtone kankerpatiënten 

5.000,00 € 
 

5.000,00 € 
 

Centrale Ondersteuningscel 
Sociaal Tolken en 
Vertalingen 

Kwaliteitstraject sociaal vertalen 
 
 

21.438,00 € 
 
 

21.438,00 € 
 
 

Djapo vzw Fête Afrique 9.982,00 € 3.366,00 € 
De Veerman 
 

Artiestenwerkplaats 
interculturaliteit 

3.183,31 € 
 

2.713,31 € 
 

Provinciaal Integratiecentrum 
West-Vlaanderen vzw 

Sociale Tolkendienst West-
Vlaanderen 

15.000,00 € 
 

15.000,00 € 
 

Katarsis vzw 
 

Werken met migrantenfamilies 
rond middelenmisbruik 

47.038,20 € 
 

47.038,20 € 
 

Vrije Universiteit Brussel 
 

Gesprekken allochtone ouders en 
jongeren 

10.503,97 € 
 

10.503,97 € 
 

Christelijke Arbeiders 
Vrouwen organisatie 

Islam: een tip van de sluier 
 

8.325,00 € 
 

7.000,00 € 
 

VTGA - Vereniging 
Tsjetsjeense Gemeenschap 
Antwerpen 

Integratie van de Tsjetsjeense 
Gemeenschap 
 

38.240,00 € 
 
 

18.200,00 € 
 
 

AIF vzw 
 

Oude en nieuwe Vlamingen 
ontmoeten elkaar 

7.089,45 € 
 

7.089,45 € 
 

Steunpunt allochtone meisjes 
& vrouwen 

Huwelijksmigratie of 
kettingmigratie?  

35.888,00 € 
 

25.888,00 € 
 

Kif Kif vzw Interculturele schooltelevisie 36.547,19 € 33.547,09 € 

Steunpunt Allochtone 
Meisjes en Vrouwen 

Jongens theater? 
 

9.350,00 € 
 

9.350,00 € 
 

Het Vlaamse Kruis vzw EHBO voor nieuwe Vlamingen 28.869,24 € 7.050,00 € 
Stebo Waarde(n)volle Dialoog 24.364,50 € 0,00 € 
Federatie Afrikaanse Hoop 
 

Afrika Opera ruimte voor 
interculturele dialoog 

33.369,00 € 
 

0,00 € 
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Groep Intro vzw Kies een beroep! 54.763,62 € 0,00 € 
Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen 
 

Begeleiding van nieuwkomers 
naar en in het hoger onderwijs 
 

9.500,00 € 
 
 

0,00 € 
 
 

Arktos Een boon voor de klas 26.350,00 € 0,00 € 
Theater De Keet De dag dat Tommy drie werd 16.495,00 € 0,00 € 
Lucernacollege Taalkamp 31.600,00 € 0,00 € 
Oost-Vlaamse 
Diversiteitscentrum vzw 

De kracht van diversiteit: Train 
de trainers 

22.950,00 € 
 

0,00 € 
 

Studiecentrum voor 
Ondernemerschap 

Multigenerationeel 
ondernemerschap 

48.211,77 € 
 

0,00 € 
 

Dag van de buren vzw Dag van de buren 67.220,00 € 0,00 € 
Zinneke vzw Zinneke parade 2007-2008 15.000,00 € 0,00 € 

 
 

5. Er is geselecteerd op basis van een rangorde van gemiddelde scores van de adviezen, gegeven 
door de selectiejury’s van de lokale besturen en/of de bevoegde Vlaamse agentschappen en 
departementen. Zoals bepaald in de nota aan de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 
betreffende de bijsturing van de selectieprocedure, komen projecten die gemiddeld 3 op 5 of 
minder behalen (≤ 3), niet in aanmerking voor bespreking in de eerste fase van de selectie van 
projecten. 

 
Projecten die een score hebben van meer dan 3 op 5, werden niet geselecteerd omwille van één 
van volgende redenen: 
- Goed project, maar wegens te weinig middelen niet geselecteerd. 
- Het project werd niet geselecteerd gezien het nastreven van een evenwichtige spreiding van 

geselecteerde projecten over de verschillende actiezones. 
- Het project werd reeds 3 maal gesubsidieerd door het impulsfonds. Het impulsfonds dient echter 

om projecten impulsen te geven. Een impuls is beperkt in tijd. 
- Het project behoorde tot de reguliere kernopdracht van een organisatie of lokaal bestuur.  
- Het project werd niet geselecteerd omdat het percentage personeelskosten of investeringskosten 

in het synthesevoorstel overschreden was. 
 
Niet geselecteerde projecten uit de zone Antwerpen: 
 

Initiatiefnemer Project Gevraagd 
bedrag 

Reden niet  
Geselecteerd 

Antwerpen 2005 
   

Amal vzw De bruggen €4.220,00  ≤ 3 
Ondersteuningsteam 
Allochtonen Antwerpen 
Bijzondere Jeugdbijstand 
vzw 

 Upgrading computernetwerk 
 
 
 

€3.311,00  
 
 
 

≤ 3 
 
 
 

BeNKaV vzw Sine €23.003,00  ≤ 3 
Yoesuf International vzw 
 

Empowerment progressieve 
moslims 

€85.599,00  
 

≤ 3 
 

Gul Vakfi vzw Bijstand aan de jongeren €7.070,98  ≤ 3 
De Bouwerij vzw 
 

Inrichting conversatieklassen 
NT2 

€20.742,00  
 

≤ 3 
 

YWCA-Antwerpen vzw 
 

IVCA Intercultureel 
Vrouwencentrum Antwerpen 

€17.300,00 
  

≤ 3 
 

Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen vzw 

Diplomagelijkschakeling 
 

€25.690,00  
 

≤ 3 
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Platform Allochtone 
Jeugdwerkingen vzw 

Broeikas voor allochtoon 
jeugdwerk II 

€19.829,00  
 

≤ 3 
 

Nuard Culturele 
vereniging 

Impuls voor allochtone 
kunstenaars 

€24.750,00  
 

≤ 3 
 

Academie onderwijs en 
cultureel centrum vzw 

Nieuwe leslokalen, nieuwe 
leeromgeving 

€18.395,75  
 

≤ 3 
 

Academie onderwijs en 
cultureel centrum vzw 

Nieuwe ramen 
 

€25.666,00  
 

≤ 3 
 

Afrikaans Platform 
 

Film en Debat over Afrikaanse 
Culturen (F.D.A.C.)  

€75.123,64  
 

≤ 3 
 

DBSO KTA - Deurne  X €7.976,00  ≤ 3 
Together 
 

Onthaal en begeleiding van 
nieuwkomers 

€35.850,00  
 

≤ 3 
 

OCMW Antwerpen 
 
 

Cluster dienstencentra-acties : 
kennismaking allochtone en 
autochtone buurtbewoners 

€39.000,00  
 
 

≤ 3 
 
 

Hayat - het leven vzw Opnane €30.905,00  ≤ 3 
Sensla vzw 
 

Ooh ! 
(OpvoedingOnderwijsHanden) 

€4.325,00  
 

≤ 3 
 

De Waag vzw Prekersstraat – verwarming €14.000,00  ≤ 3 
Het Keerpunt 
 

Vrouwenweekend Mereyem en 
Mirjam 

€4.817,00  
 

≤ 3 
 

In Petto Actieprogramma Bonte Wereld €25.000,00  ≤ 3 
Federatie van 
Marokkaanse 
Verenigingen 

IQRA 
 
 

€65.545,01  
 
 

≤ 3 
 
 

De Veerman vzw 
 
 

Verbreding cultuurparticipatie 
voor minder kansrijke kinderen 
en jongeren 

€28.510,00  
 
 

≤ 3 
 
 

Africa Synergies vzw 
 
 
 
 

Preventie- en 
bemiddelingscentrum voor 
echtelijke problemen bij paren 
van al dan niet verschillende 
nationaliteiten  

€16.000,00  
 
 
 
 

≤ 3 
 
 
 
 

Nibras vzw 
 
 

Aankoop minibus voor het 
koor 'Achbaal Nibras' en vzw 
Nibras 

€23.292,50  
 
 

≤ 3 
 
 

Federatie van 
Marokkaanse 
Verenigingen (FMV) vzw 

Islam & Burgerschap 
 
 

€66.229,43  
 
 

≤ 3 
 
 

OFF TV vzw 
 

Begeleidings-, opleidings- en 
tewerkstellingsproject  

€249.330,61  
 

≤ 3 
 

Platform Allochtone 
Jeugdwerkingen vzw 

Allochtone scouts 
 

€20.924,37  
 

≤ 3 
 

Latijns-Amerikaanse 
Federatie vzw 

Werk-In-Groep 
 

€27.920,00  
 

≤ 3 
 

Sesimiz - Onze stem vzw 
 

X 
 

€24.650,00  
 

≤ 3 
 

Buurt- en Opbouwwerk 
Noord RISO - Antwerpen 
vzw 

X 
 

€42.500,00  
 

≤ 3 
 

Centrum De Wijk en de 
Acht vzw 

@ WORK ! 
 

€10.000,00  
 

≤ 3 
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Tabora vzw 
 
 

LEIN (Lerend integreren in een 
stimulerende leeromgeving)  
 

€50.713,89  
 
 

≤ 3 
 
 

Antwerpen 2006 
   

Huizen Y.W.C.A.-
Antwerpen 

Nieuwe daken 
 

€ 150.000,00 
 

≤ 3 
 

OCMW Antwerpen 
 

Vorming omgaan met etnische 
culturele minderheden 

€ 4.825,00 
 

≤ 3 
 

KAV (Kristelijke 
Arbeiders 
Vrouwenbeweging) 

Interculturalisering van KAV 
Provincie Antwerpen 
 

€ 2.885,53 
 
 

≤ 3 
 
 

BeNKaV 
 

Kaukasische folklore 
 

€ 23.003,00 
 

≤ 3 
 

Vereniging voor 
Solidariteit 

Het Huis van de Regenboog 
 

€ 66.000,00 
 

≤ 3 
 

De Waag vzw 
 

Sport en spel 
 

€ 6.257,90 
 

≤ 3 
 

Lucerna College 
 

Opvoedingsondersteuning 
ouders 

€ 18.739,00 
 

≤ 3 
 

Groep Buurt & Werk 
 

Wep mobiel 
 

€ 43.339,03 
 

≤ 3 
 

Elegast vzw Preventieve 
buurtwerking 

Jongerenontmoetingsplaats 
 

€ 43.800,00 
 

≤ 3 
 

Academie Onderwijs en 
Cultureel Centrum 

Academie is van iedereen 
 

€ 20.053,75 
 

≤ 3 
 

WNE Regie vzw  
Werk en Economie, dienst 
Arbeidsmark 

DILEHA, digitaal leerproject 
hoogopgeleide allochtonen 
 

€ 90.711,50 
 
 

≤ 3 
 
 

Vitamine-W Buur(t)werk € 16.250,00 ≤ 3 
Riso Antwerpen - 
Steunpunt Antwerpen 
Noord 

Bootproject 'toekomst op het 
water' 

€ 30.000,00 
 

≤ 3 
 

Universiteit Antwerpen Trampolineproject € 41.750,00 ≤ 3 
Vereniging van Turkse 
Arbeiders - Antwerpen 
Noord 

Ontspanning voor iedereen 
 

€ 87.913,75 
 

≤ 3 
 

Turkse Islamitische 
Vereniging Hoboken-Kiel 

SVV (Sanitair voor Vrouwen) 
 

€ 29.955,60 
 

≤ 3 
 

Steunpunt Intercultureel 
Ondewijs - Universiteit G 

Portfolio als didactisch 
leermiddel 

€ 53.053,16 
 

≤ 3 
 

Lucerna College Internaat 
vzw Droge slaapkamers € 8.885,00 ≤ 3 

TIVO 
 

Uitbreiding leslokalen, 
cursistenrefter en sanitair 

€ 357.172,64 
 

≤ 3 
 

Lucerna College Posterproject € 5.750,00 ≤ 3 
Turks Cultureel Centrum TCC in een nieuw kleedje € 12.301,15 ≤ 3 
Objectief vzw - Afdeling 
Antwerpen 

De Lijn is van iedereen 
 

€ 11.380,00 
 

≤ 3 
 

Antwerpen - Turksport  
Jeugd-, Cultuur-, en 
Sportclub 

Uitrustingen 
 

€ 54.165,05 
 

≤ 3 
 

Kids vzw 
 

Investeringen in vijf 
steunpunten 

€ 102.900,00 
 

≤ 3 
 

Kids vzw 
 

Verankering invoegafdeling 
KIDS  

€ 129.263,00 
 

≤ 3 
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Tabora vzw Athena - Open Leercentrum € 58.152,97 ≤ 3 
 

Moussem 
 

Moussem: sociaalartistiek 
werkplaats 

€ 69.644,05 
 

≤ 3 
 

Vereniging voor 
Ontwikkeling en 
Emancipatie van Moslims 

Wereldkunst 
 

€ 179.558,35 
 

≤ 3 
 

  Antwerpen 2007 
   

CAW De Terp 
 
 
 

Opbouwen netwerken 
opvoedingsondersteuning 
 
 

25.000,00 € 
 
 
 

Niet geselecteerd omdat 
% personeelskosten in 
het synthesevoorstel 
hoger was dan 30%. 

