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VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS 

 
(REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN 7) 
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A. Vragen waarop werd geantwoord binnen 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. 53 
van 1 april 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Stedenbouwkundige vergunningen   -   Centrale Archeologische Inventaris 
 
Artikel 111 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening stelt dat voor 
bepaalde aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen een bindend advies dient ingewonnen te 
worden bij de bevoegde instantie: “aanvragen met betrekking tot … archeologische zones worden voor 
advies voorgelegd aan de entiteit die door de Vlaamse Regering belast wordt met taken van 
beleidsuitvoering inzake onroerend erfgoed.” 
 
Op de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen wordt de kaart met de 
Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geblokkeerd met een paswoord. Aan de lokale besturen 
wordt naar verluidt geen toegang verleend. 
 
Wanneer zou blijken dat een perceel tot een archeologische zone behoort en er is geen advies 
gevraagd, dan is er een procedurefout gemaakt. 
 
1. Hoe kunnen de lokale besturen weten dat een perceel tot een archeologische zone behoort (meestal 

zijn deze gegevens niet ter beschikking van de lokale besturen)? 
 
2. Op welke manier zullen de gegevens ter beschikking worden gesteld van de lokale besturen?  
 

Zal hun toegang verleend worden tot de CAI? 
 
3. Wat dienen de lokale besturen te doen in afwachting van het verkrijgen van de gegevens inzake 

archeologische zones?  
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 53) en Van Mechelen (nr. 105). 
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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. 53 van 3 april 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Het gecoördineerde antwoord op deze vraag zal worden verstrekt voor Vlaams minister Dirk Van 
Mechelen.  
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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. 54 
van 1 april 2008 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Kabinetten   -   Omvang 
 
Op 19 oktober 2007 besliste de Vlaamse Regering op initiatief van de minister-president om een 
aantal aanbevelingen uit het Rapport van de Vlaamse Ombudsman van 9 oktober 2007 via een aantal 
maatregelen in de praktijk om te zetten. 
 
Een van de maatregelen was transparante informatie aan het Vlaams Parlement bezorgen over de 
omvang en de samenstelling van de kabinetten. De  Vlaamse Regering past hiervoor het 
protocolakkoord met het Vlaams Parlement van 17 april 2001 toe omtrent de jaarlijkse rapportering 
over de samenstelling van de ministeriële kabinetten. Conform dat protocol deelt de Vlaamse Regering 
jaarlijks voor 1 maart aan het Vlaams Parlement de nominatieve lijst mee van de gedetacheerde en 
aangestelde personeelsleden en van de studieopdrachten. 
 
Dit is nu gebeurd en de vaststelling is opmerkelijk: sinds de zaak Moerman zijn de Vlaamse kabinetten 
blijkbaar nog groter geworden. Ze zijn nu goed voor 458 voltijdse banen. In oktober vorig jaar waren 
er 440 voltijdse functies op de Vlaamse kabinetten. Dit is een stijging met achttien voltijdse eenheden. 
Ze zijn nu goed voor welgeteld 458,5 voltijdse equivalenten. 
 
De groei van de Vlaamse kabinetten zou precies een gevolg zijn van de maatregelen die men genomen 
heeft na de zaak-Moerman in oktober 2007. Er wordt bovendien gesteld dat het beroep doen op 
consultancy-opdrachten onder meer tot doel had om de omvang van de kabinetten beperkt te houden, 
een doelstelling die overigens niet echt werd gehaald. Nu het vroegere beleid via artikel 8 van het 
Kabinetsbesluit van 14 september 2001 wordt teruggeschroefd door de schrapping van artikel 8, 
zwellen de kabinetten opnieuw aan, omdat sommige vroegere experts nu een contract hebben 
gekregen als loontrekkende op het kabinet. 
 
Door de schrapping van artikel 8 werden consultancy- en expertisecontracten op kabinetten 
onmogelijk gemaakt. De minister zal hierdoor uitsluitend nog over gedetacheerde en/of aangestelde 
stafmedewerkers kunnen beschikken, niet meer over medewerkers met een zelfstandigenstatuut of 
aangetrokken via een vennootschap. Lopende overeenkomsten dienaangaande kunnen worden 
behouden gedurende de contractueel afgesproken looptijd, maar niet meer verlengd. Er worden geen 
nieuwe overeenkomsten meer aangegaan. Het aantal externe kabinetsmedewerkers dat nu nog als 
expert is tewerkgesteld, is dan ook fel gedaald. In oktober waren er nog een vijftigtal, daar blijven er 
nu nog elf van over. Een aantal van de voormalige experts werkt nu als gewoon kabinetsmedewerker. 
Naar verluidt werd de lijst die nu werd doorgegeven, op 31 december 2007 vastgelegd en is het totale 
aantal kabinetsmedewerkers in realiteit kleiner omdat er op 1 januari enkele CD&V-medewerkers 
zouden zijn overgestapt naar de federale (interim)regering.  
 



-8-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

Toch roept de stijging van het aantal kabinetsmedewerkers een aantal vragen op. Vooral omdat één 
van de andere maatregelen die de Vlaamse Regering op 19 oktober 2007 nam er toch voor zou moeten 
zorgen dat de kabinetten minder worden “belast”. Er werd immers als algemeen principe gesteld dat 
de principiële uitvoering en opvolging van de gunning van overheidsopdrachten voor 
beleidsstrategisch advies door de departementen zou worden genomen, en niet door de ministeriële 
kabinetten. De letterlijke tekst van de maatregelen ter zake waartoe men op 19 oktober 2007 besloot, is 
als volgt: “administratieve voorbereiding van het uitschrijven en toewijzen van een dienstenopdracht 
gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde ambtenaren uit het departement van de 
betrokken minister.” 
 
1. Waarom daalt, aangezien men op 19 oktober 2007 besloten heeft een groter gewicht toe te kennen 

aan de departementen m.b.t. dienstenopdrachten/overheidsopdrachten, het aantal 
kabinetsmedewerkers niet?  

 
2. Waarom is er m.b.t. de voorbereiding van dienstenopdrachten enkel sprake van “onder de 

verantwoordelijkheid van de bevoegde ambtenaren uit het departement”? Betekent dit dat in de 
praktijk de kabinetten nog steeds actief zijn rond overheidsopdrachten rond beleidsstrategisch 
advies?    

 
3. Waarom heeft de Vlaamse Regering zich nog steeds niet aan een discussie over het inkrimpen van 

de kabinetten gewaagd, zeker wanneer sommige ministers naar verluidt ervan overtuigd zijn dat 
het maximaal toegelaten aantal van 490 voltijdse functies naar beneden kan? 
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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. 54 van 1 april 2008 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1. In de jaarlijkse rapportering inzake personeelsbezetting op de Vlaamse kabinetten wordt steeds, 

conform het protocol terzake, de toestand weergegeven op 31 december van het afgelopen jaar.  
Zoals toegelicht tijdens de plenaire vergadering van 5 maart jl. is dit een momentopname die 
doorheen het jaar kan evolueren in functie van de in- en uitstroom van de medewerkers.  Zo tellen 
we op 31 maart 2008 in de 10 Vlaamse kabinetten 444,2 VTE. U kan dus vaststellen dat de 
ministers spaarzaam zijn met de invulling van het toegelaten contingent van in totaal 490 VTE. 

 
2. Conform de aanbeveling van de Vlaamse ombudsdienst heeft de Vlaamse regering beslist om de 

administratieve voorbereiding inzake àlle overheidsopdrachten (zowel voor werken, leveringen als 
dienstenopdrachten, inclusief beleidsstrategische adviezen) onder het toezicht te plaatsen van de 
bevoegde ambtenaren in zijn of haar departement.  Deze administratieve voorbereiding gebeurt 
binnen het reglementaire kader dat geschapen wordt door de delegatieregeling (vastgelegd in het 
bevoegdheidsbesluit en de delegatiebesluiten aan de ambtenaren-generaal) en de regels inzake 
begrotingscontrole en opmaak.  Deze reglementering legt vast binnen welke grenzen de 
ambtenaren-generaal beslissingsbevoegdheid hebben en wanneer een tussenkomst van de inspectie 
van financiën begrotingsminister, functioneel bevoegde minister en/of Vlaamse regering vereist is. 

 
3. Zoals aangekondigd in oktober 2007 en herbevestigd tijdens de plenaire vergadering van 5 maart jl., 

werd in de Vlaamse regering afgesproken om te onderzoeken op welke wijze het 
beleidsvoorbereidende werk binnen de kabinetten en binnen de departementen verder doelmatig op 
elkaar kan worden afgestemd, zowel op het vlak van informatie-uitwisseling als de allocatie van de 
beleidsvoorbereidende capaciteit. Na een grondige discussie hierover binnen de Vlaamse regering 
zal hieromtrent een beslissing worden genomen. 
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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. 55 
van 1 april 2008 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Vlaams Rekenhof   -   Initiatieven 
 
Begin 2008 besloot de Vlaamse Regering naar aanleiding van de affaire rond voormalig minister 
Fientje Moerman de regelgeving omtrent overheidsopdrachten te verstrengen. Op 18 januari werd 
hierover een voorontwerp van decreet goedgekeurd. Het decreet stelt dat de in 2000 opgerichte Interne 
Auditdienst versterkt wordt. Voortaan zal de dienst, behalve administratie en overheidsdiensten zoals 
de EVA’s (extern verzelfstandigd agentschap), ook de ministeriële kabinetten kunnen doorlichten.   
 
Over een extern controleorgaan wordt in het voorontwerp van decreet met geen woord gerept. In het 
advies van 26 februari 2008 van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken staat echter het volgende 
te lezen: 
 
“Het voorliggende voorontwerp handelt over de interne controle, maar niet over externe controle. 
Nochtans kan het ene niet zonder het andere. (…) In vele federale/confederale landen is er op 
verschillende overheidsniveaus een extern budgettair controleorgaan opgericht. Zo beschikken 
bijvoorbeeld de deelstaten in Duitsland, Oostenrijk en de Verenigde Staten en de regio’s in Frankrijk 
over een eigen Rekenkamer. Dient er geen werk gemaakt te worden van een Rekenhof op het niveau 
van de Vlaamse overheid?” 
 
Het is inderdaad een feit dat in zeer veel (con)federale landen de deelstaten over een eigen extern 
budgettair controleorgaan beschikken.  
 
Het Belgisch Rekenhof, zoals het momenteel bestaat, is samengesteld uit twee kamers, namelijk een 
Nederlandstalige en een Franstalige, met elk een voorzitter en vier raadsheren. De Nederlandstalige 
kamer is bevoegd voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, de Franstalige voor de 
Franse Gemeenschap en het Waals Gewest. De Algemene Vergadering is bevoegd voor federale 
materies, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Aangezien het 
Rekenhof momenteel reeds effectief gesplitst is in twee verschillende kamers, kan inderdaad terecht 
worden opgemerkt waarom nog steeds gesproken wordt van een Belgisch Rekenhof in plaats van een 
Vlaams en Franstalig Rekenhof. 
 
Bovendien staat in het Vlaams Regeerakkoord (hoofdstuk XVI “Meer Vlaanderen”) het volgende over 
een Vlaams Rekenhof te lezen: 
 
“Bij het Vlaams Parlement hoort een Rekenhof. In afwachting van een wijziging van de Grondwet 
moet de structuur van het Rekenhof beter aansluiten bij de federale staatsstructuur”.  
 
Naar aanleiding van het advies van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, én van de passage 
betreffende een Vlaams Rekenhof in het Vlaams Regeerakkoord, had ik graag het volgende vernomen. 
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1. Hoe beoordeelt de minister het advies van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken inzake een 

Vlaams Rekenhof? 
 
2. Zijn er plannen om in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord en van het advies van de 

Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, de noodzaak van een Vlaams Rekenhof te laten 
onderzoeken?  
 

3. Welke maatregelen heeft de regering reeds genomen om de geciteerde passage (cf. supra) uit het 
Vlaams Regeerakkoord te verwezenlijken? 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -13- 
 
 

 

KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 55 van 1 april 2008 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1.  Het advies van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken sluit aan bij de Vlaamse desiderata 

zoals opgesomd in het Vlaams regeerakkoord waarnaar u ook verwijst. In die zin kan ik mij 
aansluiten bij de inhoud van het advies. Het is natuurlijk wel zo dat het voorontwerp waarover 
de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken zich uitspreekt, geen externe controle regelt door 
het instellen van een “Vlaams” Rekenhof om de eenvoudige reden dat Vlaanderen in de huidige 
stand van de wetgeving niet bevoegd is om een Rekenhof in te stellen. Dat betekent uiteraard 
niet dat begrotingen en rekeningen van de Vlaamse overheid vandaag niet onderworpen zijn aan 
het toezicht van een extern controleorgaan.  

 Het Vlaams regeerakkoord moet dan ook zo begrepen worden dat Vlaanderen een grotere rol wil 
spelen inzake de benoeming, inrichting en werkwijze van het Rekenhof omdat het niet past in de 
federale logica dat een deelstaat geen enkele inspraak heeft in de inrichting, organisatie en  
bevoegdheid van de externe controle-instantie die toeziet op haar budgettaire politiek. De 
Vlaamse Regering doet hiermee geen afbreuk aan het kwaliteitsvolle werk dat het Rekenhof 
vervult en wil evenmin de aanwezige expertise in vraag stellen. 

 
2.  Het Vlaams regeerakkoord lijkt mij duidelijk. Het lijkt mij niet nuttig hieromtrent nog een 

onderzoeksopdracht  te geven.  
 
3.  De uitvoering van het Vlaams regeerakkoord op dit punt kan niet gerealiseerd worden zonder 

voorafgaande wijziging van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen en de Bijzondere Financieringswet van 16 januari 1989. Er is dus een tweederde 
meerderheid nodig. Ik heb dit element van het Vlaams regeerakkoord dan ook uitdrukkelijk 
opgenomen in de zogenaamde Octopusnota van de Vlaamse Regering die ik op 1 februari jl. heb 
toegelicht op het Octopusoverleg. Dit element van het Vlaamse regeerakkoord werd zo in het 
debat gebracht en meegedeeld aan de federale minister bevoegd voor de Institutionele 
Aangelegenheden.  
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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. 56 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede   -   Stand van zaken 
 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw beroep om de efficiëntie 
van het beleid voor en de hulpverlening aan armen te verhogen. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet dat iedere minister binnen zijn 
beleidsdomein initiatieven neemt inzake de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Artikel 43 van 
bovenvermeld besluit bepaalt dat de leden van de regering, ieder wat hem of haar betreft, belast zijn 
met de uitvoering van dit besluit. 
 
1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in armoede heeft de minister sinds de inwerkingtreding van 

bovenvermeld besluit (1 januari 2004) binnen zijn beleidsdomein reeds aangesteld? 
 
2. In welke diensten? 
 
3. Welke inbreng hebben de ervaringsdeskundigen binnen het domein waarin ze zijn tewerkgesteld? 
 
4. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Wat waren de bevindingen? 
 
5. Mochten er nog geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld zijn, voorziet de minister 

alsnog de nodige initiatieven? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 56), Vandenbroucke (nr. 196), 

Van Mechelen (nr. 109), Anciaux (nr. 92), Bourgeois (nr. 77), Keulen (nr. 120), Van Brempt (nr. 
146), Vanackere (nr. 148), Crevits (nr. 559) en Ceysens (nr. 59). 
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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. 56 van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Het antwoord zal verstrekt worden door Vlaams minister Vanackere.  
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 57 
van 8 april 2008 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
Waaslandsluis  -  Financiering 
 
Door de overbelasting van de oude Kallosluis is de bouw van de Doelsluis in de Waaslandhaven een 
echte noodzaak om de toegang tot deze haven te verzekeren. Zowel de havengemeenschap als de 
Vlaamse overheid zijn het hierover eens.  
 
Vorig jaar verklaarde minister Peeters na een bezoek aan de haven van Antwerpen in Gazet Van 
Antwerpen (“Peeters wil in 2009 met bouw Waaslandsluis beginnen”, 2 maart 2007) dat deze sluis 
begin 2009 zal gebouwd worden en dat ze operationeel moet worden in 2012. In hetzelfde artikel werd 
ook gesteld dat de Vlaamse overheid de financiering van de sluis volledig op zich zal nemen.  De 
kostprijs werd vorig jaar begroot op 250 à 300 miljoen euro.   
 
Vandaag komt de Vlaamse overheid blijkbaar terug op haar intenties en wil ze dat het havenbedrijf 10 
à 20 % van de financiering op zich neemt. De stijging van de geschatte kostprijs van deze sluis kan 
mogelijk aan de basis hiervan liggen. Zo verklaarde havenschepen Marc Van Peel dat de kostprijs 
voor de bouw van de sluis begroot wordt op 645 miljoen euro. 
 
1. Wanneer gaat er gestart worden met de bouw van de Doelsluis? 
 
2. In welke mate gaat de Vlaamse overheid tussenkomen in de financiering van de bouw van deze 

sluis? 
 
3. In welke mate moeten andere havens nu en in de toekomst een deel van de financiering van de 

sluizen op zich 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. 57 van 8 april 2008 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
1. Binnen de administratie is er al een projectplanning uitgetekend. Indien alles verloopt zoals 

momenteel in de projectplanning is voorzien, zouden de bouwwerkzaamheden kunnen starten in  
augustus 2009. Het voorbereidingstraject bevat in dit stadium echter een aantal risico’s die deze 
planning significant zouden kunnen beïnvloeden met bijkomende vertraging tot gevolg. De 
administratie is daarom ook bezig met het in kaart brengen en het inschatten van deze risico’s 
om zo ook een beeld te krijgen van het traagste tijdspad. 

 
2. Artikel 29 van het Havendecreet stelt duidelijk dat het Vlaamse Gewest verantwoordelijk is voor 

de aanleg, de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, het onderhoud en 
de exploitatie van de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur, de haveninterne 
basisinfrastructuur uitgezonderd. Het is duidelijk dat de aanleg van een zeesluis ook door dit 
artikel is gevat. Indien men deze bepaling onverkort toepast, betekent dit dat het Vlaamse 
Gewest voor 100% kan tussenkomen in de bouw van deze sluis, uiteraard rekening houdend met 
de grenzen van de budgettaire mogelijkheden. 

 
3. Er kan zonder meer worden gesteld dat de naleving van de financiële verplichtingen van het 

Havendecreet een serieuze budgettaire impact heeft en dat deze budgettaire impact zich ook 
vertaalt in de uitvoering van bepaalde projecten in de toekomst. Indien een havenbedrijf zich 
geroepen voelt om mee een deel van de verantwoordelijkheden op te nemen die in het 
Havendecreet aan het Vlaamse Gewest worden toegewezen, moet er worden bekeken in welke 
mate dergelijke overdracht van verantwoordelijkheden juridisch gezien mogelijk is en wat dan 
precies de impact hiervan zou zijn op onder meer het bouwheerschap, de financieel-fiscale 
aspecten, enz. Uiteraard moet hier dan ook worden bekeken wat dergelijke constructie zou 
betekenen voor de andere havenbedrijven. Alvorens verdere uitspraken te doen over de 
financiële verantwoordelijkheden van het Vlaamse Gewest en de havenbedrijven met betrekking 
tot de bouw van zeesluizen, wil ik dan ook eerst een duidelijk beeld krijgen van de 
mogelijkheden op dit vlak. Daarom heb ik ook aan mijn administratie opdracht gegeven om een 
advies te formuleren over de haalbaarheid van dergelijke constructie. 
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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. 58 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Overheidsopdrachten   -   Consultancybureaus 
 
De Vlaamse overheid doet voor de ondersteuning van haar beleid vaak een beroep op 
consultancybureaus. 
 
1. Kan de minister binnen zijn/haar bevoegdheid meedelen welk bedrag in deze legislatuur reeds 

werd gespendeerd aan consultancy?   
 

Kan dit opgesplitst per jaartal? Kan de minister eveneens het jaarlijks aantal overheidsopdrachten 
meedelen? 

 
2. Om welke opdrachten en bedragen gaat het binnen de verschillende departementen, diensten en 

instellingen die de minister onder zijn/haar bevoegdheid heeft? 
 

Binnen welke departementen, diensten en instellingen is het bedrag uitgegeven aan 
consultancybureaus het hoogst? Wat is de reden daartoe? 

 
3. Hoe evolueert het bedrag van de overheidsopdrachten dat uitgegeven wordt aan 

consultancybureaus? Wat is de reden van deze evolutie? 
 
4. Welke criteria gelden er om een overheidsopdracht uit te besteden aan een consultancybureau? 
 
5. Volgens welke wetgeving gebeuren de selecties van de consultancybureaus? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 58, Van Mechelen nr. 110, 

Vandenbroucke nr. 198, Anciaux nr. 97, Bourgeois nr. 78, Keulen nr. 123, Van Brempt nr. 150, 
Vanackere nr. 153, Crevits nr. 576, Ceysens nr. 60). 
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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. 58 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Het gecoördineerde antwoord op deze vraag zal worden verstrekt voor Vlaams minister Geert 
Bourgeois.  
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 59 
van 9 april 2008 
van JACKY MAES 
 
 
 
Visserijkwaliteitsprojecten   -   Betrokkenheid Oostende en Nieuwpoort 
 
Het VKIV-project (Viskwaliteitsintegratie in de Visserijsetcor) is de opvolger van het VKB-project 
(Viskwaliteitsbeoordeling) en beoogt alle bemanningsleden van de Vlaamse vissersvloot in haar 
totaliteit te initiëren in de kwaliteitsbeoordeling van hun vangsten volgens de KIM-methode (Kwaliteit 
Index). De promotor van dit project is de SDVO (Stichting Duurzame Visserij).  De Zeebrugse 
visveiling is de coördinator en het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) zorgt voor 
de wetenschappelijke opvolging. De vroegere VKB-coördinator is nu ook coördinator van het VKIV-
project, en is tewerkgesteld in de Zeebrugse visveiling.  
 
We stellen vast dat de Nieuwpoortse en Oostendse vismijnen niet rechtstreeks worden betrokken in dit 
project. Wel is het de bedoeling dat later ook de Oostendse en Nieuwpoortse reders zullen 
aangespoord worden hun bemanningsleden te overtuigen om deze kwaliteitscursus te volgen. 
 