Ciso 
 

TAOO - Taal 
Ondersteunend 
Ondernemen 

53.674,25 € 
 

≤ 3 
 

Nibras vzw 
 

2de deel renovatie en 
aanpassing gebouw 

24.293,00 € 
 

≤ 3 
 

Lubavitch Huis voor de jeugd Dagkamp 116.906,65 € ≤ 3 
 

BOM 
 

Allochtonen en 
nieuwkomers toeleiden 

21.680,00 € 
 

≤ 3 
 

CAW De Terp vzw Dienst Logistiek 20.202,40 € ≤ 3 
Speelhuis Elief vzw Speelhuis Elief 15.000,00 € ≤ 3 
Turks Cultureel Jeugdbeweging PC lessen op 2060 7.143,88 € ≤ 3 
Chabad huis voor cultuur, 
welzijn, zorg en vorming 

Seminarie voor Vrouwen 
 

52.206,22 € 
 

≤ 3 
 

Platform van Russisch 
sprekende Solidariteit vzw 
 

Nederlands - Russisch 
Taal en Cultuur 
Onderwijs 

28.300,00 € 
 
 

≤ 3 
 
 

Afrikaanse Naties 
Jeugdverenigingen 

All Stars Multi-Foot 
 

32.600,77 € 
 

≤ 3 
 

Platform van Allochtonen 
Jeugdwerkingen (PAJ) 

Ongekend Getalenteerd 
 

38.411,42 € 
 

≤ 3 
 

Platform van Allochtone 
Jeugdwerkingen 

Scouts en diversiteit 
 

31.153,82 € 
 

≤ 3 
 

IDI vzw Voetbal traject IDI 20.620,00 € ≤ 3 
Antwerpen - F.C. Turksport  
 

Clubblad - F.C. Turksport 
Antwerpen  

9.544,90 € 
 

≤ 3 
 

Vereniging voor Ontwikkeling 
en Emancipatie van Moslims 

Samen Opvoeden 
 

2.400,00 € 
 

≤ 3 
 

MSC Ahlan vzw 
 

Renovatieproject – 
meisjeswerking 

81.210,00 € 
 

≤ 3 
 

Unie van Turkse Verenigingen Jongerenwerkgroep 9.100,00 € ≤ 3 
Unie van Turkse Verenigingen 
 

Open deur voor vrouwen 
en nieuwkomers 

10.000,00 € 
 

≤ 3 
 

Cultureel Centrum Mehmet Akif 
vzw 

Nieuwkomers nieuw 
onder ons 

7.127,30 € 
 

≤ 3 
 

Vrouwenstem Plus vzw 
 

Opvoedingsondersteuning 
in diversiteit 

16.680,00 € 
 

≤ 3 
 

Cosmos Onderwijs & 
jeugdcentrum vzw 

Hand in hand naar een 
betere toekomst 

19.445,21 € 
 

≤ 3 
 

 
Niet geselecteerde projecten uit Brussel: 
 

Initiatiefnemer Project  Gevraagd 
bedrag 

Reden niet  
Geselecteerd 

Brussel 2005 
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Dar Al Amal Voor een verbetering van 

onze emancipatie 
€5.455,16  Goed project, maar 

wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

De Markten Circus in de wijk €9.413,00  Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Fire Gym vzw Schoolkids Network Fire 
Gym 

€4.350,00  Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

EHSAL Europees Hogeschool 
Brussel 

Zorg inkleuren €90.648,16  ≤ 3 
 

Wok wijkontwikkeling 
Kuregem 

Verfraaiing 
wijkinfrastructuur 

€169.599,40  ≤ 3 
 

Hodari vzw Dialoog interculturel €5.260,00  ≤ 3 
 

Racing Forest Ovetense Turon 
vzw 

Integratie door sport €32.000,00  ≤ 3 
 

Sportdienst Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

Ondersteuning Brusselse 
voetbalclubs 

€100.000,00  ≤ 3 
 

Onder Ons vzw Occasionele crèche tijdens 
vorming voor vrouwen 

€46.525,00  ≤ 3 
 

De Welvaartkapoen vzw IBO De Verliefde Wolk €90.000,00  ≤ 3 
 

Vormingscentrum Foyer Een wijkkruispunt waar 
iedereen iets kan leren en 
maken 

€18.186,30  ≤ 3 
 
 

Atelier Groot Eiland vzw Atelier Groot Eiland €338.956,95  ≤ 3 
Welkom Welkom verfraait voor de 

bevordering van gelijkheid 
en de bestrijding van 
etnische discriminatie 

€29.440,51  ≤ 3 
 
 
 

Marandy Video informatie voor 
nieuwkomers 

€7.900,00  ≤ 3 
 

Pact Ateliers Pacheco Instituut 
OCMW Brussel 

De Zolder Couture-
Kultuur 

€50.000,00  ≤ 3 
 

Feda vzw Sociale en/of professionele 
integratie van Afrikaanse 
vrouwen 

€10.000,00  ≤ 3 
 
 

Inyange vzw Prise en charge du salaire 
d'une permanente à la 
coordination 

€35.813,00  ≤ 3 
 
 

Espace impulse vzw Socio-professionele 
inschakeling 

€26.300,00  ≤ 3 
 

Latijns-Amerikaanse Federatie 
vzw 

Taller latinoamericano €19.700,00  ≤ 3 
 

Club Juventino Anderlecht vzw Educatie en cultuur €6.000,00  ≤ 3 
Autonoom Internaat van het 
Gemeenschapsonderwijs 

Multiplay is onze 
troefkaart!!! 

€5.000,00  ≤ 3 
 

Federatie voor Marokkaanse 
Democratische Organisaties 

Reactivering van 
allochtone werkzoekenden 
naar werk 

€50.000,00  ≤ 3 
 
 

Kif Kif vzw De interculturele 
webtelevisie van 
Vlaanderen 

€54.579,59  ≤ 3 
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Upendo vzw De jassen van de 
vluchtelingen 

€11.005,00  ≤ 3 
 

Upendo vzw Ruimte voor de 
opwaardering van 
allochtone kinderen 

€10.875,00  ≤ 3 
 
 

CAW Archipel-Groot Eiland, 
Computer Nords@it vzw 

Taalstimuleringsateliers 
voor kinderen 

€5.655,40  ≤ 3 
 

Semerkand vzw Inkleding nieuwe locatie 
voor alle doelgroepen 

€38.524,00  ≤ 3 
 

Vooruitgang vzw Inburgering €28.146,00  ≤ 3 
Vlaams Centrum voor 
Levensvorming Regio Brussel-
Halle-Vilvoorde vzw 

Vrouwenwerking FACET €3.070,00  ≤ 3 
 
 

Vlaams Centrum voor 
Levensvorming Regio Brussel-
Halle-Vilvoorde vzw 

Werken met asielzoekende 
jongeren 

€4.000,00  ≤ 3 
 
 

Link=Brussel vzw Project Dialoog van 
Camelia Mannenwerking 

€7.500,00  ≤ 3 
 

Belgisch Nieuws vzw Een Russischtalige krant 
"Het Belgische Nieuws" 

€7.400,00  ≤ 3 
 

Vrijzinnig Jeugdcentrum (VJC) 
vzw 

Hand in hand door ons 
land 

€137.275,00  ≤ 3 
 

Imagica vzw voor actieve 
mediavorming 

Digitale brug €47.157,50  ≤ 3 
 

Centrum Marokkaanse 
Arbeiders (CMA) 

Aankoop van pand voor 
socio-culturele, educatieve 
en artistieke doeleinden 

€90.000,00  ≤ 3 
 
 

Afrikans vzw Kantoorautomatisering en 
NT2 

€45.450,00  ≤ 3 
 

Brussel 2006 
   

Brussels Gekleurd - Bruxelles 
en Couleurs 

Intergenerationaliteit € 7.050,00 ≤ 3 
 

Onder Ons Participatie van ouders aan 
schoolactiviteiten  

€ 8.900,00 ≤ 3 
 

Marandy Video-informatie 
burgerschap voor 
allochtonen 

€ 7.900,00 ≤ 3 
 

Mentor-escale vzw Schoolbegeleiding en 
oriëntering van 
alleenstaande ouders 

€ 21.465,00 ≤ 3 
 
 

OCMW Brussel Schoolhulp Sociale 
Antenne Stefania 

€ 27.542,00 ≤ 3 
 

Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Brussel 

Migranten in tijd en ruimte € 27.455,15 ≤ 3 
 

Atelier Groot Eiland vzw Aanpassing van de 
infrastructuur van 4 
ateliers  

€ 50.895,00 ≤ 3 
 
 

Jes vzw Reptielen € 23.080,22 ≤ 3 
 

Wijkontwikkeling Kuregem Verfraaiing Wijkstructuur 
Kuregem 

€ 108.930,00 ≤ 3 
 

Elmer vzw Inrichting Elmer Centrum € 221.150,00 ≤ 3 
De Welvaartkapoen vzw x  € 42.881,95 ≤ 3 
EHSAL - Europese 
Hogeschool Brussel 

Zorg Inkleuren € 79.119,62 ≤ 3 
 

Baita Henegouwenkaai € 300.000,00 ≤ 3 
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M.A.K.S. De computer, een 
springplank voor het 
vinden van werk 

€ 23.196,00 ≤ 3 
 
 

Centrum voor het Jonge Kind 
vzw 

Cultuur en taal € 15.455,93 ≤ 3 
 

Nivo Brussel Aankoopdossier 
infrastructuur Dorpsstraat 
30-32 

€ 143.268,38 ≤ 3 
 
 

Imagica vzw voor actieve 
mediavorming 

Digitale brug € 44.521,00 ≤ 3 
 

Vereniging voor Ontwikkeling 
en Emancipatie Moslims 

Taalplus € 19.593,35 ≤ 3 
 

MJ Chicago vzw Ruimte voor taal € 10.714,28 ≤ 3 
Mini-Anneessens vzw Jongeren in ACTIE € 21.531,00 ≤ 3 
GC Elzenhof Matonge Stapsgewijs / Pas 

à Pas 
€ 7.525,61 ≤ 3 

 
CAW Archipel-Groot Eiland, 
deelwerking Nords@it 

Nordweb € 51.310,00 ≤ 3 
 

CAW Archipel-Groot Eiland Noordzin: multimedia als 
exploratiemiddel  

€ 33.275,00 ≤ 3 
 

AIF vzw (Associazioni 
Internatzionali Federate) 