Het Ontolovis-project (Ontwikkeling en toepassing van logistiek met toegevoegde waarde in de 
viskwaliteitsintegratie), ingediend in 2004 en goedgekeurd op 15 juli 2005 door de Vlaamse Regering, 
is een project waarbij men de kwaliteit wil verhogen door het apart houden van de vis van de laatste 48 
uur, behandeld volgens “special handling” (kleine kisten, voldoende ijs, correct gutten en goede 
temperatuur).  Deze vis wordt apart bewaard, gekeurd, verwerkt en verpakt. Reders die deelnemen aan 
het project krijgen 500 euro per aanlanding.  
 
Ook hier blijken alleen Zeebrugse reders voor in aanmerking te komen.  Deze discriminatie zorgt voor 
wrevel binnen de visserijsector. 
 
1. Waarom werden in het VKIV-project de Oostendse en Nieuwpoortse vismijnen niet betrokken?  
 
2. Zijn er plannen om de samenwerking alsnog uit te breiden met deze twee vismijnen? 
 
3. Waarom worden in het Ontolovis-project alleen Zeebrugse reders betrokken en krijgen alleen zij 

500 euro extra vergoeding per zeereis? 
 
4. Hoelang loopt het Ontolovis-project nog? 
 
5. Kunnen de Oostendse en Nieuwpoortse reders zich alsnog inschrijven voor dit project? 
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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. 59 van 9 april 2008 
van JACKY MAES 
 
 
 
1.  Het project VKIV heeft tot doel om de Vlaamse visserij in staat te stellen om als eerste schakel 

deel uit te maken van een kwaliteitsborgingsysteem voor vis en visserijproducten via de 
ontwikkeling van diverse werkinstrumenten en de opleiding in het gebruik hiervan. Daarnaast 
moet het project kennis overdragen om de productieketen te optimaliseren en te informatiseren 
op het vlak van input en transmissie van kwaliteitsdata.  

 De ontwikkelingen op het vlak van de quotareglementering en de ver afgelegen visgronden zijn 
belastende factoren voor de Vlaamse visserij. Een oplossing hiervoor kan geboden worden door 
een kwalitatieve optimalisatie van de productie aan boord. De bemanning moet zijn eigen 
producten op een eenvoudige, goedkope en doeltreffende wijze kunnen evalueren. Het aanleren 
van een versheidsbepaling volgens de KIM-methode moet het de bemanning mogelijk maken 
reeds aan boord de vangst primair te beoordelen naar kwaliteit. Deze KIM-methode (Kwaliteits-
Index-Methode) werd ontwikkeld tijdens het project VKB (VisKwaliteitsBeoordeling) 
ingediend door de Rederscentrale. De opzet van dit project was standaarden voor 
versheidsbepaling te ontwikkelen voor een 13-tal vissoorten en deze kennis/vaardigheid door te 
geven aan de viskeurders/experten (secundaire beoordeling) van de drie visveilingen en van de 
VDAB.  

 Het project VKIV beoogt alle bemanningsleden van de Vlaamse vissersvloot in zijn totaliteit te 
initiëren in de kwaliteitsbeoordeling van hun vangsten volgens de hierboven beschreven KIM-
methode. In dit kader werden alle reders/vissers van de Vlaamse vissersvloot (dus zowel de 
reders van Nieuwpoort, Oostende als Zeebrugge)  aangeschreven door de promotor van het 
project, het SDVO, om ze op de hoogte te brengen van het project en de mogelijkheid tot 
deelname eraan. 

 
2.  Zoals in het vorige antwoord reeds aangehaald zijn in de eerste plaats alle vissers/ 

bemanningsleden van de Vlaamse vissersvloot de doelgroep van het project VKIV, ongeacht de 
vismijn waar de vangsten aangeland worden. Het is wel essentieel dat de vismijnen hun 
personeel de mogelijkheid bieden om zich de KIM-methode eigen te maken en ook effectief toe 
te passen in hun vismijn.  

 
3.  Het project Ontolovis (Ontwikkeling en toepassing van logistiek met toegevoegde waarde in de 

viskwaliteitsintegratie) werd in 2004 ingediend door de Vlaamse Redersvereniging vzw en het 
werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 15/07/2005. Het doel van dit project was bij te 
dragen tot een duurzame visserij door gequoteerde en niet-gequoteerde vissoorten op te 
waarderen d.m.v. het optimaliseren van alle handelingen met een impact op de kwaliteit. Hierin 
begrepen zijn bewaring aan boord, aparte keuring, aparte verwerking en verpakking op de eerste 
plaats van verkoop en logistiek na verkoop. De bemanningsleden van de vaartuigen, uitsluitend 
deze die deelnemen aan het project, krijgen een kleine extra vergoeding voor het extra werk dat 
ze dienen uit te voeren voor de behandeling en verwerking aan boord a rato van 500€ per 
zeereis. 

 Ook dit project was gericht naar alle vaartuigen! 
 
4.  Het project Ontolovis werd afgesloten op 20/03/2008. Op dat moment was het beschikbare 

budget voor uitbetaling van de vaartuigen die deelnamen aan het project uitgeput. De promotor 
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van het project heeft wel nog tijd tot 31/05/2008 om de laatste betalingsaanvraag in te dienen op 
de Dienst Zeevisserij te Oostende. 

 
5. Aangezien het project reeds afgelopen is kunnen geen inschrijvingen meer plaatsvinden in het 

kader van dit project. De inschrijvingen vonden plaats bij aanvang van het project. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVOR-
MINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 60 
van 11 april 2008 
van JACKY MAES 
 
 
 
Vismijn Oostende   -   FIOV-subsidies 
 
Voor 2005 had de vismijn van Oostende zo goed als alle investeringen geplaatst binnen het kader van 
de vernieuwing van de vismijn. Machines werden aangekocht en de infrastructuur werd 
gemoderniseerd.  
 
Om bepaalde redenen konden de voorziene subsidies hiervoor niet worden toegekend. Maar de 
voormalige minister van Visserij, Yves Leterme, beloofde dat deze subsidie alsnog met de “last call” 
van 2007 zou worden verwerkt. Het volledige dossier werd dan ook voor eind juni 2006 opnieuw 
ingediend.  
 
Eind 2007 ontving EVO NV een schrijven van de administratie “Landbouw en Visserij” met de 
beslissing dat EVO NV geen aanspraak meer kan maken op de voorziene subsidies.  
 
Ondanks de gemaakte beloftes en ondanks het feit dat er nog een budget beschikbaar is binnen het 
FIOV (Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij), lijkt het erop dat de vismijn 
Oostende opnieuw de subsidies zal mislopen.  
 
1. Werden er aan de vismijn Oostende in het verleden beloftes gedaan omtrent mogelijke FIOV-

subsidies? Zo ja, welke? 
 
2. Welk bedrag voor subsidies is er nog beschikbaar op het FIOV-budget? 
 
3. Hoe komt het dat de vismijn Oostende opnieuw deze subsidies dreigt mis te lopen? 
 
4. Welke inspanningen moet EVO NV nog leveren om toch de subsidies te kunnen ontvangen? 
 
5. Heeft de minister reeds een standpunt bepaald in dit dossier?  
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MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 60 van 11 april 2008 
van JACKY MAES 
 
 
 
1.  Door de hervorming van de economische expansiesteun in 2003 kwamen landbouw en visserij 

niet langer in aanmerking voor expansiesteun. Voor landbouw werd deze lacune opgevuld door 
de aanpassing van het werkingsgebied van het VLIF in het programmadecreet 2004. Minister 
Leterme had beloofd deze lacune ook voor de visserij op te vullen en in juni 2005 is het 
werkingsgebied van het FIVA bij decreet effectief verruimd zodat de mogelijkheid gecreëerd 
werd om ook steun te geven via het FIVA aan investeringsprojecten in de visverwerkende 
sector. 

 
 In 2007 werd een indieningsronde/call georganiseerd betreffende steunverlening aan 

investeringsprojecten in de visverwerkende sector uit hoofde van het Financieringsinstrument 
voor de Vlaamse Visserij en Aquicultuur (FIVA)-decreet en in toepassing van Verordening 
2792/1999 betreffende het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV). 
Deze call liep van 1 tot 30 juni 2007 en verscheen op 1 juni 2007 in het Belgische Staatsblad. Er 
werd geopteerd om projecten waarvan de investeringen gebeurd waren nà 1 januari 2005 in 
aanmerking te nemen voor betoelaging. Daarmee sloot deze call aan bij de vorige, gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad op 12/08/2003.  

 
2.  Het FIOV-budget is ingedeeld in 5 zwaartepunten, die op hun beurt ingedeeld worden in 

verschillende maatregelen. Voor elke maatregel is een bepaald budget voorzien voor Vlaanderen 
en aangezien het FIOV-programma begonnen is in 2000 is er ondertussen ook reeds een bepaald 
budget toegekend.  

 
 De subsidies voor visverwerking en -afzet zijn ingedeeld onder zwaartepunt 3, maatregel 34. In 

onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van dit zwaartepunt met het voorziene en reeds 
toegekende budget. In de laatste kolom wordt melding gemaakt van de dossiers die nog in 
onderzoek zijn. 

 
 In onderstaande tabel wordt de situatie op 15/04/2008 weergegeven. 
 

Zwaartepunt Voorzien 
Vlaanderen 
na n+2 2006  

(euro) 

Totaal 
potentieel 
toegekend 

(euro) 

Dossiers in 
onderzoek 

(euro) 

3. Bescherming en ontwikkeling van de 
levende rijkdommen van de zee, aquicultuur, 
uitrusting van vissershavens, verwerking en 
afzet en binnen-visserij 
 Maatregel 31: Aquatische rijkdommen 
 Maatregel 32: Aquicultuur 
 Maatregel 33: Uitrusting vissershavens
 Maatregel 34: Verwerking en afzet 

50.000
304.453
550.000

3.029.695

 
 

0 
192.523 
368.542 

3.215.325 

0
0

121.000
0

    Totaal Zwaartepunt 3 3.934.148 3.776.390 121.000
 
 Zoals blijkt uit de tabel kunnen voor maatregel 34 ‘Verwerking en afzet’ geen bijkomende 

subsidies meer toegekend worden. Integendeel zullen er eventueel nog beschikbare subsidies 
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van de andere maatregelen onder zwaartepunt 3 moeten gebruikt worden om de aangegane 
verbintenissen onder maatregel 34 volledig te kunnen honoreren. 

 
3. De vismijn Oostende diende eind juni 2007, en niet eind juni 2006 zoals in de vraagstelling 

wordt vermeld, zijn aanvraagdossier in. Zoals reeds aangegeven konden enkel de investeringen 
gerealiseerd nà 1 januari 2005 weerhouden worden. Na onderzoek en behandeling van het 
aanvraagdossier kwam dit voor de vismijn Oostende neer op een betoelaagbaar 
investeringsbedrag van 350.533,82 euro. Op dit bedrag werd 5% FIVA- en 15% FIOV-steun 
toegekend, respectievelijk maximaal 17.526,69 euro en maximaal 52.580,07 euro. Dit bedrag is 
aan EVO toegekend. 

 
 EVO heeft evenwel ook een aantal investeringen gedaan vóór 1/01/2005. Om een of andere 

(bedrijfseigen) reden heeft EVO evenwel géén dossier voor betoelaging ingediend in het kader 
van de call van 2003, en hierdoor mislopen zij de steun voor de investeringen van vóór 
1/1/2005. 