Geïntegreerd aanbod ICT 
en Nederlands 

€ 10.610,00 ≤ 3 
 

Schoolopbouwwerk Brussel 
vzw 

Moedergroepen in/en 
school, buurt en wereld  

€ 51.800,00 ≤ 3 
 

CLB Pieter Breughel Drempel € 11.000,00 ≤ 3 
Regionaal Integratiecentrum 
Foyer Brussel 

Dienst Rechtsbescherming 
Foyer bevordert gelijkheid 

€ 8.226,00 ≤ 3 
 

A place To Live vzw Tilia, ontmoetingshuis 
voor maatschappelijk 
kwetsbaren 

€ 23.200,00 ≤ 3 
 
 

Tegen Racisme - School 
Zonder Racisme 

Ondersteuning 
leerkrachten en 
toekomstige leerkrachten 

€ 26.907,50 ≤ 3 
 
 

PAG-ASA Renovatie in het 
opvanghuis van 
individuele kamers 

€ 203.814,06 ≤ 3 
 
 

Centrum West Renovatie 
Nederlandstalige 
jeugdhuiswerking 

€ 24.470,91 ≤ 3 
 
 

Europese Hogeschool Brussel Taalgericht vakonderwijs 
voor anderstaligen 

€ 19.425,90 ≤ 3 
 

Jeunesse Sportive, Belge des 
Arts Martiaux 

Tijl Uilenspiegel € 44.785,00 ≤ 3 
 

ACLI-Vlaanderen Nieuwkomers € 5.939,00 ≤ 3 
Fire Gym Campagne 25 + 25 € 189.991,50 ≤ 3 
Tuyayi Tulunga vzw Mayi € 45.000,00 ≤ 3 
Menzil Inrichting nieuwe locatie € 35.000,00 ≤ 3 
Vooruitgang Inburgering € 14.600,00 ≤ 3 
Plaats voor bemiddeling, 
communicatie, culturen 

Preventieopleiding en 
positief beheer van de 
conflicten 

€ 23.055,28 ≤ 3 
 
 

Feda vzw Een vrouw ter dienst van 
de anderen 

€ 14.050,00 ≤ 3 
 

Cosmos vzw Verbouwing van een 
garage tot een 
multifunctioneel lokaal 

€ 10.750,00 ≤ 3 
 
 

Erasmushogeschool Brussel Bijzondere Leerroute voor 
Maatschappelijk 

€ 59.406,00 ≤ 3 
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Assistenten  

Brussel 2007 
 

Elmer vzw Elmer Nieuwland € 96.800,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 

middelen niet 
geselecteerd. 

Arthis - het Belgisch -
Roemeens Cultureel Huis vzw 

Netwerk voor netwerk € 6.164,75 Goed project, maar 
wegens te weinig 

middelen niet 
geselecteerd  

Netwerk Het moduleerbaar maken 
van lokalen binnen een 
wijk 

€ 5.500,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 

middelen niet 
geselecteerd  

Pro Velo vzw School op de fiets € 62.620,00 ≤ 3 
Buurtsport Brussel vzw BuurtsportSplash € 96.611,83 ≤ 3 
Baita Henegouwenkaai 50.000,00 € ≤ 3 
Gemeenschapscentrum De 
Rinck 

Onderzoek naar de socio-
culturele behoeften  

22.000,00 € 
 

≤ 3 
 

School Zaveldal en haar vzw 
De Wingerd 

Ouderparticipatie 37.017,29 € 
 

≤ 3 
 

Zelforganisatie Caleidoscoopo/ 
De Vaartkapoen 

Informatiecursussen en 
studiebezoeken  

30.000,00 € 
 

≤ 3 
 

Federatie Afrikaanse Hoop 
 

Coördinatie voor de 
participatie  

35.390,42 € 
 

≤ 3 
 

Beeldenstorm 
 

Kunsteducatieve projecten 
van Beeldenstorm Vlaggen

83.093,36 € 
 

≤ 3 
 

Buurtsport Brussel vzw Pedagotheek 10.053,54 € ≤ 3 
PAG-ASA 
 

Renovatie individuele 
kamers opvanghuis 

69.784,00 € 
 

≤ 3 
 

Groep Intro vzw Regio Brussel Op-leiding, Onder-dak 160.668,00 € ≤ 3 
Bij Ons vzw - Chez nous Kookatelier - thema Resto 11.428,63 € ≤ 3 
Sint-Goedele Brussel vzw 
 

Ouderbetrokkenheid 
optimaliseren 

12.000,00 € 
 

≤ 3 
 

Werkgroep Immigratie 
 

Positief omgaan met 
meertaligheid 

11.050,00 € 
 

≤ 3 
 

Wijkpartenariaat vzw 
 

Kinder en jongerenwerking 
Ratatouille 

14.963,00 € 
 

≤ 3 
 

KWB Interculturele Werking 
 

Het leven is meer dan 
papieren alleen! 

2.400,00 € 
 

≤ 3 
 

Bemiddelingsruimte voor 
communicatie 

Plaats voor bemiddeling, 
communicatie en culturen 

23.055,28 € 
 

≤ 3 
 

Foyer 
 

Kiplekker door sport en 
gezonde voeding  

19.430,18 € 
 

≤ 3 
 

Syntra Brussel 
 

Allochtonen leren 
ondernemen 

85.711,18 € 
 

≤ 3 
 

Fire Gym 
 

Aankoop van de huidige 
zaal 

375.000,00 € 
 

≤ 3 
 

Gemeentelijke Basisschool 
Regenboog 

Preventie schoolverzuim 
en brugklassen  

9.200,00 € 
 

≤ 3 
 

Bains Connective Krul vzw Filmclub 18.635,00 € ≤ 3 
Koerdisch Bureau voor 
Ontmoeting en Informatie 

Integratie in België van 
vluchtelingen 

437,21 € 
 

≤ 3 
 

Espace Impuls vzw 
 

Socio-professionele 
inschakeling 

14.100,00 € 
 

≤ 3 
 

Regionaal Integratiecentrum 
Foyer Brussel 

Molenbeek on-line 19.270,00 € 
 

≤ 3 
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Congo Cultures 
 

Socio-professionele 
integratie van Afrikanen  

34.945,00 € 
 

≤ 3 
 

Centrum Deeltijds Onderwijs 
Laken 

Educatieve buurttuin 16.700,00 € 
 

≤ 3 
 

Sint-Guido-Instituut / sint-
Goedele 

Een technologische brug 17.500,00 € 
 

≤ 3 
 

Sport- en actiecentrum voor het 
Welzijn van het Kind 
 

Opleiding van kansarme 
jongeren tot 
sportmonitoren 

31.245,71 € 
 
 

≤ 3 
 
 

FEDA (Federatie Afrikaanse 
Hoop) vzw 
 

Bevorderen van 
interculturele 
ontmoetingen  

30.000,00 € 
 
 

≤ 3 
 
 

Nouvelle Ecriture Africaine 
Formation 

Conversatietafels in het 
Nederlands organiseren 

21.956,00 € 
 

≤ 3 
 

Be Optimal in Ation @ Sport The snake 26.550,00 € ≤ 3 
Espace Impulse  X 14.600,00 € ≤ 3 
Upendo vzw 
 

Bevordering van de 
marktpositie 

13.305,00 € 
 

≤ 3 
 

Vooruitgang vzw Inburgering 15.000,00 € ≤ 3 
WOK Wijkontwikkeling 
Kuregem 

Finaliseren renovatie 
Wijkhuis Wok 

120.300,00 € 
 

≤ 3 
 

Chirolokalen vzw Koekelberg 
 

Integratie via het kleine 
verhaal  

2.426,89 € 
 

≤ 3 
 

Atlemo F.I.B., Fietsen in Brussel 20.670,00 € ≤ 3 
 
Niet geselecteerde projecten uit Gent: 
 
Initiatiefnemer Project  Gevraagd 

bedrag 
Reden niet 
Geselecteerd 

Gent 2005  
   
Jong  vzw Interculturele ervaringen 

in de Gentse spelotheken 
€ 8.488,00 Goed project, maar 

wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Dienst Asiel- en 
Vluchtelingenbeleid Stad Gent 

Ontmoetingscentrum 
Verapa 

€ 210.000,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Federatie van Zelforganisaties 
in Vlaanderen 

Impuls aan kadervorming 
FZO-VL 

€ 4.714,00 ≤ 3 
 

Basi Bo Moko vzw Inrichten secretariaat, 
vormingslokaal en 
verzekeren permanentie 

€ 6.813,49 ≤ 3 
 
 

Speelteater - Kopergietery vzw Theater in de buurt € 9.521,87 ≤ 3 
LEJO vzw In ’t spoor € 70.751,00 ≤ 3 
Kwasa Kwasa vzw Racisme en discriminatie 

bestrijding op Gents 
buurtniveau via vorming 
en training 

€ 442.698,86 ≤ 3 
 
 
 

Vlaams Centrum voor 
Levensvorming 

Didactisch en 
sportmaterieel 

€ 15.200,00 ≤ 3 
 

Centrum voor Levensvorming 
Oost-Vlaanderen 

Bouw creatief atelier € 10.000,00 ≤ 3 
 

Turkse Kulturele 
Jongerenvereniging 

Project vrouwen € 10.084,35 ≤ 3 
 

OCMW Gent Duaal integratieproject 
voor allochtonen 

€ 64.880,00 ≤ 3 
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Vlaams Intercultureel Centrum 
vzw 

Bevorderen van integratie, 
emancipatie, participatie 
en interculturele dialoog 

€ 41.000,00 ≤ 3 
 
 

Meridiaan Cultuur en 
Opleidingscentrum vzw 

Opleiding : een kans!! € 80.000,00 ≤ 3 
 

Gent 2006 
 

PCVO Gent 
 
 
 

Digihoek 
 
 
 

€ 47.594,67 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd 

El Wahda, De eenmaking 
 
 
 

Gelijk(w)aardigheid in 
verschil 
 
 

€ 71.247,60 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd 

vzw Meridiaan cultuur en 
opleidingscentrum 

Studycoaching-
infrastructuur 

€ 135.000,00 ≤ 3 
 

Lejo vzw In ’t spoor € 58.614,18 ≤ 3 
Victoria Deluxe 
 

Uitbouw interculturele en 
multimedia leeromgeving 

€ 33.148,86 ≤ 3 
 

Habbekrats vzw Toolbox met vitaminen € 36.300,00 ≤ 3 
Kwasa Kwasa vzw 
 

Racisme en discriminatie 
bestrijding 

€ 44.787,42 ≤ 3 
 

Iqra in samenwerking met 
Voem vzw  

Scholen in alle kleuren 
 

€ 23.030,20 ≤ 3 
 

Werkgroep Vluchtelingen Gent 
- vzw i.s.m. Kipavita 
 

Installatie van technisch-
polyvalente studie- en 
werkhoek 

€ 18.951,00 ≤ 3 
 
 

Groep Intro vzw regio Oost-
Vlaanderen 

Vormingsatelier Ivon 
 

€ 50.000,00 ≤ 3 
 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Gent 
 

Het aanbieden van het 
theaterstuk 'De Gesluierde 
Monologen’ 

€ 5.500,00 ≤ 3 
 
 

Gent 2007 
 

De Kraankinders vzw Interculturalisatie deeltijds 
kunstonderwijs 

€ 81.865,50 ≤ 3 
 

Kom-Pas Gent vzw Uitbreiding 
Vrijwilligerswerking 
Onthaalbureau Kompas 

€ 14.550,00 ≤ 3 
 
 

IQRA vzw Scholen in alle kleuren € 38.900,00 ≤ 3 
Afrikaanse Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking 

Aros hoofdzetel € 406.100,00 ≤ 3 
 

Ethercentrum  Best FM € 7.260,00 ≤ 3 
Free-Time vzw Kampen Kollekasteel € 11.282,78 ≤ 3 

 
Niet geselecteerde projecten uit de 26 steden en gemeenten: 
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd bedrag Reden 

2005 
   

Nour vzw Allochtoon 
Jongerencentrum 

 € 116.433,20 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Jongerenwerking Waterschei De wereldkeuken (een 
renovatie en kookproject) 

€ 9.342,59 Goed project, maar 
wegens te weinig 
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middelen niet 
geselecteerd. 

Jeugdwelzijnswerking 
Zwartberg 

Muziek is de kortste weg 
tot het hart 

€ 32.000,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Mardijck vzw Tijdspektakel € 10.200,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Culturele Vereniging van 
Kolderbos - "Yildirim Beyazit" 
vzw 

Inrichting van nieuw 
polyvalent lokaal voor 
sociale en culturele 
activiteiten 

€ 11.000,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

AIF vzw Reactivering van 
allochtone werkzoekenden 
naar werk 

€ 29.570,08 ≤ 3 
 

Culturele en sportieve UD. 
Barcelona vzw 

Verbetering 
sportinfrastructuur 

€ 10.442,13 ≤ 3 
 

C.S.I. Genk Een nieuwe impuls voor de 
jeugd - herinrichten en 
renovatie 

€ 11.340,50 ≤ 3 
 

Annifer vzw Hand in hand naar een 
betere toekomst 

€ 12.160,00 ≤ 3 
 

Cinaralti Dersanesi vzw Audio visueel en 
didactisch materiaal 

€ 7.599,00 ≤ 3 
 

Marhaba vzw Migrantenvrouwen 
participeren aan sport 

€ 4.312,44 ≤ 3 
 

Intersport Winterslag vzw Boccia-project € 21.827,60 ≤ 3 
Monyama vzw Monyama-kinderatelier € 4.950,00 Goed project, maar 

wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Feda vzw Hulp voor de integratie van 
de jonge Afrikaanse 
meisjes in de Stad Halle 

€ 10.000,00 ≤ 3 
 

Zacheüs vzw Huurderscoaching Zacheüs € 13.500,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

F.C. Anadol vzw Vernieuwing polyvalente 
zaal 

€ 21.245,08 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Elektriciteitscentrale Heusden-
Zolder vzw 

Aankoop noodtrappen € 74.287,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

vzw Zaman vzw Zaman € 53.150,00 ≤ 3 
Vlaams Centrum voor 
Levensvorm vzw (VCVL) 

Dunya € 20.220,45 
 

≤ 3 
 

Gemeentebestuur 
Leopoldsburg 

Verwerven van duurzaam 
materiaal voor de werking 
rond maatschappelijk 
kwetsbare kinderen en 
jongeren 

€ 9.121,63 
 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 
 

Jeugdhuis Groene Maan vzw Bijlessen € 4.269,02 ≤ 3 
Integratiecentrum vzw Schoolbus voor € 39.600,00 Goed project, maar 
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Romkinderen  
 
 

wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Arktos Minibus voor Arktos 
Vlaams-Brabant 

€ 22.109,60 
 

≤ 3 
 

Centrum voor Levensvorming 
Oost-Vlaanderen 

Atelier Leerwerkplaats 
Scheldeland € 100.000,00 

 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Stad Lokeren - Werkgroep 
Groene Zones 

Speelterrein 
Oudstrijderslaan 

€ 12.000,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Emancipatie & Sport Lokeren 
vzw 

Maatschappelijke 
activering Lokeren 

€ 19.781,06 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

El Jadid vzw Maatschappelijke vorming 
én (re)activering jongeren 
m.b.v. nieuwe technologie 

€ 16.423,00 
 
 

≤ 3 
 

Turkse Oudervereniging 
Maasmechelen 

Vernieuwing polyvalente 
ruimte € 4.950,00 

 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Chiro Sint Willibrordus 
(Eisden Dorp) vzw 

Jeugdcentrum Chi-ko € 11.300,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Thebe vzw Renovatie instuiflokaal 
jeugdhuis 

€ 47.047,22 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Speelplein De Saenhoeve vzw Het kunstpaleis: 
communiceren via 
expressie 

€ 13.050,00 
 
 

≤ 3 
 

C.S. Mechelen aan de Maas 
vzw 

(Investeringskosten) € 10.512,06 
 

≤ 3 
 

C.S. Mechelen aan de Maas 
vzw 

(Investeringskosten) € 2.407,90 
 

≤ 3 
 

Patro Eisden Maasmechelen 
vzw 

Aankoop materiaal 
voetbalvelden 

€ 6.340,40 
 

≤ 3 
 

Speelplein De Saenhoeve vzw Speelpleinrilatine voor 
tieners (tieneractivityhoek) 

€ 15.770,00 
 

≤ 3 
 

Patro Eisden Maasmechelen 
vzw 

Inrichting nieuwe 
accommodatie 

€ 3.680,13 
 

≤ 3 
 

C.S. Mechelen aan de Maas 
vzw 

(Investeringskosten) € 11.565,18 
 

≤ 3 
 

Patro Eisden Maasmechelen 
vzw 

Aankoop Fitness materiaal 
voor nieuwe 
accommodatie 

€ 6.674,00 
 
 

≤ 3 
 

Rzoezie Verbouwing tienerwerking € 4.877,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Rzoezie Een brandveilig jeugdhuis € 6.547,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 
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Rzoezie Zonneboiler € 7.745,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

M.O.O.J. vzw (o.m. aankoop camionette) € 20.049,10 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Almanar vzw Vaders voor Vaders € 13.000,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Rzoezie Uitrusting tienerwerking € 3.000,00 ≤ 3 
Karel de Grote-Hogeschool 
vzw Katholieke Hogeschool 
Antwerpen 

Analfabeten ingeburgerd 
op het werk 

€ 19.349,00 
 
 

≤ 3 
 

OCMW Mechelen Werkpunt € 12.850,00 ≤ 3 
Rzoezie Onderhoud werk- en 

sportkledij 
€ 1.938,00 
 

≤ 3 

Stadsbestuur Mechelen Platform samenleven in 
diversiteit 

€ 18.500,00 
 

≤ 3 
 

Centrum voor Levensvorming 
Oost-Vlaanderen 

Bouw Brommersatelier € 25.000,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Vlaams Centrum voor 
Levensvorming 

Voertuig Job@telier € 15.800,00 ≤ 3 
 

Poorten en Bruggen vzw Nederlands leren doe je 
door te communiceren 

€ 8.000,00  
 

≤ 3 
 

Poorten en Bruggen vzw Beweging van geest door 
studie en sport 

€24.043,72  
 

≤ 3 
 

Gastvrij Sint-Truiden Samen_leven in onze 
samenleving 

€10.000,00  
 

≤ 3 
 

Centrum voor Levensvorming 
Oost-Vlaanderen 

Bouw creatief atelier €50.000,00 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Samba’s vzw Samen voor een 
intercultureel Temse 

€16.527,40 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Al Manar Empowerment Vilvoorde €14.900,00  
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Planet Zinga vzw Kickboxing €3.000,00  ≤ 3 
Centrum voor Levensvorming 
Oost-vlaanderen 

Werfwagen en 
werkmaterieel 

€18.079,00  
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Gemeentebestuur Zele Multiculturele 
ontmoetingsplaats 

€198.540,62  
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

2006 
   

Groep Intro vzw regio Oost-
Vlaanderen 

Aankoop Meubilair en 
handgereedschap Travak 

€ 12.000,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 
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middelen niet 
geselecteerd. 

Fatih Moskee vzw 
 
 
 

Nieuw theehuis 
 
 
 

€ 31.569,55 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Arktos Provinciaal 
Vormingscentrum Limburg 
 
 

Tuinwijk Waterproof 
 
 
 

€ 50.000,00 Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Stadsbestuur Beringen 
 

Verhoging van het bereik 
allochtone kandidaten  

€ 8.772,00 ≤ 3 
 

Tempus vzw 
 

Studie- en 
huistaakbegeleiding  

€ 24.150,00 ≤ 3 
 

Jeugdhuis Club 9 vzw 
 

Verbouwing als stimulans 
voor diversiteit 

€ 54.999,50 ≤ 3 
 

Turks Cultureel Centrum 
 

Vernieuwing polyvalente 
ruimtes 

€ 40.000,00 ≤ 3 
 

Cultuur- en hulpcomité voor 
Turkse gastarbeiders  

Lokaal voor multiculturele 
samenkomsten 

€ 23.150,00 Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Jeugdwelzijnswerk Genk Samen voor diversiteit € 7.710,00 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Vereniging voor Ontwikkeling 
en Emancipatie voor Moslims 
 
 

Taalplus 
 
 
 

€ 19.293,49 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Ancri 
 
 
 

Sluiten van de 
generatiekloof 
 
 

€ 9.428,36 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Stebo vzw 
 
 
 

Onzebuurt.be 
 
 
 

€ 42.417,58 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Marokkaans Islamitisch 
Culturele Vereniging 
 
 

Onze verantwoordelijkheid 
voor de toekomst 
 
 

€ 16.356,57 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

AIF vzw 
 
 
 

Ouders en leerlingen, grijp 
je kans!!  
 
 

€ 7.000,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Jongerenwerking Waterschei 
 

Mufodroom (inrichting 
muziek en fotostudio) 

€ 13.865,00 
 

≤ 3 
 

Pools Comité Plaatselijke 
Verenigingen 

Culturele grenzen 
verleggen 

€ 3.689,41 
 

≤ 3 

Poolse Culturele Vereniging 
vzw 

Renovatie gebouw  
 

€ 62.781,00 
 

≤ 3 
 

Altas Torres vzw Renovatie gebouw  € 12.186,60 ≤ 3 
Turkse Islamitische en 
Culturele Vereniging 

Onze vrouwen, onze 
toekomst 

€ 22.143,00 
 

≤ 3 

Jongerenwerking Nieuw-
Sledderlo 

Naschoolse Begeleiding 
 

€ 107.815,33 
 

≤ 3 
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Lucerna Lucerna college € 13.400,00 ≤ 3 
vzw Afi-Waterschei 
 
 

Opvoedingsondersteunings
activiteiten voor jong-
volwassenen 

€ 3.700,00 
 
 

≤ 3 
 

PIN – Partners en Integratie 
 
 
 

Een brandveiliger PIN-huis
 
 
  

€ 33.842,00 Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Groep Intro vzw Regio 
Vlaams-Brabant 
 
 

Leerwerkplaatsimpuls 
 
 
 

€ 15.350,00 Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Kannunik Triestscholen vzw 
 
 
 

School in de buurt 
 
 
 

€ 26.452,43 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Perspectief vzw 
 
 
 

Multiculturele 
kunstworkshop voor 
bedrijven  
 

€ 19.027,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Ayasofya vzw 
 

Meer opleiding, Meer 
werk, Meer zekerheid 

€ 9.996,46 
 

≤ 3 
 

Les Amis du Congo 
 

Kongolese cultuurweek te 
Hasselt 

€ 7.250,00 
 

≤ 3 
 

Daidalos vzw 
 
 
 
 

Ikaros 
 
 
 
 

€ 6.805,00 
 
 
 
 

Het project werd reeds 3 
maal gesubsidieerd door 
het impulsfonds. Een 
impuls is echter beperkt 
in tijd. 