 EVO had deze facturen ook ingediend bij hun dossier voor de call 2007 maar die werden 
uiteraard verworpen omdat zij niet voldoen aan één van de basisvoorwaarden, nl gerealiseerd nà 
1/1/2005 

 
4.  Eind 2007 werd de betalingsopdracht voor een eerste FIOV-schijf ten bedrage van 19.011,62 

euro gegeven. Op 29/02/2008 vond het controlebezoek plaats. Op 27/03/2008 werd dan de 
betalingsopdracht voor de totaliteit van de FIVA-steun ten bedrage van 17.094,47 euro gegeven. 
Na het ontvangen van dit bedrag moet EVO NV een kopie van het rekeninguittreksel met 
vermelding van de ontvangen FIVA-steun opsturen naar de bevoegde administratie om de 
resterende FIOV-schijf ten bedrage van 32.271,73 euro te kunnen ontvangen. 

 
5. EVO NV heeft eind december 2007 een  brief van de bevoegde administratie met kenmerk 

FIVA/7-07-0013/9/0479 ontvangen waarin het door de minister op de hoogte werd gebracht van 
de gunstige beslissing betreffende hun aanvraagdossier ingediend tijdens de call ‘visverwerking 
en afzet’  georganiseerd in juni 2007. In deze brief werd EVO NV er tevens van op de hoogte 
gebracht dat hun facturen van vóór 1/1/2005 niet voldoen aan de voorwaarden en derhalve niet 
aanvaard konden worden. 

 
BIJLAGE  
 
Officieel Bericht voor het Belgisch Staatsblad 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/PEETERS/60/antw.060.bijl.001.doc 
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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. 61 
van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Landbouwinvesteringssteun   -   Opmerkingen Rekenhof 
 
Begin dit jaar wees het Rekenhof op een grote achterstand bij de behandeling van investerings-  en 
vestigingsdossiers betreffende landbouwinvesteringssteun. Gemiddeld genomen blijken er voldoende 
dossierbehandelaars te zijn, maar toch blijkt de behandelingstermijn in bepaalde buitendiensten soms 
buitensporig lang. 
 
De normtijd van 120 dagen werd in Antwerpen en West-Vlaanderen slechts voor respectievelijk 11 % 
en 20 % van de dossiers gehaald. Het percentage dossiers dat na 240 dagen nog niet was behandeld, 
bedroeg in Antwerpen 67 % en in West-Vlaanderen 46 %. De lange behandelingstermijnen op de 
buitendiensten hebben tot gevolg dat de totale doorlooptijd voor 67 % van de aanvragen in Antwerpen 
en voor 44 % in West-Vlaanderen zelfs meer dan 315 dagen bedroeg. 
 
Er blijken meerdere oorzaken te zijn voor deze vertragingen. De buitendienst Antwerpen zou meer dan 
andere buitendiensten te kampen hebben gehad met personeelsverloop en recruteringsproblemen. Om 
de achterstand minstens gedeeltelijk weg te werken, zouden Limburg en Vlaams-Brabant eenmalig elk 
honderd dossiers overnemen en zouden de buitendiensten versterkt worden. Voorts zou de 
vastleggingsmachtiging ontoereikend zijn, waardoor in de laatste maanden van het jaar geen 
steuntoekenningen meer kunnen worden betekend. 
 
1. Waaraan waren het buitensporige personeelsverloop en de ontoereikende recrutering in Antwerpen 

te wijten? Zijn deze problemen intussen weggewerkt? 
 
2. Hebben Limburg en Vlaams-Brabant elk effectief de beloofde honderd dossiers overgenomen? 
 
3. Zijn de buitendiensten inderdaad versterkt? Zo ja, om hoeveel extra medewerkers gaat het dan? 
 
4. Welke oplossing werd er uitgewerkt voor het probleem van de ontoereikende 

vastleggingsmachtiging? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 61 van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Vooraf moge opgemerkt worden dat de langere behandelingstermijnen niet van dien aard zijn dat de 
budgetten niet adequaat zouden gebruikt worden, noch dat de investeringen niet zouden uitgevoerd of 
vertraagd worden. Voor een zeer beperkt aantal dossiers met VLIF-waarborg kan een 
voorafgaandelijke beslissing noodzakelijk zijn opdat de bank het krediet zou vrijgeven. Deze dossiers 
genieten de bijzondere aandacht van de administratie. 
 
1. Navolgend wordt voor begin 2006 en 2008 het aantal deskundigen en ingenieurs in buitendienst 

weergegeven : 
 

      Deskundigen 
 
2006                2008 

           Ingenieurs 
 
 2006                        2008 

West Vlaanderen    8                      9    2                               2 
Oost Vlaanderen    5                      5    2                               2 
Antwerpen    4                      5 (°)    2                               2 
Limburg    3                      4    1                               1 
Vlaams Brabant    2                      2    1                               1 
 
Totaal 

 
  22                  25 (°) 

 
   8                               8 

 
 (°) plus één vacature nog in te vullen 
 
 Elke verschuiving heeft dus zijn invloed, o.m. ook de mutatie van een deskundige van 

Antwerpen naar Oost-Vlaanderen, waar dit personeelslid woonachtig is. Het is dus overtrokken 
om van buitensporig personeelsverloop in Antwerpen te spreken. De recrutering van bijkomend 
personeel verloopt dan weer wel moeilijk bij gebrek aan voldoende en valabele kandidaten. Hier 
speelt wat Antwerpen betreft de nabijheid van de aantrekkingspool van de Antwerpse haven 
ontegensprekelijk een belangrijke rol. Dit geeft aanleiding tot toestanden waarbij momenteel 
iemand uit Gistel (West-Vlaanderen) in Antwerpen gerecruteerd werd voor de behandeling van 
VLIF-dossiers. De mogelijkheden inzake mobiliteit binnen de Vlaamse Gemeenschap zijn van 
dien aard dat moet betwijfeld worden of dit personeelslid in Antwerpen zal blijven. 

 Na de invulling van de vacante plaats in Antwerpen zullen de personeelsproblemen binnen de 
huidige context  weggewerkt zijn. 

 
2.  Limburg en Vlaams Brabant hebben elk effectief de beloofde honderd dossiers overgenomen. 

Hieraan ligt de verstandhouding binnen de afdeling Structuur & Investeringen ten grondslag en 
enige personeelsruimte in beide provincies bij de normaliter instromende dossiers, in afwachting 
dat bijkomend de toepassing van de VLIF-regelgeving voor de agrovoedingssector tot 
uitvoering komt. 

 
3.  Er wordt verwezen naar het overzicht van het personeel onder punt 1. Het gaat in totaal om 4 

bijkomende personeelsleden waarvan nog 1 vacature moet ingevuld worden. 
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 Betrokken op de deskundigen betekent dit een verhoging van 18 %. 
 
4.  In 2007 werd een bijkomende vastleggingsmachtiging ter beschikking gesteld ten belope van 

18,5 mio euro zodat de totale  VLIF-machtiging 72,138 mio euro bedroeg. Deze bijkomende 
machtiging kwam er door herverdeling van provisioneel krediet ter compensatie van 
geannuleerde openstaande verplichtingen (encours). 

 
 Een deel van de budgettair vastgelegde totale steun dient immers niet effectief te worden 

uitbetaald door het VLIF zelf, gezien de Europese cofinanciering die vanaf 2001 wordt geregeld 
en voorgefinancierd door het betaalorgaan (VLIF zorgt enkel voor Vlaamse cofinanciering) en 
gezien de min-uitgaven ingevolge rentevoetdalingen vanaf 1996 – 1997. De rentesubsidies, 
maximaal toegekend in 1993-1996 dienen slechts deels uitbetaald te worden gezien rente-
aanpassingen en omdat de kredietnemer minstens 3 % rente zelf moet dragen (dossiers van vóór 
2000). 
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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. 62 
van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Landbouwinvesteringssteun   -   Opmerkingen Rekenhof (2) 
 
Het Rekenhof wijst erop dat de huidige regelgeving inzake landbouwinvesteringssteun in enkele 
gevallen de mogelijkheid tot misbruiken openlaat. 
 
Om overschattingen van de kosten in de steunaanvraag te voorkomen, beveelt de Europese Commissie 
een evaluatiesysteem aan op basis van bijvoorbeeld referentiekosten, een evaluatiecomité of expertise. 
De regelgeving voorziet voor een reeks onroerende investeringen in maximumprijzen, maar voor 
roerende investeringen is er geen prijzencontrole. Het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) is 
van oordeel dat de landbouwer er geen belang bij heeft een te hoge prijs te betalen, omdat hij het 
grootste deel van de investering zelf dient te financieren. Volgens het Rekenhof bestaat echter het 
risico dat de steunaanvrager met de leverancier een hogere prijs afspreekt, die hij met een creditnota 
recupereert. 
 
Deelt de minister de zienswijze van het VLIF inzake de overbodigheid van prijzencontrole voor 
roerende investeringen? 
 
Of heeft de minister reeds maatregelen genomen om de door het Rekenhof bedoelde misbruiken tegen 
te gaan? Zo ja, welke? 
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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. 62 van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Ik ben algemeen de zienswijze toegedaan dat een prijzencontrole, in het bijzonder voor roerende 
investeringen met VLIF-steun, afgestemd moet zijn op de problematiek. De gestelde problemen 
mogen niet overtrokken worden voorgesteld. 
 
Vooreerst is er de dossierbehandeling op basis van een plaatsbezoek door onderlegde deskundigen in 
buitendienst met ruime ervaring die vergelijkend kunnen oordelen over investeringen. Hun optreden 
staat voor expertise waarbij uiteraard desgevallend offertes betrokken worden, zeker voor belangrijke 
investeringen. 
 
De vaststellingen zijn bovendien van aard om te besluiten dat creditnota’s niet sterk verspreid zijn in 
de landbouw, en als ze al voorkomen, veelal betrekking hebben op kleinere bedragen, lager dan de niet 
recupereerbare BTW op de investering, dikwijls ook op kleine kortingen (voor teruggave paletten, 
directe betalingen, …). 
De problematiek wordt opgevangen in een werkwijze waarbij slechts subsidie betaald wordt in functie 
van de betalingsbewijzen. Bij het toenemend aantal vennootschappen in de landbouw duiken ook meer 
creditnota’s op in de boekhouding en wordt er als dusdanig rekening mee gehouden. 
 
Bovendien kan niet uit het oog verloren worden dat elke investering het voorwerp uitmaakt van een 
rentabiliteitsberekening. Overdreven dure investeringsgoederen die de bedrijfsrendabiliteit zouden 
aantasten en kosten-baten gezien als niet  verantwoorde investeringen moeten beschouwd worden, 
komen niet in aanmerking voor steun. 
 
.  
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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. 63 
van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Landbouwinvesteringssteun   -   Opmerkingen Rekenhof (3) 
 
Het Rekenhof wijst erop dat er niet systematisch gecontroleerd wordt of landbouwbedrijven blijven 
voldoen aan de steunvoorwaarden. 
 
Landbouwers zijn niet verplicht jaarlijks hun bedrijfseconomische boekhouding over te zenden aan het 
VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). De regelgeving voorziet niet in gepaste sancties om de 
naleving van de meldingsplicht door banken en landbouwers af te dwingen. Als door toedoen van de 
landbouwers bedragen onterecht worden betaald, vordert het VLIF alleen die bedragen terug. In de 
regelgeving is niet voorzien dat rente wordt gevorderd vanaf de datum dat niet meer aan de 
steunvoorwaarden is voldaan. 
 
1. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om de lacune in de controles weg te werken? 
 
2. Wordt er reeds regelgeving voorbereid die voorziet in gepaste sancties om de meldingsplicht door 

banken en landbouwers af te dwingen? 
 
3. Welke maatregelen werden in het bijzonder getroffen om VLIF toe te laten niet alleen ten onrechte 

uitbetaalde bedragen terug te vorderen, maar ook de rente hierop? 
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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. 63 van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
1. De lacune in de controles aangehaald uit het verslag van het  Rekenhof moet met de nodige 

nuances geëvalueerd worden.  
 Vooreerst zijn de kredietinstellingen gevat door de overeenkomst met het VLIF om alle 

wijzigingen in de toestand van de begunstigde en van de betoelaagde investering mede te delen. 
Verder moet er op gewezen worden dat bij de opeenvolgende investeringen op landbouw-
bedrijven met VLIF steun, steeds terug gegrepen wordt naar het voorgaande dossier(s) zodat een 
permanente opvolging ontstaat. 

 
 Vervolgens zijn er de 5% controles in het jaar volgend op de uitvoering van de investeringen en 

de facturencontrole. Ze hebben betrekking op een populatie dossiers overeenkomend met de 
betalingen kapitaalpremies (eerste schijf) in een bepaald jaar, grootte–orde 4000 dossiers. 

 
 Ten slotte zijn er de 1% opvolgingscontroles op de ganse populatie nog actieve dossiers, 

grootte-orde 20 à 25.000 dossiers bij een systeem van rentesubsidies tot 15 jaar. Zij beogen 
specifiek het gestelde probleem te beheren. Uiteraard voegen zich hierbij gerichte controles 
ingevolge informatie verzameld bij de dagelijkse contacten met de sector. 

 
 Al deze controles samen laten toe een aanvaardbare opvolging van de investeringsdossiers te 

bewerkstellingen waarbij desgevallend terug te vorderen rentesubsidies ambtshalve in de 
trimestriële afrekeningstaten van de banken verrekend worden. Eventuele kapitaalpremies 
worden rechtstreeks door het VLIF bij de betrokkenen teruggevorderd. 

 
2. In de loop van de eerstvolgende maanden zal een decretaal initiatief worden genomen voor het 

voldoende juridisch sterk inbouwen van sancties in de VLIF-regelgeving. 
 Deze sancties zullen vervolgens geëxpliciteerd worden in de uitvoeringsbesluiten. 
 
 Dit neemt niet weg dat de meldingsplicht door banken en landbouwers nu reeds voorzien is, 

hetzij in de overeenkomst met de banken, hetzij in de verklaring op erewoord bij de aanvraag 
om steun en het formulier “Verbintenis m.b.t. plichten en voorwaarden voor het verkrijgen van 
VLIF-steun”, in hoofde van de landbouwer. 

 
3. De voorziene sancties zullen wel toelaten de terug te vorderen bedragen te verhogen met 

verwijlintresten. 
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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. 64 
van 11 april 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Aanleg en demping Doeldok   -   Kostprijs 
 
Het Doeldok is een dok van de haven van Antwerpen op de linker Scheldeoever en vormt samen met 
het Vrasenedok, het Verrebroekdok, het Noordelijk Insteekdok, het Zuidelijk Insteekdok, het 
Waaslandkanaal en het recentelijk in gebruik genomen Deurganckdok de Waaslandhaven. Het dok is 
echter nooit voor de scheepvaart gebruikt. 
 
Het werd gebouwd voor schepen tot 150.000 ton en de kaailengte bedroeg circa 5 kilometer. Het dok 
maakte deel uit van de oorspronkelijke plannen uit het midden van de jaren '60 voor de uitbouw van de 
Antwerpse haven in de Scheldepolders op de linker Scheldeoever. Bij het ontwerp van het Doeldok 
verwachtte men een spectaculaire groei van de petrochemische handel en daarvoor werd het dok dan 
ook ontworpen. Men bouwde schuin afhellende kaaimuren omdat overslag via pijpleidingen gepland 
was.  
 
Destijds werd er gesproken over het dok als “een absolute prioriteit, opdat de haven van Antwerpen 
zich zou kunnen handhaven binnen de wereldtop”. Na de economische terugval in de jaren zeventig 
bleek de groei van de petrochemie echter overschat. Het Doeldok werd aangelegd in de periode tussen 
1980 en 1987 maar nog voor de voltooiing werd duidelijk dat het dok onbruikbaar was. Het werd dan 
ook nooit officieel ingehuldigd.  
 
Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordigster Nelly Maes in 1997 (vraag nr. 35, 
Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 5 van 1 december 1997, blz. 660) antwoordde de toenmalige 
minister van Openbare Werken dat de aanleg gestart was omdat er elders in de haven behoefte was aan 
grondspecie voor de ophoging van industriegronden. 
 
In 1998 besliste de Vlaamse Regering om het Deurganckdok aan te leggen. Om voor de overtollige 
grondspecie bij de graaf- en baggerwerken een stortplaats te voorzien, werd besloten om de 
noordelijke helft van het Doeldok opnieuw te dempen. Hiervoor moest halfweg in het Doeldok een 
dam opgetrokken worden, een complex werk omdat onder de bodem van het Doeldok vroeger al 
cellen gebouwd zijn waarin een laag van 10 meter weinig stabiel baggerslib werd ondergebracht.  
 
1. Wat was de kostprijs voor de aanleg van het Doeldok? 
 
2. Wat was de kostprijs voor het dempen van het dok (inclusief aanleg van de dwarsdam)? 
 
3. Hoe denkt de minister in de toekomst herhaling van dergelijke scenario’s te voorkomen? 
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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. 64 van 11 april 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Voorafgaandelijk aan het antwoord op de concrete vragen, dient een aantal overwegingen te worden 
geformuleerd bij de geschetste ‘probleemstelling’. Deze overwegingen worden gemaakt op basis van 
het antwoord dat werd geformuleerd aan het Rekenhof, als gevolg van zijn vragenlijst van 23 januari 
2004. 
 
Het behouden gedeelte (lengte 1.340 m, zijnde ca. de helft van een totale lengte van ca. 2.700 m) van 
het Doeldok is sinds 2004 volwaardig in gebruik als havendok. 
 
De aanleg van het Doeldok dateert van de periode 1975 – 1991. 
Na de aanleg van het Doeldok bleek de expansie van de petrochemische bedrijvigheid in de Haven van 
Antwerpen zich niet voort te zetten. 
Deze evolutie heeft vooral nadelige gevolgen gehad voor de verwachte inname van de terreinen 
langsheen de oostelijke oever van het Doeldok. 
Het feit dat zich geen bedrijven hebben gevestigd aan de westzijde en de noordzijde van het Doeldok, 
heeft een andere oorzaak. Hier is de afwezigheid aan bedrijfsvestigingen voornamelijk het gevolg van 
de vaststelling van het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren in 1978. In dit gewestplan werd het 
linkeroevergebied onderverdeeld in twee zones door de zogenaamde lijn “De Bondt”. De ontwikkeling 
van het gebied ten noorden van deze lijn werd hierbij (voorlopig) opgeschort. 
Deze lijn situeerde zich zodanig dicht tegen de westelijke en noordelijke oevers van het  
Doeldok, dat het niet mogelijk was om langs deze oevers volwaardige haventerreinen in  
te richten en ter beschikking te stellen. 
 
De beslissing  tot gedeeltelijke opvulling van het Doeldok situeert zich in de periode tussen de 
voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke wijziging van het Gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren (op 
1 juni 1999) en de definitieve vaststelling op 8 september 2000. 
 
Hierna volgen de antwoorden op de gestelde vragen. 
 
1. In het kader van de gewenste informatie is enkel de kostprijs van het te dempen gedeelte van het 

Doeldok relevant. Het te behouden gedeelte blijft volwaardig in gebruik als havendok. Hierna 
wordt enkel de kostprijs opgegeven van de werken die rechtstreeks betrekking hebben op de 
aanleg van het te dempen gedeelte van het Doeldok. De onrechtstreekse kosten worden niet in 
rekening gebracht. De kostprijs voor dat deel van het Doeldok, geactualiseerd naar 1 januari 
2004, bedraagt 50 miljoen euro (inclusief 21% BTW). 

 
2. De kostprijs voor het dempen van het (gedeelte van) Doeldok (inclusief bouwen van een 

dwarsdam) bedraagt 58 miljoen euro (geactualiseerd naar vandaag en inclusief 21% BTW). 
 
3. Dergelijke scenario’s kunnen enkel worden voorkomen door goede planning en grondig 

voorafgaand studiewerk.  
 
 Wat de planning betreft, dient te worden verwezen naar de strategische plannen die voor de vier 

Vlaamse zeehavens havens werden opgemaakt, en na de opmaak van een plan-MER en RVR de 
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juiste informatie moeten aanbrengen voor de opmaak van een GRUP dat voldoende ruimte 
voorziet voor inplanting van infrastructuur die past in realistische groeiscenario’s voor de haven.  

 
 Los van het werk op planningsniveau dient ook de nodige aandacht te gaan naar de 

voorbereiding van het project zelf. Inmiddels is het Havendecreet in werking getreden en hangen 
aan de subsidiëring van haveninterne basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur door het 
Vlaamse Gewest, wel een aantal voorwaarden vast. De projecten moeten enerzijds een 
significante meerwaarde voor het Vlaamse havenbeleid betekenen en anderzijds rekening 
houden met specifieke voorwaarden of criteria inzake efficiënt gebruik van bestaande 
infrastructuur, ruimteproductiviteit, mobiliteit, natuur en milieu, ruimtelijke ordening, invloed 
op de leefgemeenschappen en op andere economische actoren in en rond de havens die de 
minister kan opleggen naar aanleiding van de aanvraag tot subsidie. Vanuit die optiek wordt dan 
ook voor wat betreft het studiewerk, gevraagd om een MKBA, opgesteld overeenkomstig een 
standaardmethodiek, en een milieu-impactstudie van het project bij het dossier te voegen die 
beide, in het geval het om werken gaat die meer dan 10 miljoen euro bedragen, voor advies aan 
de Vlaamse Havencommissie en de Mina-raad moeten worden voorgelegd.  
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DIRK VAN MECHELEN, 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 

 VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 98 
van 18 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Bedrijventerreinen   -   Oost-Vlaanderen 
 
Het is belangrijk dat een overheid voorziet in een voldoende aanbod van bedrijventerreinen. Dit is 
immers een belangrijke motor voor de economische ontwikkeling van een stad, streek of provincie. 
 
Veel steden en gemeenten kampen echter met een tekort aan bedrijventerreinen en geregeld moeten zij 
geïnteresseerde bedrijven afwijzen wegens plaatsgebrek. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de bedrijventerreinen in de dertien Vlaamse 

centrumsteden die er in de loop van deze legislatuur zijn bijgekomen? 
 