Daidalos  vzw Hulp on line € 26.586,86 ≤ 3 
KortRijk aan Culturen 
 
 
 

KortRijk Aan Culturen 
 
 
 

€ 5.000,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Sindebad 
 
 

Allochtone ouders 
bevorderen 
onderwijskansen 

€ 8.875,00 
 
 

≤ 3 
 
 

Groep Intro Kortrijk-Roeselare-
Westhoek 

Kameleon  
 

€ 22.841,78 
 

≤ 3 
 

CVO Hitek vzw 
 

Aanvraag voor algemene 
omkadering  

€ 20.455,83 
 

≤ 3 
 

OCMW Kortrijk, Dienst 
Integratieproject, Werkpunt 

Vooropleiding 
 

€ 59.059,19 
 

≤ 3 
 

CVO Hitek vzw 
 
 

Individuele 
taalondersteuning bij 
jongeren 

€ 4.455,83 
 
 

≤ 3 
 

Provinciaal Integratiecentrum 
West-Vlaanderen vzw 

MiCasa 
 

€ 24.709,41 
 

≤ 3 
 

Gemeentebestuur 
Leopoldsburg 
 
 

Bloeki (Begeleiding leren 
ouder en kind) 
 
 

€ 24.433,44 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Leuvense Integratieraad 
(stedelijke adviesraad) 
 
 

Ligra (Leuvense Integratie)
 
 
 

€ 2.826,42 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Groep Intro vzw regio Oost-
Vlaanderen 

Verbouwing atelier en 
kleedruimte 

€ 60.000,00 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
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middelen niet 
geselecteerd. 

Welzijnsschakel Horizon vzw 
 

Lerend spelen en spelend 
leren 

€ 15.000,00 
 

≤ 3 
 

Dienst Interculturele promotie 
 
 
 

Jongerenwerking Selam 
 
 
 

€ 4.330,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Thebe vzw 
 
 
 

Een fraaie buitenkant, een 
fraaie binnenkant 
 
 

€ 14.237,98 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Turkse Oudervereniging 
Maasmechelen 

Vernieuwing polyvalente 
ruimte 

€ 12.421,01 
 

≤ 3 
 

Jeugdorganen vzw Music Please! € 25.500,00 ≤ 3 
Jeugdorganen vzw Astro Scène € 20.000,00 ≤ 3 
Speeltuin Sint barbara Eisden 
vzw 

Optimalisering 
balspelterrein 

€ 10.285,00 
 

≤ 3 
 

Gemeentebestuur 
Maasmechelen 

Multifunctionele 
verplaatsbare units  

€ 83.000,00 
 

≤ 3 
 

M.O.O.J. vzw 
 
 

Uitbreiding lokalen 
jeugdwerking Mechelen 
Zuid 

€ 32.806,89 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Rzoezie 
 
 
 

Verbouwing tienerwerking 
 
 
 

€ 5.304,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Salaam Mechelen vzw 
 
 
 

Salaam Locale  
 
 
 

€ 125.000,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

M.O.O.J. vzw 
 

Keuken Vennekant - 
Berkenhof 

€ 3.818,71 
 

≤ 3 
 

Wijkgezondheidsorganisatie 
'Wel en Wee' 

Wijkgezondheidscentrum 
'Wel en Wee' 

€ 116.137,50 
 ≤ 3 

Rzoezie Vernieuwing sanitair € 2.455,00 ≤ 3 
M.O.O.J.  vzw 
 

Interieurvernieuwing 
kinderwerking betha 

€ 3.532,74 
 

≤ 3 
 

OCMW Mechelen Activit € 23.625,00 ≤ 3 
Stad Mechelen - Dienst Sport 
(Buurtsport) 

Buurtsportcocktail 
 

€ 5.100,00 
 

≤ 3 
 

Karel de Grote-Hogeschool 
 

Analfabeten: ingeburgerd 
aan het werk 

€ 29.966,00 
 

≤ 3 
 

Rzoezie Red Rzoezie € 57.000,00 ≤ 3 
Tempus vzw 
 

Studie- en 
huistaakbegeleiding 

€ 34.150,00 
 

≤ 3 
 

Jakoeboe-Welzijnsschakel 
Vluchtelingen vzw 
 
 

Impulstornooi Jakoeboe 
2006 
 
 

€ 6.200,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Arktos vzw West-Vlaanderen 
 
 
 

Eb en vloed 
 
 
 

€ 13.880,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Groep Intro vzw regio Oost-
Vlaanderen 

Aankoop 
houtbewerkingsmachines 

€ 15.000,00 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
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middelen niet 
geselecteerd. 

VLOS vzw  
 
 
 

Europa & EU-Roma 
 
 
 

€ 40.000,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Groep Intro vzw regio Oost-
Vlaanderen 

Minibus Travak 
 

€ 16.500,00 
 

≤ 3 
 

Poorten en Bruggen 
 

Investering in architecten 
van de toekomstige 
samenleving 

€ 500.000,00 
 
 

≤ 3 
 
 

Poorten en Bruggen 
 

Tijdschrift: Hand in hand 
naar dialoog 

€ 35.000,00 
 

≤ 3 
 

Hilal 
 

Aanleg Mini Pitch en 
Parking 

€ 84.334,58 
 

≤ 3 
 

Kinderrechtenhuis vzw 
 
 
 

Droedels 
 
 
 
 
 
 

€ 5.500,00 
 
 
 
 
 
 

Dit project is niet 
geselecteerd gezien het 
nastreven van een 
evenwichtige spreiding 
van geselecteerde 
projecten over de 
actiezones. 

Pyxidis vzw – Advies en 
Opleidingscentrum 

DigiHuis 
 

€ 132.318,71 
 

≤ 3 
 

Gemeentebestuur Temse 
 
 
 

Duurzame inrichting 
Sompershoeklokaal + 12 
jarigen 
 

€ 6.400,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Samba’s vzw Allemaal Samen € 8.275,00 ≤ 3 
Cagri vzw 
 

Een dagje Turkse cultuur 
in Temse 

€ 2.865,00 
 

≤ 3 
 

Groep Intro vzw regio Oost-
Vlaanderen 

Uitbreiding Atelier met 
burelen en vormingslokaal 

€ 50.000,00 
 

≤ 3 
 

Stad Vilvoorde 
 
 
 

Open leercentrum voor 
anderstaligen in Vilvoorde 
 
 

€ 83.000,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Masjid Annasr 
 
 
 

Jongeren Annasr 
 
 
 

€ 14.800,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Planet Zinga vzw Thai Boxing € 3.000,00 ≤ 3 
Rzoezie 
 
 
 

Jeugdwerking Shourouk 
 
 
 

€ 122.280,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Compass onderwijs en 
begeleidingscentrum 
 
 

Het gebouw verbouwen en 
inrichten tot klaslokalen 
 
 

€ 23.986,84 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Compass onderwijs en 
begeleidingscentrum 
 

Aankoop meubilair en 
verantwoord didactisch 
materiaal 

€ 16.907,00 
 
 

≤ 3 
 
 

Gemeentebestuur Zele 
 
 
 

Ouder en kind 
 
 
 

€ 23.900,99 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 
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Poorten en Bruggen 
 

Basisinvestering 
infrastructuur 

€ 80.000,00 
 

≤ 3 
 

 
2007 

  
Groep intro vzw Aankoop meubilair en 

handgereedschap Travak 
€ 12.000,00 ≤ 3 

Mozaik vzw Integratie via onderwijs € 28.950,00 ≤ 3 
Arktos 
 
 
 
 
 
 

Coachingproject voor 
allochtone meisjes 
 
 
 
 
 

€ 24.450,00 Dit project is niet 
geselecteerd gezien het 
nastreven van een 
evenwichtige spreiding 
van geselecteerde 
projecten over de 
actiezones. 

Stadsbestuur Beringen 
 
 
 

Competentiegericht 
evalueren en coachen van 
leiding 
 

€ 30.492,00 Dit project behoort tot 
de reguliere 
kernopdracht van een 
lokaal bestuur.  

Unie der Turkse Vrouwen van 
België 
 
 
 
 
 

Vernieuwing 
accommodatie voor 
vrouwen 
 
 
 
 

€ 3.416,50 Dit project is niet 
geselecteerd gezien het 
nastreven van een 
evenwichtige spreiding 
van geselecteerde 
projecten over de 
actiezones. 

Jeugdhuis Club 9 vzw 
 
 
 
 
 
 

Stand-Up for Diversity 
 
 
 
 
 
 

€ 38.881,00 Dit project is niet 
geselecteerd gezien het 
nastreven van een 
evenwichtige spreiding 
van geselecteerde 
projecten over de 
actiezones. 

Vzw Nour 
 
 
 

Allochtoon 
jongerencentrum 
 
 

€ 46.978,25 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Beraat vzw Computerlokaal € 9.279,00 ≤ 3 
Turkse Rangers FC 
 
 
 

Een toekomst voor 
iedereen 
 
 

€ 30.000,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Marokkaans Islamitisch 
Culturele Vereniging 
 
 

Onze verantwoordelijkheid 
voor de toekomst 
 
 

€ 20.562,60 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Turkse Oudervereniging Genk 
vzw 
 
 

Betrokken ouders, sterke 
kinderen  
 
 

€ 12.900,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

VAC vzw 
(VrouwenAdviesCentrum vzw) 
 
 

Inrichten van activiteiten  
 
 
 

€ 17.220,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Tügök vzw 
 
 
 

Taalspringplank 
 
 
 

€ 7.900,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Acli-Limburg Huistaakbegeleiding en € 17.000,00 Goed project maar 
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taalstimulering Genk-West 
 
 

 
 
 

wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Casa papa giovanni 
 
 
 

Meer 
ontmoetingsmogelijkheden 
in Winterslag 
 

€ 40.000,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Jongerenwerking Nieuw-
Sledderlo 
 
 

X 
 
 
 

€ 17.616,60 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

BSGO Hoevenzavel 
 

Geïntegreerd Interactief 
Leerlandschap 

€ 20.476,00 
 

≤ 3 
 

Al-Farah / Atouba vzw 
 

Sport als bestrijding tegen 
taalarmoede  

€ 8.780,00 
 

≤ 3 
 

Al-Farah / Atouba vzw 
 

Zelfredzaamheid en 
taalvooruitgang 

€ 14.000,00 
 

≤ 3 
 

Educatief en Culturele 
activiteiten Centrum Genk 

Vernieuwing in Genk - 
renovatie zaal  

€ 25.237,05 
 

≤ 3 
 

Turkse Islamitische en 
Culturele Vereniging 

Iedereen onder ons 
 

€ 26.550,00 
 

≤ 3 
 

Groep Intro vzw Regio 
Vlaams-Brabant 
 
 

Leerwerkplaatsimpuls 
 
 
 

€ 16.330,00 Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

PIN - Partners en Integratie 
 
 
 

Banakadee – Occasionele 
kinderopvang op de 
lesplaats 
 

€ 30.192,00 Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Perspectief vzw 
 
 
 

Celebration of Diversity 
Het feest van de Diversiteit
 
 

€ 34.581,50 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Internationaal Comité vzw 
 
 
 

Huis van diversiteit 
 
 
 

€ 22.630,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Arktos 
 
 
 

Spijbelproject: jongeren in 
de boot houden 
 
 

€ 22.775,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Cultuurhuis Podium van 
Anatolia 
 
 
 
 
 

Kunst en cultuur hand in 
hand 
 
 
 
 
 

€ 12.050,00 
 
 
 
 
 
 

Dit project is niet 
geselecteerd gezien het 
nastreven van een 
evenwichtige spreiding 
van geselecteerde 
projecten over de 
actiezones. 

Gemeente Heusden-Zolder 
 
 
 
 
 
 

Cité in vuur & vlam 
 
 
 
 
 
 

€ 6.200,00 
 
 
 
 
 
 

Dit project is niet 
geselecteerd gezien het 
nastreven van een 
evenwichtige spreiding 
van geselecteerde 
projecten over de 
actiezones. 

School ’t Bergske 
 
 
 

Talig tekenen 
 
 
 

€ 5.000,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 



-880-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

Echo Jongerencentrum - 
Genclik Yanki vzw 
 
 

Praatgroep nieuwkomers 
 
 
 

€ 4.350,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Gemeentebestuur Houthalen-
Helchteren 
 
 
 
 

Taalstimulering voor 
kinderen samen met hun 
ouders 
 
 
 

€ 27.655,81 
 
 
 
 
 

Dit project is reeds 3 
maal gesubsidieerd door 
het impulsfonds. Het 
impulsfonds dient echter 
om projecten impulsen 
te geven.  

Daidalos vzw 
 
 
 
 
 

Ikaros 
 
 
 
 
 

€ 5.640,00 
 
 
 
 
 

Dit project is reeds 3 
maal gesubsidieerd door 
het impulsfonds. Het 
impulsfonds dient echter 
om projecten impulsen 
te geven.  

Buurtopbouwwerk Meulenberg 
vzw 
 
 

Buurtvaders, 
buurtvoorzieningen en 
diversiteit 
 

€ 19.592,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

FC Eendracht Houthalen vzw 
 

Moeders voor FC 
Eendracht Houthalen 

€ 5.000,00 
 

≤ 3 
 

Koninklijke Harmonie "De 
Eendracht" vzw 

Opgefleurd lokaal 
 

€ 15.411,95 
 

≤ 3 
 

Houthalense Moskee, Cultuur- 
en Solidariteitsvereneging 

Samen onder één dak 
 

€ 25.840,99 
 

≤ 3 
 

OCMW Kortrijk - 
Buurtcentrum Achturenhuis 
 
 

Zypteland Integraal 
bekeken 
 
 

€ 34.839,88 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

CVO Hitek 
 
 
 

Monitoraat Extra 
ondersteuning Nederlands  
 
 

€ 4.455,83 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

CAW Stimulans 
 
 
 

Studie & 
Opvoedingsondersteuning 
Katrol Kortrijk 
 

€ 25.634,00 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Stad Kortrijk – gebiedswerking 
 
 
 

Buurtvaders Venning 
 
 
 

€ 5.360,30 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Buurt-Initiatieven Kuurne vzw 
 
 
 

Leiaarde 
 
 
 

€ 30.357,35 
 
 
 

Goed project maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Turkse Cultuur en Sport 
Vereniging Leopoldsburg 

Leven als nieuwkomer in 
Leopoldsburg 

€ 7.500,00 
 

≤ 3 
 

Vzw Integratiecentrum 
 
 

Opleiding van begeleiders 
van interculturele 
workshops 

€ 23.930,25 
 
 

Dit project behoort tot 
de reguliere werking van 
het lokale bestuur. 

El Jadid 
 
 
 

Leer & Lees 
 
 
 

€ 23.840,06 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Groep intro vzw 
 

Verbouwing atelier en 
kleedruimte leerwerkplaats

€ 40.000,00 
 

≤ 3 
 

Cultuurdienst Maasmechelen WIJ € 10.000,00 Goed project, maar 
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wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Speelpleinwerking De 
Saenhoeve vzw 
 
 

Lifeskills in ’t dorp 
 
 
 

€ 15.770,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

KBMZ vzw Basisschool de 
Triangel 
 
 

Hoera ??? Ik ben jarig! 
 
 
 

€ 17.698,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Dienst Interculturele promotie 
 
 
 

Huiswerkklas Selam 
 
 
 

€ 5.580,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Thebe vzw Villa Thebe € 47.047,22 ≤ 3 
Thebe vzw 
 

Een fraaie buitenkant, een 
fraaie binnenkant 

€ 5.759,66 
 

≤ 3 
 

Kompas 
 

Een betere toekomst voor 
onze kinderen 

€ 57.112,00 
 

≤ 3 
 

Turkse Oudervereniging vzw 
 

Vernieuwing Polyvalente 
Ruimte 

€ 3.700,00 
 

≤ 3 
 

Salaam Mechelen vzw 
 

Salaam Locale  
 

€ 262.500,00 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

OCMW Mechelen 
 
 
 

VRIA  (vrouwen in actie) 
 
 
 

€ 22.328,34 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Wijkgezondheidscentrum Wel 
en Wee vzw 
 
 

Duurzame toegang tot 
gezondheidszorg voor 
mensen zonder papieren 
 

€ 25.000,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Karel de Grote-Hogeschool 
 
 
 

Analfabeten ingeburgerd 
aan het werk 
 
 

€ 20.879,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Stadsbestuur Mechelen 
 
 
 

Thee met boekjes 
 
 
 

€ 3.125,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Werkgroep Integratie 
Vluchtelingen vzw 
 
 

Multifunctionele ruimte 
 
 
 

€ 10.700,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Regionaal Open Jeugdcentrum 
Mechelen 

Brandveiligheid 
 

€ 4.325,00 
 

≤ 3 
 

Regionaal Open Jeugdcentrum 
Mechelen 

Panna 
 

€ 4.540,00 
 

≤ 3 
 

Regionaal Open Jeugdcentrum 
Mechelen 

Taskforce 2007 
 

€ 51.080,00 
 

≤ 3 
 

Regionaal Open Jeugdcentrum 
Mechelelen 

Vervoer voor werk 
 

€ 2.293,00 
 

≤ 3 
 

Regionaal Open Jeugdcentrum 
Mechelen 

Renovatie tienerwerking 
 

€ 5.304,00 
 

≤ 3 
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Samen vzw 
 
 

Interculturele 
ontmoetingsnamiddag voor 
vrouwen 

€ 2.670,00 
 
 

≤ 3 
 
 

Interculturele vrouwenwerking 
vzw 

Interculturele 
vrouwenwerking 

€ 15.590,00 
 

≤ 3 
 

Groep intro vzw 
 
 
 

Houtbewerkingsmachines 
leerwerkplaats De Stookt 
 
 

€ 15.000,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Poorten en bruggen 
 
 
 

Dialoogkeuken 
 
 
 

€ 12.434,60 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Groep intro vzw 
 

Voertuig uitbreiding 
poetsploeg 

€ 19.000,00 
 

≤ 3 
 

Provinciale Hogeschool 
Limburg 
 
 

Ik wil graag lachen zoals 
vroeger 
 
 

€ 25.276,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Stadsbestuur Sint-Truiden - 
lokale Integratiediens 
 
 

Doorgroeien 
 
 
 

€ 38.945,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Kinderrechtenhuis vzw Droedels € 1.500,00 ≤ 3 
Groep intro vzw 
 
 

Afwerking ruwbouw 
burelen en 
vormingslokalen 

€ 40.000,00 
 
 

≤ 3 
 
 

OCMW Temse De Edubox € 31.374,85 ≤ 3 
Stad Vilvoorde 
 
 
 

Open leercentrum regio 
Vilvoorde 
 
 

€ 83.000,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

CAW Regio Vilvoorde 
 
 
 

Idem Dito 
 
 
 

€ 19.058,50 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Planet zinga vzw 
 
 
 

Thai Boxing 
 
 
 

€ 4.108,20 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Mikst vzw ICT voor iedereen € 10.000,00 ≤ 3 
Regionaal Open Jeugdcentrum 
Mechelen 
 
 

Jeugdwerking Shourouk 
 
 
 

€ 122.280,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

COMPASS vzw Onderwijs en 
begeleidingscentrum 
 
 

Aankoop computer en 
nodige  
 
 

€ 8.644,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Poorten en bruggen Studiebegeleidingcentrum € 38.344,40 ≤ 3 
Vereniging van Turkse 
arbeiders van Zele en 
omgeving 

Inrichten van 
multicultureel polyvalente 
zaal 

€ 30.000,00 
 
 

≤ 3 
 
 

 
Niet geselecteerde overkoepelende interstedelijke en intergemeentelijke projecten:  
 
Initiatiefnemer Naam project Gevraagd Reden 
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bedrag 
Overkoepelende projecten 2005 

   
Intercultureel Dialoog Platform Activiteiten 2005-2006 €20.725,00 

 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Centrum voor 
Maatschappelijke Gelijkheid en 
Jeugdwelzijn 

Open Deur in het 
jeugdwerk 

€20.343,27 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Steunpunt Allochtone meisjes 
en vrouwen vzw 

x €29.237,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Op Vrije Voeten vzw Project Minibus (i.h.k.v. 
het Multicultureel Project 
voor Participatie en 
Partnerschap MP3) 

€24.077,39 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Turkse Unie van België vzw Zelfredzame 
werkzoekenden 

€9.219,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Turkse Unie van België vzw Mannen blijven thuis €26.560,00 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Associazioni Internazionali 
Federate vzw 

Ondersteuning 
Migrantenzelforganisaties 

€ 8.546,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Intercultureel Dialoog Platform Algemene werking IDP €20.725,00 ≤ 3 
Oost-Vlaams 
Diversiteitscentrum (ODiCe) 
vzw 

Ondersteuning 
diversiteitsprocessen in 
gemeentelijke diensten en 
non-profitorganisaties 

€14.397,37 
 
 
 

≤ 3 
 
 
 

Overkoepelende projecten 2006 
   

Jes vzw 
 
 
 

Grensverleggen 
 
 
 

€ 120.400,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Rom integratie 
 
 
 

Zigeunerkinderen 
schoolrijp maken 
 
 

€ 20.000,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

CMGJ 
 
 
 

De oversteek 
 
 
 

€ 12.929,91 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

JEMP vzw 
 
 
 

x 
 
 
 

€ 17.875,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 

Turkse Unie van België 
 
 
 

Vrouwen maken er werk 
van! 
 
 

€ 22.950,00 
 
 
 

Goed project, maar 
wegens te weinig 
middelen niet 
geselecteerd. 
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KAV Christelijke 
arbeidersvrouwenbeweging 

Islam: een tip van de sluier 
 

€ 2.900,00 
 

≤ 3 
 

Steunpunt Allochtone Meisjes 
en Vrouwen 

Ja, ik wil 
 

€ 42.612,00 
 

≤ 3 
 

Turkse Unie van België Een autobus voor jongeren € 20.000,00 ≤ 3 
Espero 
 

Hoop voor kwetsbare 
kinderen  

€ 19.982,00 
 

≤ 3 
 

Kiezen voor Kinderen 
 

Sensibiliseren en werven 
van allochtone gezinnen  

€ 13.388,00 
 

≤ 3 
 

Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap - Departement 
onderwijs 

Taalonderricht voor 
taalarme leerlingen 
 

€ 275.000,00 
 
 

≤ 3 
 
 

CVO Rivierenland 
 

Op- en toeleiden als 
logistiek medewerker 

€ 37.063,00 
 

≤ 3 
 

Groep Intro vzw Kies een beroep! € 52.155,82 ≤ 3 
Driehoek vzw Vzw Driehoek buurtdienst € 25.000,00 ≤ 3 
Vereniging voor Ontwikkeling 
en Emancipatie van Moslims 

Stem-wijzer 
 

€ 31.092,46 
 

≤ 3 
 

L'Appunto Filmproject  € 12.596,00 ≤ 3 
Groep Intro vzw Mobiele opnamestudio € 6.287,73 ≤ 3 
Groep Intro vzw Mobiele internetklas € 13.989,38 ≤ 3 
Steunpunt Allochtone Meisjes 
en Vrouwen 
 
 

Stimuleren van het 'Interne 
debat' binnen de 
Marokkaanse 
gemeenschap 

€ 21.500,00 
 
 
 

≤ 3 
 
 
 

Intercultureel Dialoog Platform Algemene Werking € 99.800,00 ≤ 3 
De Grens vzw 
 

Minderjarige vluchteling 
in beeld 

€ 15.500,00 
 

≤ 3 
 

Overkoepelende projecten 2007 
   

Stebo Waarde(n)volle Dialoog 24.364,50 € ≤ 3 
Federatie Afrikaanse Hoop 
 

Afrika Opera ruimte voor 
interculturele dialoog 

33.369,00 € 
 

≤ 3 
 

Groep Intro vzw Kies een beroep! 54.763,62 € ≤ 3 
Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen 
 

Begeleiding van 
nieuwkomers naar en in 
het hoger onderwijs 

9.500,00 € 
 
 

≤ 3 
 
 

Arktos Een boon voor de klas 26.350,00 € ≤ 3 
Theater De Keet 
 

De dag dat Tommy drie 
werd 

16.495,00 € 
 

≤ 3 
 

Lucernacollege Taalkamp 31.600,00 € ≤ 3 
Oost-Vlaamse 
Diversiteitscentrum vzw 

De kracht van diversiteit: 
Train de trainers 

22.950,00 € 
 

≤ 3 
 

Studiecentrum voor 
Ondernemerschap 
 
 

Multigenerationeel 
ondernemerschap 
 
 

48.211,77 € 
 
 
 

Dit nationaal project 
overschrijdt de 
actiezones van 
Vlaanderen. 