2. In welke gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen werden sinds 2004 nieuwe 

bedrijventerreinen verwezenlijkt en over hoeveel hectare gaat het telkens? 
 
3. Kan de minister een overzicht geven (per gemeente) van het aantal beschikbare hectare 

(onmiddellijk beschikbaar of waar een leegstaand gebouw op staat) binnen de bestaande 
bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen? 

 
Graag ook een uitsplitsing naar het type bestemming. 

 
4. Kan de minister een overzicht geven van het aantal hectare dat momenteel nog beschikbaar is in 

Oost-Vlaanderen (per gemeente) voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen? 
 

Graag ook een uitsplitsing naar het type bestemming. 
 
5. Welk pakket aan bijkomende bedrijventerreinen voorziet de minister, in het kader van een 

mogelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (zie Beleidsbrief 2007-2008), 
voor de provincie Oost-Vlaanderen? 

 
6. Hoe evalueert de minister het aanbod aan bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen? 
 
N.B: Deze vraag werd gesteld aan de ministers Ceysens (vraag nr. 54) en Van Mechelen (nr. 98). 



-44-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 98 van 26 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Deze vraag werd tegelijk gesteld aan Dirk Van Mechelen en Patricia Ceysens.  De antwoorden op 
vragen 1 en 5 worden gegeven door Dirk Van Mechelen, en op de overige vragen antwoordt Patricia 
Ceysens 
 
Minister Van Mechelen 
 
1. Voorafgaand moet worden opgemerkt dat de omschrijving van de centrumsteden niet samenvalt 

met de beleidsmatige categorie van de groot- en regionaalstedelijke gebieden uit het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen. De centrumsteden vallen samen met telkens één gemeente, waar de 
stedelijke gebieden bestaan uit (delen van) de gemeenten vermeld in het RSV, eventueel 
aangevuld met delen van aangrenzende gemeenten. Centrumsteden zijn dus slechts één 
onderdeel van de stedelijke gebieden 

 Momenteel zijn de gegevens van 2007 nog niet verwerkt, waardoor de gevraagde periode wordt 
beperkt tot bestemmingswijzigingen tussen juli 2004 en januari 2007. Zowel voor als na deze 
periode werden omvangrijke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor afbakenings-
processen van stedelijke gebieden (Aalst, Turnhout, Sint-Niklaas) definitief vastgesteld. Deze 
komen uiteraard niet voor in de onderstaande tabel.  

 Tussen 1 juli 2004 en 1 januari 2007 werden volgende bestemmingswijzigingen doorgevoerd 
binnen de gemeentegrenzen van de dertien centrumsteden in functie van bijkomende 
bedrijventerreinen (zie tabel). In Oostende, Turnhout, Genk, Aalst en Mechelen werden geen 
bestemmingswijzingen naar de categorie Industrie doorgevoerd in deze periode. In Hasselt werd 
een bestemmingswijziging doorgevoerd binnen de categorie Industrie, dus zonder te resulteren 
in een bijkomend bedrijventerrein. 

 

centrumgemeente 
bijkomende 

terreinen
antwerpen 6,9
leuven 0,2
brugge 22,1
kortrijk 64,2
roeselare 0,04
gent 233,2
sint-niklaas 3,7
hasselt 0
Totaal 13 
centrumgemeenten 330,5543
 

 
5. In het kader van de kortetermijnherziening van het RSV is een prognose opgenomen voor 

bijkomende bedrijventerreinen in Vlaanderen. Momenteel worden een voorstel voorgelegd aan 
een interkabinettenwerkgroep. Dit streefcijfer bevat zowel het resterend engagement uit de 
periode 1994-2007, alsook de ruimtebehoefte uit de nieuwe prognose. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -45- 
 
 

 

 Zodra er duidelijkheid is omtrent het voorstel van de Vlaamse Regering voor het kwantitatief 
kader van de kortetermijnherziening van het RSV kunnen deze streefcijfers bekend worden 
gemaakt. 

 
 

Minister Ceysens 
 
2. Gezien in het GIS-bedrijventerreinen zoals dit momenteel bestaat geen datum van invoer is 

weergegeven, kan het GIS geen informatie onderscheiden over recente versus ‘oude’ terreinen. 
Het GIS geeft naast de reële contour van het terrein enkel informatie over de percelen.  

 
 Hierbij dient wel gesteld dat het GIS-bedrijventerreinen momenteel wordt geoptimaliseerd zodat 

een monitoring van de bestemming van zoekzones en van de ontwikkeling van bestemde 
terreinen mogelijk wordt.  

 
Minister Van Mechelen 
 
 Ook binnen ruimtelijke ordening zijn er geen geschikte gegevens om de voortgang van de 

realisatie van bedrijventerreinen momenteel in te schatten. De bijkomend bestemde bedrijven-
terreinen volgens de ruimteboekhouding over een bepaalde periode komen immers niet overeen 
met bedrijventerreinen die effectief ontwikkeld worden in diezelfde tijdspanne. Dit komt 
enerzijds omdat sommige bestemmingswijzigingen (vb zonevreemde bedrijven) betrekking 
hebben op een bestaande toestand, en dus niet op de markt komen; anderzijds verlopen er soms 
enkel jaren tussen de bestemming en het op de markt brengen van percelen bedrijventerrein. 
Deze termijn is immers nodig om verwervingen, vergunning en aanleg van wegenis, en 
dergelijke meer te kunnen realiseren.  

 
 
3.  Op basis van de bedrijventerreinen volgens het gewestplan toestand 01.01.2002 (exclusief de 

havengebieden) bedraagt het aantal hectare aan gebruikspercelen met op terrein waarneembare 
leegstaande bedrijfsgebouwen 235,52 ha. Het aantal realiseerbare, op de markt beschikbare 
gronden bedraagt 110,87 ha.  

 
 Tabel met het aantal hectare per fusiegemeente volgens het gewestplan toestand 01.01.2002 

(exclusief de havengebieden) 

Fusiegemeente 
Gebruikspercelen met 
leegstaande gebouwen Onmiddellijk beschikbaar

Aalst 21,43 1,17
Aalter 4,54 1,19
Assenede 0,42 0,30
Berlare 0,60 0,00
Beveren 4,45 10,64
Brakel 0,30 0,00
Buggenhout 7,02 0,00
De Pinte 0,00 0,00
Deinze 10,73 1,63
Denderleeuw 0,00 0,00
Dendermonde 12,10 0,54
Destelbergen 1,48 0,00
Eeklo 7,28 0,00
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Erpe-Mere 6,30 1,05
Evergem 3,85 8,47
Gavere 3,88 0,75
Gent 33,42 3,69
Geraardsbergen 10,60 1,83
Haaltert 0,71 0,00
Hamme 3,01 0,64
Herzele 0,20 0,41
Horebeke 0,00 0,00
Kaprijke 0,00 0,00
Kluisbergen 2,94 3,28
Knesselare 0,00 0,00
Kruibeke 1,00 0,00
Kruishoutem 1,24 0,00
Laarne 1,52 0,00
Lebbeke 4,45 1,49
Lede 0,06 0,89
Lierde 0,47 0,00
Lochristi 0,00 0,00
Lokeren 6,51 10,63
Lovendegem 0,00 0,00
Maarkedal 0,00 0,00
Maldegem 4,42 0,33
Melle 0,25 0,00
Merelbeke 0,00 0,00
Moerbeke 0,00 0,00
Nazareth 2,89 1,65
Nevele 0,64 0,00
Ninove 10,91 1,10
Oosterzele 0,00 0,00
Oudenaarde 6,26 36,28
Ronse 6,18 2,66
Sint-Gillis-Waas 2,95 0,00
Sint-Laureins 0,00 0,00
Sint-Lievens-Houtem 0,00 0,00
Sint-Niklaas 24,45 1,31
Stekene 4,29 1,49
Temse 3,82 6,33
Waarschoot 3,13 0,00
Waasmunster 1,21 1,55
Wachtebeke 0,00 0,00
Wetteren 2,54 9,17
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Wichelen 1,23 0,00
Wortegem-Petegem 0,00 0,00
Zele 3,78 0,00
Zelzate 2,75 0,00
Zingem 0,00 0,00
Zomergem 2,37 0,00
Zottegem 0,94 0,38
Zulte 0,01 0,00
Zwalm 0,00 0,00
TOTAAL 235,52 110,87

 
 
 Op basis van de bedrijventerreinen zoals zij bestaan in de realiteit volgens het gewestplan 

toestand 01.01.2002 (exclusief de havengebieden) bijgewerkt met PA’s en RUP’s (voor zover 
reeds ingevoerd in de inventaris GIS Bedrijventerreinen van het VLAO) bedraagt het aantal 
hectare aan gebruikspercelen met op terrein waarneembare leegstaande bedrijfsgebouwen 
271,72 ha. Het aantal realiseerbare, op de markt beschikbare gronden bedraagt 122,63 ha.  

 
 Tabel met het aantal hectare per fusiegemeente volgens het gewestplan toestand 01.01.2002 

(exclusief de havengebieden), PA’s en RUP’s (voor zover reeds ingevoerd in de inventaris GIS 
Bedrijventerreinen van het VLAO) 

Fusiegemeente 
Gebruikspercelen met 
leegstaande gebouwen Onmiddellijk beschikbaar

Aalst 21,78 1,17
Aalter 4,65 1,19
Assenede 0,42 0,30
Berlare 1,43 0,00
Beveren 4,59 10,65
Brakel 0,30 0,00
Buggenhout 7,57 0,00
Deinze 11,58 1,63
Denderleeuw 0,00 0,00
Dendermonde 12,76 0,54
Destelbergen 2,80 0,00
Eeklo 7,98 0,00
Erpe-Mere 6,63 1,06
Evergem 4,35 8,49
Gavere 4,28 0,75
Gent 36,01 3,71
Geraardsbergen 11,94 1,88
Haaltert 1,75 0,00
Hamme 5,09 0,65
Herzele 0,24 0,41
Kluisbergen 2,94 3,28
Kruibeke 1,01 0,00
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Kruishoutem 7,37 0,00
Laarne 1,53 0,00
Lebbeke 5,13 1,49
Lede 0,06 5,68
Lierde 0,51 0,00
Lochristi 2,50 0,00
Lokeren 6,77 10,63
Lovendegem 0,42 0,11
Maldegem 4,90 1,33
Melle 0,63 0,00
Merelbeke 0,83 2,01
Nazareth 2,89 1,66
Nevele 0,64 0,00
Ninove 11,03 1,10
Oosterzele 0,29 0,00
Oudenaarde 7,85 36,38
Ronse 6,18 2,66
Sint-Gillis-Waas 3,60 0,00
Sint-Martens-Latem 0,15 0,00
Sint-Niklaas 25,00 1,31
Stekene 4,64 4,48
Temse 4,41 6,87
Waarschoot 3,13 0,00
Waasmunster 2,13 1,55
Wetteren 2,62 9,19
Wichelen 1,73 0,09
Zele 5,15 0,00
Zelzate 4,40 0,00
Zomergem 3,43 0,00
Zottegem 1,67 0,38
Zulte 0,03 0,00
TOTAAL 271,72 122,63

 
 Een uitsplitsing naar type bestemming is niet mogelijk aangezien deze informatie op 

perceelsniveau op vandaag niet geïnventariseerd wordt.  
 