Dag van de buren vzw 
 
 
 

Dag van de buren 
 
 
 

67.220,00 € 
 
 
 

Dit nationaal project 
overschrijdt de 
actiezones van 
Vlaanderen. 

Zinneke vzw 
 
 
 

Zinneke parade 2007-2008 
 
 
 

15.000,00 € 
 
 
 

Dit nationaal project 
overschrijdt de 
actiezones van 
Vlaanderen. 
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KATHLEEN VAN BREMPT, 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, 

 SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 203 
van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
De Lijn   -   Netmanagementprojecten 
 
Recent ontwikkelde De Lijn aan de hand van het proefproject in Roeselare (proefproject 
potentieelonderzoek) een onderzoeksmethodiek voor projecten die via het verkeersmodel kunnen 
worden onderzocht. 
 
1. In hoeverre blijkt deze ontwikkelde onderzoeksmethodiek doeltreffend voor de reeds onderzochte 

vervoersgebieden en voor de netmanagementprojecten? 
 
2. Welke netmanagementprojecten zijn via deze methodiek reeds onderzocht en onderbouwd? 
 

Welke projecten zijn er nog gepland? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 203 van 18 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1.  Er werd inderdaad een onderzoeksmethodiek ontwikkeld aan de hand van de pilootstudie 

Roeselare  waarbij gebruik werd gemaakt van een verkeersmodel.  
 Na het proefproject werd de calibratiemethode verfijnd. De socio-economische gegevens van het 

verkeersmodel werden verbeterd. Dankzij de Corve databank, databank Diagnostiek Woon-
werkverkeer van de federale overheidsdienst Mobiliteit en de databank van het Vlaams 
Overheidspersoneel werden de gegevens met betrekking tot woon-werk- en woon-
schoolverplaatsingen verfijnd. Voorts kunnen nu ook resultaten voor daluren bekomen worden. 
Daarnaast bestaat nu de mogelijkheid om specifieke modellen te ontwikkelen voor bepaalde grote 
attractiepolen. Zo werd bijvoorbeeld een model gebouwd voor het ziekenhuis Gasthuisberg. 

 
 De doeltreffendheid van de onderzoeksmethode zal maar kunnen beoordeeld worden op het 

ogenblik dat de openbaar vervoerprojecten een bepaalde tijd in uitvoering zijn. Immers op dat 
ogenblik kan worden nagegaan in hoeverre het model de werkelijkheid heeft benaderd. 

 
2.  Voor 2007 werden de volgende projecten met het verkeersmodel onderzocht: Roeselare-Ardooie-

Tielt, de sneltram Oostende-Nieuwpoort, Essen-Brecht-Herentals, Turnhout-Merksplas-Brecht, 
Noorderkempen, Neerpelt-Bree-Genk, Achel-Neerpelt-Hasselt en Leopoldsburg-Diest. 

 
 Alle 13 vervoersgebieden in Vlaanderen zullen met het verkeersmodel onderzocht worden. Het 

resultaat van dit onderzoek zal inzicht geven in welke relaties er het meest potentieel is voor 
bijkomende openbaar vervoerverbindingen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 206 
van 19 september 2007 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Oosterweelverbinding   -   Kostprijs 
 
Tijdens de laatste bijeenkomst in het Vlaams Parlement van de Commissie voor de 
Voortgangsrapportage van de NV BAM en het Masterplan Antwerpen werd door minister Kris Peeters 
namens de Vlaamse Regering gesteld dat er geen onomkeerbare beslissingen zouden genomen worden 
totdat het Rekenhof de door het Vlaams Parlement gevraagde audit over de NV BAM uitgevoerd zou 
hebben. Minister Van Mechelen antwoordde in het Vlaams Parlement dat er strikt zou worden op 
toegezien dat het vastgelegde plafond voor de kostprijs van de Oosterweelverbinding van 1,85 miljard 
euro niet zou worden overschreden. 
 
Intussen werd terechtwijzend bericht nummer 7 (TWB 7) in juli 2007 aan de laatst overgebleven 
bieder bezorgd. 
 
1. Zijn er tussen de laatste voortgangsrapportage en vandaag beslissingen genomen door de NV 

BAM en/of de Vlaamse Regering die de lopende gunningsprocedure onomkeerbaar maken of het 
omkeren ervan juridisch bemoeilijken? 

 
2. Klopt het dat de scope van de uit te voeren werken voor de Oosterweelverbinding werd gewijzigd 

(lees: verminderd) om de kostprijs binnen het vastgelegde plafond te houden, of zijn er andere 
verklaringen voor dan het drukken van de kostprijs? 

 
Bijvoorbeeld: wordt de vooropgestelde bouw van de tunnel versmald en verlaagd? Komt er een 
rijstrook minder dan voorzien op de Lange Wapper? Is de verkeerswisselaar met de E17 uit de 
voorziene werken geschrapt of deels geschrapt? Wordt de oppervlakte van het tolplein verkleind? 
 

3. Bestaat er geen risico dat dit leidt tot bijkomende juridische stappen door niet-geselecteerde 
bouwheren wegens grondige wijziging van de scope van de werken? 

 
4. Is de uitvoeringstermijn voor alle werken of sommige werken via het TWB 7 verlengd? 
 

Zo ja, welke werken en wat is de verklaring daarvoor? 
 

5. Is er een nieuwe tijdslijn bepaald voor het indienen van de BAFO (Best and Final Offer), het 
aanduiden van de “preferred bidder” door de NV BAM en het ondertekenen van het contract? 

 
Zo ja, welke is deze nieuwe tijdslijn? 
 

6. Klopt het dat bepaalde verzekeringsrisico’s (o.a. verzekering tegen terreuraanslagen) verschoven 
zijn van de exploitant naar het Vlaams Gewest? 

 



-890-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

Zo ja, welke risico’s en wat is de verklaring daarvoor? 
 

7. Welke kosten vallen onder het plafond van 1,85 miljard euro, en welke kosten vallen er niet 
onder? 

 
8. Wat is de raming van de kostprijs voor de bouw van de tunnel in het Oosterweelproject en wat is 

de raming van de kostprijs voor de bouw van de Lange Wapper? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 652), Van Mechelen (nr. 161) en 

Van Brempt (nr. 206). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 206 van 19 september 2007 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van 
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 207 
van 19 september 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Gelijke Kansen   -   Koppelsubsidiëring 
 
Koppelsubsidiëring houdt in dat de subsidiëring van een initiatiefnemer door verschillende overheden 
gebeurt en dat de subsidiëring door één overheid afhankelijk is van de subsidiëring door een andere 
overheid. 
 
1. Welke uitgaven in het beleidsdomein van de minister vallen onder de techniek van de 

koppelsubsidiëring? 
 
2. Wat is de juridische basis voor de toepassing van deze subsidietechniek in elk van deze gevallen? 
 
3. Welke overheid (Vlaamse Gemeenschap, provincie, …) riep deze subsidietechniek in het leven? 

Ligt overleg aan de basis van de invoering van deze techniek? 
 
4. Wat zijn de modaliteiten in elk concreet geval (bv. gaat het om de subsidiëring van afzonderlijke 

kosten of worden dezelfde kosten betoelaagd, hanteert men verschillende normen,…)? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 207 van 19 september 2007 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. Geen van de uitgaven binnen het beleidsdomein ‘Gelijke Kansen’ vallen onder de techniek van de 

koppelsubsidiëring, zoals gedefinieerd door de vraagsteller. Ofschoon er occasioneel of structureel 
subsidiëring kan zijn vanuit verschillende overheden, is binnen het beleidsdomein Gelijke Kansen 
de subsidiëring door één overheid nooit afhankelijk van de subsidiëring door een andere overheid. 
 

2. Nihil 
 

3. Nihil 
 

4. Nihil 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 211 
van 20 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Project waterbus Temse-Antwerpen   -   Stand van zaken 
 
Tijdens de vorige legislatuur onderzocht de Vlaamse Regering de haalbaarheid van een waterbuslijn 
tussen Temse en Antwerpen, met haltes over het hele traject. De idee werd afgevoerd wegens de 
kosten die ermee gepaard gingen. 
 
Intussen werd het weer naar boven gehaald door het Instituut Duurzame Mobiliteit van de Universiteit 
van Gent. Het Instituut wil nu gebruikmaken van Europese subsidies om de waterbus alsnog 
gelanceerd te krijgen. 
 
Het project beoogt de inzet van catamarans over het traject Temse-Antwerpen, op basis van 
hernieuwbare energietechnologie, zoals een mengeling van aardgas en waterstof. Het vervoer is 
proper, en goedkoper en sneller dan de bestaande transportmiddelen. Ook (brom)fietsen kunnen 
worden meegenomen. 
 
De gemeentebesturen zouden op korte termijn een standpunt dienen in te nemen omtrent het al of niet 
meewerken aan het project. 
 
Is de minister op de hoogte van dit project en is de Vlaamse overheid er op enigerlei wijze bij 
betrokken? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 211 van 20 september 2007 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Ik ben inderdaad op de hoogte van dit project. Er werd mij de vraag gesteld of de initiatiefnemers een 
toelating moeten krijgen van De Lijn en/of de bevoegde minister om op het water geregeld 
personenvervoer te organiseren. 
 
Mijn kabinet heeft aan de initiatiefnemers laten weten dat er geen vorm van concessie of toestemming 
nodig is, noch van de minister noch van De Lijn. Bij haar oprichting heeft De Lijn decretaal een 
monopolie toegekend gekregen voor het organiseren van geregeld personenvervoer op de (rij)weg, 
maar niet op de waterwegen. 
 
Wat het project zelf betreft: het verleden heeft aangetoond dat het niet voor de hand liggend is om 
personenvervoer over het water te organiseren dat dezelfde commerciële snelheden kan halen als 
personenvervoer over de weg (i.c. bussen). Het aan- en afmeren vraagt veel tijd en veiligheidsredenen 
gaven in het verleden aanleiding tot  de nood om de maximale vaarsnelheden te beperken. Het ging 
daarbij ondermeer over drijvende voorwerpen (boomstronken die van stroomopwaarts de Schelde 
meestromen en allerhande wrakhout) en de nood om de golfslag tegen de Scheldeboorden binnen de 
perken te houden. 
 
Niettemin kijk ik uit naar de resultaten van het vermelde proefproject. 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007  -897- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 6 
van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
De Lijn   -   Ongevallen 
 
Uit antwoord op vorige schriftelijke vragen bleek dat het aantal ongevallen met voertuigen van De 
Lijn tussen 2000 en 2006 gestegen is met ongeveer 33 %, van 6.342 in 2000 tot 8.467 in 2006. 
 
Uiteraard speelt het stijgende aanbod van De Lijn een rol in het toenemende aantal ongevallen. 
 
De meest voorkomende ongevallen zijn: aanrijdingen bij het vermijden van een hindernis door een 
bus; uitzwaai van de achterzijde van het voertuig; aanrijdingen waarbij een deel van de bus over 
trottoirs, vluchtheuvels, verhoogde bermen of rijwielpaden komt; aanrijdingen door een tram met 
hindernissen die zich te dicht bij het spoor bevinden, en verkeerde beweging door de bestuurders van 
bus of tram. 
 
De meeste ongevallen in 2006 gebeurden op tramlijnen 1 en 4 in Gent; tramlijnen 11, 12, 8 en 24 in 
Antwerpen en de kusttram Knokke-De Panne. 
 
1. Kan de minister specifiek meedelen op welke buslijnen in elke provincie de meeste ongevallen 

voorkomen? En wat zijn de oorzaken hiervan? 
 
2. Wat is de trend voor 2007? Wat met de bovenvermelde lijnen waar het vaakst ongevallen 

voorkomen, welke trend speelt zich daar nu af? 
 
3. Kan de minister meedelen in welke mate er bij de ongevallen ook gewonden vielen? 
 

Kan de minister dit opsplitsen in lichtgewonden, zwaargewonden en doden? Kan dit opgesplitst 
per jaartal en sinds 2000? Kan de minister dit tevens opsplitsen per provincie en per weg of spoor? 
 

4. In welke mate werd De Lijn bij deze ongevallen aansprakelijk gesteld? 
 

Kan dit tevens opgesplitst naar bovenvermelde categorieën, en in welke mate vielen hierbij 
lichtgewonden, zwaargewonden of doden? 
 

5. Hoeveel aansprakelijkheidsgeschillen werden/worden beslecht in een rechtszaak? 
 
6. Welke voorzorgsmaatregelen neemt de minister om het aantal ongevallen met voertuigen van De 

Lijn tot een minimum te beperken? 
 

Welke maatregelen nam de minister m.b.t. de oorzaken van de meest voorkomende ongevallen? 
 



-898-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2007
 
 

 

KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 6 van 27 september 2007 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. en 2. en 4.  zie bijlage 1 
 
Het aantal ongevallen is inderdaad in grote mate gerelateerd aan de evolutie van het aanbod van De 
Lijn. Het aantal ongevallen mag dan al toenemen, het aantal gereden kilometers doet dat eveneens. Uit 
de verhouding aantal ongevallen per 100.000 kilometer blijkt dat de gegevens – die weliswaar in 
bepaalde periodes kunnen schommelen – over het algemeen redelijk stabiel zijn. Eind 2006 kwam het 
gemiddeld aantal ongevallen voor de tramexploitatie uit op 10,51 per 100.000 kilometer en voor de 
busexploitatie op 5,82 per 100.000 kilometer. 
 
Belangrijk is te noteren dat het aantal ongevallen waarbij de verantwoordelijkheid bij De Lijn wordt 
gelegd, alvast een minderheid van het totaal aantal ongevallen uitmaakt. Ter vergelijking met de 
hierboven geciteerde cijfers voor eind 2006: het aantal busongevallen met verantwoordelijkheid bij De 
Lijn bedroeg toen 2,87 per 100.000 kilometer en voor de tramexploitatie 2,24 per 100.000 kilometer. 
 
De oorzaken van de ongevallen zijn divers. Indien de oorzaak bij de chauffeurs van De Lijn zelf ligt, 
gaat het bijvoorbeeld om het niet volledig correct inschatten van de afmetingen van (nieuwe types) 
voertuigen, een fenomeen dat bovendien eerder bij gelede dan bij standaard- of citybussen voorkomt. 
Hieraan wordt bij de rijopleiding bijzondere aandacht besteed. 
 
3.  zie bijlage 2 
 
5. Momenteel zijn er voor de periode 2001-2007 390 dossiers hangende voor een rechtbank. 
 
6.  
 
De belangrijkste maatregel ter voorkoming van ongevallen met voertuigen bij De Lijn bestaat uit een 
doorgedreven opleiding, zowel bij in dienst treden van alle chauffeurs als later, in het kader van de 
voortgezette opleiding. Op het vlak van die permanente opleidingen bestaat trouwens Europese 
regelgeving die door De Lijn nauwgezet wordt opgevolgd. In het kader van haar opleiding maakt De 
Lijn overigens gebruik – net als de Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemingen van 
de modernste technieken, waaronder een rijsimulator. 
 
In het kader van haar chauffeursopleiding besteedt De Lijn bijzondere aandacht aan defensief rij-
gedrag. Chauffeurs die herhaaldelijk bij een ongeval zijn betrokken, worden met speciale aandacht 
gevolgd en gecoacht. 
 
De Lijn investeert bovendien dit jaar nog in een bijkomend aantal voertuigen voor haar rijscholen, wat 
moet toelaten om de chauffeurs in opleiding met zoveel mogelijk verschillende types voertuigen te 
kunnen laten kennismaken – en in elk geval met de types die op de lijnen waarop zij zullen worden 
ingezet, daadwerkelijk worden gebruikt. 
 
Daarnaast kunnen ook de voertuigtechnologie en infrastructurele en signalisatiemaatregelen bijdragen 
tot het beperken en verlagen van het aantal ongevallen in het openbaar vervoer. De veiligheids-
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maatregelen voor de kusttram, waarin de afgelopen jaren sterk is geïnvesteerd, vormen daarvan een 
sprekend voorbeeld.  
 
BIJLAGEN 
 
1. Aantal ongevallen per entiteit 
2. Gewonden 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VAN_BREMPT/6/antw.006.bijl.001.XLS 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VAN_BREMPT/6/antw.006.bijl.002.XLS 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 17 
van 5 oktober 2007 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
De Lijn Antwerpen   -   Laatavonddienst tramlijn 6 
 
“Tram 6, de leukste lijn van ’t stad”. De nieuwe tram 6 gaat van start op 27 oktober en zal een aantal 
belangrijke evenementen in de stad Antwerpen met elkaar verbinden, onder andere het 
Metropoliscomplex en het Sportpaleis. Domper op de feestvreugde is wel dat het laatste vertrek op 
deze lijn reeds om half twaalf plaatsvindt. Veel te vroeg dus voor de mensen die de 
laatavondvoorstelling wensen bij te wonen in Metropolis. 
 
Als reden voor deze vroegtijdige beëindiging van de dienstregeling haalt de minister aan dat het te 
moeilijk is om alle metrostations open te houden gedurende de avond en dat late trams ook stevige 
meerkosten met zich meebrengen. 
 
De premetrostations tussen het Centraal Station en het Sportpaleis worden echter nog bediend door lijn 
3 tot 1.00 u en het traject tussen het Centraal Station en Plantijn wordt ook nog tot 1.00 u bereden door 
lijn 15. Deze stations zijn dus nog wel degelijk open. 
 
Het andere argument, de kostprijs van het inzetten van trams laat op de avond, is een terechte 
bekommernis. Toch kan er overwogen worden om een aantal extra trams in te zetten op deze nieuwe 
“evenementenlijn”. Op een later tijdstip kan de bezettingsgraad van deze extra trams dan geëvalueerd 
worden en kan het aanbod eventueel worden bijgestuurd. Gelet op het traject dat de nieuwe tram zal 
doorlopen, lijkt het echter weinig waarschijnlijk dat er niet voldoende gebruikers (en dus vraag) zullen 
zijn voor laatavondvervoer. 
 
Eventueel kan men zelfs overwegen om slechts een beperkt aantal premetrostations op dit later tijdstip 
open te houden, bijvoorbeeld de premetrostations Sportpaleis en Diamant, zodat latere evenementen 
toch kunnen worden bediend en er ook een mogelijkheid tot overstappen op andere vervoersmodi 
(trein, bus) ontstaat. 
 
1. Erkent de minister de meerwaarde van een laatavondbediening op tramlijn 6? 
 
2. Wat zijn de precieze meerkosten van een latere exploitatie van tramlijn 6? 
 
3. Is er reeds een studie gebeurd naar het potentieel van een latere tramverbinding? 
 
4. Plant de minister ten slotte een aanpassing van de dienstregeling, zodat de “evenementenlijn” haar 

naam eer kan aandoen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 17 van 5 oktober 2007 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1. Er is inderdaad in de samenleving een tendens om publieke functies steeds later op de dag aan te 

bieden, dus ook het openbaar vervoer. Vandaar dat het langer laten rijden van het openbaar 
vervoer (àlle openbaar vervoer) een belangrijke meerwaarde heeft.  

 
Dat er voor later avondvervoer inspanningen geleverd worden getuigen de realisatie van de OV-
nachtnetten in Antwerpen, Gent en Leuven en het verlaten van de bedieningsuren van de tram in 
Gent die op stapel staat. Al van voor er sprake was van tram 6, wordt in Antwerpen gekeken op 
welke manier we mensen later op de avond, en in eerste instantie in het weekend, van het 
openbaar vervoer kunnen laten gebruik maken. 

 
Zo kan wat betreft de laatavond voorstellingen in Metropolis de bezoeker niet alleen gebruik 
maken van tram 6 maar ook van de bussen in de onmiddellijke omgeving zoals bijvoorbeeld bus 
720 met laatste passage om 0u34 op de Noorderlaan en bus 23 met laatste passage om 0u45 aan 
Luchtbal Station (voorbeeld voor vrijdagen, gelijkaardige uren op zaterdag). Nog later (tussen 
1u30 en 2u zijn er op vrijdag- en zaterdagavond mogelijkheden om gebruik te maken van het 
nachtnet. Het is ook duidelijk niet de bedoeling geweest om de dienstregeling van tram 6 louter af 
te stemmen op één van de attractiepolen langs tram 6 (zijnde Metropolis), wat niet wegneemt dat 
ik de meerwaarde erken van later vervoer, ook op tram 6. 

 
 Het zou mijn inziens fout zijn om énkel voor Metropolis de tram later te laten rijden. Alle 

attracties en alle gebruikers zijn even belangrijk bij het verlaten van het openbaar vervoeraanbod. 
 
2.  Het herdenken van het laatavondaanbod moet bij voorkeur gebeuren met een globale aanpak van 

het betrokken vervoersgebied. Vervolgens moet rekening worden gehouden met alle lijnen die 
betrekking hebben op het "betrokken gebied". Bij het uitwerken van een specifiek exploitatieplan 
is het belangrijk dat de onderlinge overstappen binnen het netwerk van tram- en buslijnen 
mogelijk blijven. Bijgevolg moet ook het einduur van de andere lijnen gewijzigd worden. 
Vervolgens is het noodzakelijk dat de organisatie van het toezichthoudend personeel voor de 
premetro herzien wordt zodat de bewaking van de ondergrondse infrastructuren tot de laatste 
doortocht van de tram gegarandeerd blijft.  
 
Kortom, het heeft weinig zin om één lijn later in te zetten als dat niet functioneert in het geheel 
van het openbaar vervoernet. Het kan immers niet de bedoeling zijn om louter meerwaarde te 
creëren voor enkel de mensen die op wandelafstand van die ene tramlijn 6 wonen. Kostprijs voor 
enkel het later exploiteren van tram 6 werd bijgevolg niet onderzocht. De bredere oefening is wel 
in voorbereiding en de logische verdere stap na de introductie van het nachtnet met bussen. 
 

3. Er is tot op heden geen wetenschappelijk onderzoek gebeurd naar de behoeften van een latere 
exploitatie van tram 6.  

 
4. Het is geenszins de bedoeling om het aanbod van tram 6 louter af te stemmen op de organisatie 

van Metropolis. Aan de hand van verder onderzoek zal mogelijk op termijn beslist worden of het 
noodzakelijk is het geregeld openbaar vervoer te verlaten rekeninghoudend met de activiteiten op 
het volledige grondgebied van de stad Antwerpen en indien mogelijk nog verder. Er werd al een 
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nachtnet geïntroduceerd met bussen en ik ben me er van bewust dat de maatschappelijke 
tendenzen het minstens de moeite waard maken om ook latere trambediening te overwegen. Nog 
voor er sprake was van tram 6 (en dus ook los daarvan), was dat al een beleidsoptie die overwogen 
wordt. 
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II. 
 

VRAGEN WAARVAN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN VERSTREKEN IS 
EN WAAROP NOG NIET WERD GEANTWOORD 

 
(REGLEMENT ARTIKEL 81, 6) 
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III. 
VRAGEN WAARVAN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN VERSTREKEN IS 
EN DIE OP VERZOEK VAN DE VRAAGSTELLERS WERDEN OMGEZET 

IN VRAGEN OM UITLEG 
 

(REGLEMENT ARTIKEL 81, 4) 
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