4. Op de vraag welke terreinen in Oost-Vlaanderen op vandaag beschikbaar zijn voor de 

ontwikkeling als bedrijventerrein wordt een dubbel antwoord gegeven.  
 
 Onderstaand overzicht bevat een lijst met terreinen – buiten de zeehavengebieden van Gentse 

Haven en Waaslandhaven – die hetzij al bestemd zijn en waarvan de realisatie verwacht wordt, 
hetzij in een bestemmingsproces zitten maar waarbij toch met enige mate van zekerheid een 
realisatie in het vooruitzicht wordt gesteld. Voor onderstaande terreinen wordt dus aangegeven 
tegen wanneer de percelen op de markt zouden kunnen zijn. Dit overzicht is opgemaakt in mei 
2007 (door het VLAO) en wordt momenteel geactualiseerd. Voor minstens de terreinen die in 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -49- 
 
 

 

italic zijn gezet, is het duidelijk dat de situatie inmiddels is gewijzigd (meestal met een latere 
datum van realisatie). De gekleurde terreinen zijn terreinen die quasi volzet zijn of niet meer 
beschikbaar.  

Gemeente + Terreinnaam 2007 2008-2009 2010-2011 

Niet-havengebonden terreinen    
Aalst – Siezegemkouter   85 (bruto) 
Aalst – Zuid IV (Erembodegem)  14 (netto) 3 (netto) 
Aalter – Woestijne  35 (bruto)  
Assenede – Stoepe 6 (netto)   
Beveren – Aven Ackers  13 (netto)  
Beveren – Doornpark  15  
Beveren – Pareinpark 2 (netto)   
Buggenhout - Beukenstraat   5 (bruto) 
Dendermonde – Hoogveld I   22 (bruto) 
Dendermonde – Hoogveld J  10 (netto)  
Dendermonde – Hoogveld K   20 (bruto) 
Erpe-Mere – E40-2  x x 
Evergem – Doornzeelsestraat “Nest” 2,25 (netto)   
Evergem – Rieme Noord   9 (bruto) 
Evergem – RO Hoeksken “Nest” 4,65 (netto) 7 (netto)  
Gent – Eiland Zwijnaarde   35 (bruto) 
Gent – Gentbrugge II: zone B (noord) 0,9 (netto)   
Gent – R4-N70 Oostakker   x 

Gent – The Loop 552.500m² bruto vloeroppervlakte 
gradueel 

Haaltert – Atomveld 5 (bruto)   
Kaprijke – Kaprijke LO  5 (bruto)  
Kruibeke – Hogen Akkerhoek 10 (netto)   
Laarne – Dendermondsesteenweg  5 (bruto)  
Lebbeke – D’Helst 1 (netto)   
Lede – Heiplas  4 (netto)  
Lokeren – E17/3-Everslaar 6 (netto)   
Maldegem – Adegem  23 (bruto)  
Maldegem – Maldegem  9 (bruto)  
Merelbeke – Roskam  1,5 (netto)  
Nazareth – De Prijkels 0,7 (netto) 12,5 (bruto)  
Nevele – Ter Motte 3,9 (netto)   
Oosterzele – ambachtelijke zone  10 (bruto)  
Oudenaarde – Coupure 2,5 (netto)   
Sint-Gillis-Waas – Kluizenmolen  9,6   
Sint-Niklaas – Europark Zuid II  18 (bruto)  
Sint-Niklaas – Heihoek  25 (bruto)  
Sint-Niklaas – Metal Union  5  
Sint-Niklaas – Nobels-Peelmanstraat 1,2 (netto)   
Stekene – Kleine Akker  5 (bruto)  
Temse – De Zaat 11 (netto)   
Waarschoot – Oostmoer  5 (bruto)  
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Waasmunster – Manta 1,4 (netto)   
Wetteren – Kwatrecht-Koedreef  7  
Wetteren – Vantegem 8,5   
Zele – Wijnveld LO   8 (bruto) 
Zele – Wijnveld RO   17 (bruto) 
Zomergem – Kmo-zone Mispelare 1,8 (netto)   
Zulte – Machelen II 1 (netto)   
Zulte – Olsene I  4,5 (bruto)  

 
 
 Onderstaand overzicht is gebaseerd op de subsidieaanvragen voor Oost-Vlaamse terreinen van 

de voorbije jaren. Hier mag van uitgegaan worden dat de ontwikkeling effectief aan de gang is. 
Bemerk wel dat niet voor elk terrein een subsidie wordt aangevraagd.  

 
2004 Hamme Theet lokaal 2,46 
2004 Oudenaarde De Coupure lokaal 26,90 
2004 Waasmunster Zone Manta lokaal 6,61 
2005 Nazareth De Prijkels (groen) regionaal 42,50 
2005 Zomergem KMO-zone Mispelare  lokaal 14,00 
2006 Erembodegem Zuid IV regionaal 18,50 
2006 Wetteren Koedreef lokaal 6,83 
2007 Gent Oostakker-Noord regionaal 8,00 

 
 Wat betreft de uitsplitsing naar type moet als toelichting worden gegeven dat bestemmingen op 

basis van ruimtelijke uitvoeringsplannen momenteel vooral een tweedeling weerspiegelen tussen 
terreinen met kleine kavels (= lokaal, kavels doorgaans kleiner dan 5000 m²) en terreinen met 
grote kavels (= regionaal, kavels van meer dan 5000 m²). Terreinen die via BPA zijn bestemd, 
zijn onder diverse benamingen gecategoriseerd (KMO-terrein, industrieterrein enz.).  

 
 Ten slotte mag vermeld worden dat vanaf 2008 gestart wordt met de opmaak van een 

investeringsprogramma zodat de subsidie-aanvragen ook voor de komende jaren beter kunnen 
worden ingeschat. Dit investeringsprogramma laat bijgevolg ook toe het uitgebreide overzicht 
van terreinen in ontwikkeling te verifiëren, tenminste ook weer voor zover kan vermoed worden 
dat de ontwikkelaars subsidies zullen aanvragen. Een meer volledige monitoring is op vandaag 
niet mogelijk.  

 
 
6.   Het gegeven overzicht maakt duidelijk dat er heel wat terreinen in de pijplijn zitten, zowel wat 

betreft bestemmingen als wat betreft realisaties. Het is evenwel niet eenvoudig om een 
eenduidig besluit te trekken of het gekende aanbod als een ijzeren voorraad kan bestempeld 
worden die in staat moet zijn om de dynamiek in de economie op te vangen – een ijzeren 
voorraad houdt rekening met de tijd die nodig is om nieuw bestemde terreinen gerealiseerd te 
krijgen en wordt becijferd als x-aantal jaar de jaarlijkse uitgifte van percelen (en dit zowel in 
termen van bestemde als bouwrijpe terreinen).  

 
 Ten eerste moet het beeld over het aanbod (bestemd en in ontwikkeling) fijngesteld worden. Het 

Agentschap Economie in samenwerking met VLAO, werkt hieraan. In dit verband is het ook 
belangrijk de niet-benutte bedrijfsgronden zoveel als mogelijk ontwikkeld en op de markt te 
krijgen. Ook hiervoor lopen heel wat inspanningen gaande van onderzoeks-en coördinatie-
trajecten (= voortrajecten) om een herinrichting van deze terreinen mogelijk te maken, tot en 
met een aanpak van eigenaars via onderhandelingsteams ter vermarkting van deze gronden.  
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 Ten slotte is het ook nodig om de precieze vraag naar bedrijfshuisvesting te kennen om een 
antwoord te kunnen geven op de vraag of de het aanbod aan terreinen volstaat. Grosso modo 
kunnen hiervoor twee methodes gehanteerd worden: één, de doortrekking van de uitgifte van 
percelen uit het verleden om de toekomstige ruimtebehoefte te becijferen, en, twee, macro-
economische studies die in functie van de toekomstige tewerkstelling per sector 
vermenigvuldigd met een ‘terreinquotiënt’, de ruimtebehoefte inschatten. Beide methodes 
hebben onmiskenbaar gebreken. Het ligt bijgevolg in de bedoeling om nieuwe manieren te 
vinden om de ruimtebehoefte in te schatten. Een eerste poging om resoc’s hiervoor in te 
schakelen, heeft tot dusver nog niet veel bruikbaar materiaal opgeleverd. Er zou daarom kunnen 
onderzocht worden of een kenniscentrum waarin alle instanties waartoe bedrijven zich richten 
als ze op zoek zijn naar bedrijfskavels – gemeenten, intercommunales, Poms, VLAO, de immo- 
en ontwikkelaarswereld, enz. – deze informatienood kan lenigen.  
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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. 99 
van 19 maart 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Schakelpunt N49 Moerbeke-Kruisstraat   -   Aanpassing 
 
Op 9 juni 2006 keurde de Vlaamse Regering het “Schakelpunt op de N49 te Moerbeke-Kruisstraat” 
goed. In het kader van de herinrichting van de N49 tot hoofdweg zou op die plaats een volwaardig op- 
en afrittencomplex komen, in hoofdzaak om de verkeersintensiteit op te vangen die de suikerfabriek 
tijdens het bietenseizoen genereert. 
 
Aangezien Moerbeke als buitengebied beschouwd wordt, was een afwijking op het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen noodzakelijk. De drie mogelijke alternatieven brachten de ruimtelijke 
kwaliteit van het buitengebied in het gedrang en volstonden dus niet. Conform het decreet op de 
ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 mag een overheid enkel afwijken van het richtinggevend 
gedeelte van een ruimtelijk structuurplan om dringende sociale, economische en budgettaire redenen. 
En dat gebeurde. De minister gaf in 2004 zijn fiat voor de afwijking.  
 
Het ontwerp van het volledige complex zou tegen de zomer van 2007 afgerond zijn. 
 
1. In de toelichtingsnota bij het “Schakelpunt op de N49 te Moerbeke-Kruisstraat” staat letterlijk: 

“Aangezien het aansluitingscomplex Moerbeke-Kruisstraat in de eerste plaats wordt aangelegd 
voor de ontsluiting van de suikerfabriek in Moerbeke en niet als ontsluiting van het buitengebied 
van Moerbeke, wordt het ontwerp ook in die optiek opgevat.” 

 
Wordt het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) “Schakelpunt op de N49 te Moerbeke-
Kruisstraat” aangepast als de suikerfabriek in Moerbeke volledig sluit? 
 

2. Kan een afwijking van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen blijven bestaan als de reden van de 
afwijking wegvalt? Zo ja, op welke gronden? 

 
N.B. Vragen over dit onderwerp werden gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 99) en  
 Crevits (nr. 520). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 99 van 19 maart 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Schakelpunt op de N49 te Moerbeke-Kruisstraat”, 

dat op 20 juli 2006 door de Vlaamse regering definitief werd vastgesteld, is inderdaad 
opgemaakt ten gevolge een gemotiveerde afwijking op het richtinggevend deel van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Over deze gemotiveerde afwijking heb ik een mededeling 
op 4 juni 2004 aan de leden van de Vlaamse Regering voorgelegd, waarin de dringende sociale, 
economische en budgettaire redenen – conform de bepalingen in het decreet op de ruimtelijke 
ordening – werden omschreven. 

 Het verkeerstechnisch ontwerp voor dit op- en afrittencomplex is door het Agentschap Wegen 
en Verkeer Oost-Vlaanderen opgesteld conform het ruimtelijk uitvoeringsplan. De 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is overgemaakt aan mijn administratie. Het is immers 
de stedenbouwkundige ambtenaar (of de Vlaamse regering - bij delegatie de bevoegde minister) 
die bevoegd is om te beslissen over de aanvraag. 

 
 Het lijkt me momenteel voorbarig om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Schakelpunt 

op de N49 te Moerbeke-Kruisstraat” aan te passen. 
 Uit de verdere toekomstperspectieven van Moerbeke – in samenhang met de eventuele 

reorganisatie van de bedrijfssite van de suikerfabriek – zal immers moeten blijken hoe met de 
ontsluiting van dit gebied naar het hoofdwegennet moet omgegaan worden. Ik hoop over de 
toekomstperspectieven voor de bedrijfssite in de nabije toekomst klaarheid te krijgen vanuit de 
verschillende betrokkenen.  

 Daarnaast verhindert de bestemming – die werd doorgevoerd middels het ruimtelijk 
uitvoeringsplan – niet dat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ook dient getoetst te 
worden aan de principes inzake goede ruimtelijke ordening.  

 
 
2. Voor het antwoord op uw tweede vraag wil ik duidelijk onderscheid maken tussen de motivatie 

tot afwijking enerzijds en het ruimtelijk uitvoeringsplan zelf.  
 De reden tot afwijking op het richtinggevend deel van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 

die ik in juni 2004 heb gemotiveerd bij mijn collega’s van de Vlaamse regering, is inderdaad 
weggevallen. Indien dit voorstel tot afwijking vandaag nog niet had geleid tot een rechtsgeldig 
plan met verordenende kracht, dan zou deze motivering geen enkele waarde meer hebben.  

 
 Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Schakelpunt op de N49 te Moerbeke-Kruisstraat” is 

daarentegen een plan met verordenende kracht. De goedkeuring van dit plan betrof een 
collectieve beslissing door de Vlaamse regering (met name op 20 juli 2006). Deze beslissing en 
de verordenende kracht van dit plan zijn bijgevolg vandaag nog steeds van tel. Het feit dat de 
omstandigheden waarin destijds is beslist dit plan op te maken niet meer van toepassing zijn, 
lijkt geen argument om het plan zelf niet meer als rechtsgeldig te beschouwen.  

 Wel kan in principe een plan gewijzigd worden om nieuwe voorschriften vast te leggen, waarbij 
rekening gehouden wordt met de juridische en feitelijke toestand op dat moment. Verwijzend 
naar mijn antwoord op uw eerste vraag is dat in dit dossier vandaag nog niet aan de orde; ik heb 
thans niet de intentie om een wijzigend gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken.  



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -55- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 100 
van 19 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Boelwerf Vlaanderen   -   Leegstandsheffing 
 
Op 23 mei 2001 werd vanwege de Vlaamse Belastingdienst het aanslagbiljet met kohierartikelnummer 
1000100877 ingekohierd met betrekking tot de heffing op de leegstand en verwaarlozing van een pand 
in het beheer van Boelwerf Vlaanderen. 
 
Uit de aard en de evolutie van het dossier lijkt dit onterecht. Bovendien legt de mogelijke belasting een 
hypotheek op de compensatie van de door het faillissement getroffen werknemers. 
 
1. Welk bedrag is er gemoeid met dit dossier? 
 
2. Welke procedures inzake leegstand bij Boelwerf Vlaanderen lopen nog? Bij welke rechtbank? Wat 

is de houding van de Vlaamse administratie daarbij? 
 
3. Welke stappen plant de minister in dit dossier? 
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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. 100 van 19 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
1. Gezien mijn diensten gehouden zijn door art. 337 WIB92 dat zeer strikt is qua geheimhouding 

van individuele gegevens in fiscale materies, kan ik u geen bijzonderheden uit dit dossier 
meedelen. 

 
2-3. Het kohierartikelnummer, vermeld in uw vraag, werd inmiddels volledig ontheven. Het 

vastgesteld recht werd bijgevolg geannuleerd en er is vandaag geen openstaande vordering meer 
uitgaande van het Vlaamse Gewest gericht aan Boelwerf Vlaanderen voor leegstand en/of 
verwaarlozing van bedrijfsruimten (decreet 19 april 1995). 
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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. 101 
van 20 maart 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Samenstelling Gecoro   -   Woonvoorwaarde 
 
In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor 
ruimtelijke ordening (Gecoro) is niet bepaald dat de leden van de Gecoro moeten wonen in de 
gemeente zelf. Een goede kennis hebben van de gemeente is een vereiste. Echt wonen in de gemeente 
is dat niet. Zo werd het destijds ook gesteld tijdens de parlementaire behandeling. 
 
Bij de wedersamenstelling van de Gecoro worden in sommige gemeenten vroegere Gecoro-leden 
geweerd omdat ze niet – of niet meer – wonen in de gemeente zelf. 
 
Bij VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) vinden we over deze problematiek het 
volgende standpunt: “Er is in de regelgeving niets geregeld over de mogelijkheid tot het stellen van 
bijkomende vereisten aan de vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Zo overwegen 
sommige gemeenten om te verplichten dat degene die wordt voorgedragen ook inwoner van de 
betrokken gemeente is. Los van de vraag of het decretaal gezien wel kan (ons aanvoelen is van wél, 
daar noch het decreet noch het uitvoeringsbesluit zich er op géén enkele wijze over uitspreekt over de 
voorwaarden van de kandidaten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de samenstelling waarover wél 
uitspraken worden gedaan), raden wij echter aan terughoudend te zijn met het opnemen van 
dergelijke bijkomende criteria voor de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen. Wij 
menen dat de maatschappelijke geledingen hun beste kandidaat moet kunnen sturen. Het kan dan aan 
de voorzitter van de Gecoro zijn om vervolgens zo’n lid wegwijs te maken in de concrete ruimtelijke 
situatie van de gemeente.” 
 
Duidelijk is dat hier alleszins gepleit wordt voor terughoudendheid m.b.t. het stellen van nieuwe en 
bijkomende voorwaarden. 
 
Een verplichting om in de gemeente te wonen is ook contraproductief omdat daardoor bijvoorbeeld 
landbouwers, bedrijfsleiders en andere grondbetrokken geïnteresseerden worden uitgesloten, terwijl ze 
wel een zeer goede kennis kunnen hebben van de gemeente en dikwijls meer betrokken zijn dan 
personen die in de gemeente wonen. 
 
1. Neemt de minister initiatieven om deze lacune in de regelgeving te verhelpen? 
 
2. Welke houding wordt er intussen aangenomen vanuit de toezichthoudende overheden: aanvaarden 

zij dergelijke bijkomende voorwaarden? 
 

Heeft de minister dienaangaande al richtlijnen gegeven? 
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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. 101 van 20 maart 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
De vraag of kandidaturen voor lidmaatschap van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening (Gecoro) door de gemeente aan specifieke regels kunnen worden onderworpen, zoals bijv. 
een eis woonachtig te zijn in de gemeente, is me enige tijd geleden al eens voorgelegd door een 
gemeente.  Ze moet met de nodige nuance beantwoord worden. Er moet daarbij m.i. trouwens ook een 
onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de juridische vraag of het kan, en anderzijds de vraag of 
het zinvol en opportuun is. 
 
De relevante bepalingen op Vlaams niveau zijn opgenomen in artikel 9 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna DRO), en het besluit van de 
Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de 
organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke 
ordening. Dat uitvoeringsbesluit is gesteund op artikel 9, §8 DRO dat stelt dat de Vlaamse Regering de 
nadere regels over de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de Gecoro vaststelt. Geen van 
de betrokken bepalingen in het decreet en het uitvoeringsbesluit vereist dat men inwoner moet zijn van 
de gemeente om in de Gecoro te kunnen zetelen. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt integendeel 
dat men ervan is uitgegaan dat ook niet-inwoners in de Gecoro kunnen zetelen (bijv.: Memorie van 
Toelichting bij het ontwerp van decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, Parl. St. 
Vl. Parl., Zittingsjaar 1998-1999, stuk 1332/1, p. 13, waar gesteld wordt dat wat de leden-deskundigen 
betreft, de gemeente ook beroep kan doen op deskundigen van buiten de gemeente). 
 
Volgens artikel 9, §3, eerste lid DRO is het de gemeenteraad die de voorzitter, de leden, de 
plaatsvervangers en de vaste secretaris van de Gecoro benoemt. De gemeenteraad beslist dus over de 
eigenlijke samenstelling. Conform art. 9, §3, vierde lid DRO is de gemeenteraad er ook mee belast te 
beslissen welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente opgeroepen worden om leden voor 
te dragen die zetelen als vertegenwoordiger van de betrokken maatschappelijke geleding. Kiezen 
welke maatschappelijke geledingen in de Gecoro een stem krijgen, en de Gecoro samenstellen zijn dus 
zogenaamde toegewezen bevoegdheden. Er is geen bepaling in het decreet die de gemeenteraad 
machtigt of ermee belast nadere regels over de samenstelling te bepalen. Er is integendeel artikel 9, §8 
DRO (cf. supra) dat uitdrukkelijk de Vlaamse Regering daarmee belast. Ook in dat uitvoeringsbesluit 
staat er overigens geen grondslag voor de gemeenteraad om nog specifiekere regels over de 
samenstelling te bepalen. Hieruit lijkt toch te moeten worden geconcludeerd dat de gemeenteraad niet 
bevoegd is om regels vast te stellen (m.a.w. een reglement aan te nemen) m.b.t. de samenstelling. 
 
Op de website www.gecoro-forum.be, een initiatief van VVSG (de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten) en VRP (de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning), waarnaar in de vraagstelling 
wordt verwezen, wordt gesteld dat de gemeente wellicht wel kan eisen dat een voorgedragen kandidaat 
inwoner is van de gemeente, "omdat noch het decreet, noch het uitvoeringsbesluit zich op geen enkele 
wijze uitspreekt over de voorwaarden van de kandidaten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
samenstelling waarover wél uitspraken worden gedaan". Die stelling lijkt er van uit te gaan dat de eis 
om woonachtig te zijn veeleer gelinkt is aan de oproep tot kandidaatstellingen of voordrachten, en dat 
het geen regel is aangaande de samenstelling. Er wordt wel uitdrukkelijk gepleit voor terughoudend-
heid, en dat is zeker vanuit inhoudelijke invalshoek terecht zoals hieronder nog zal blijken. 
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Wat is nu finaal het antwoord op de vraag naar de wettigheid van een eis om woonachtig te zijn in de 
gemeente om in de Gecoro te kunnen zetelen? Een gemeenteraadsbeslissing waarbij zonder meer als 
regel/reglement gesteld wordt dat men inwoner moet zijn om in de Gecoro te kunnen zetelen lijkt me 
wel degelijk een regel over de samenstelling van de Gecoro te zijn. Voor dergelijke regel op 
gemeentelijk niveau is er geen grondslag in het DRO of het geciteerde besluit van de Vlaamse 
Regering, en dus moet ze naar alle waarschijnlijkheid onwettig worden geacht.  Tegelijk lijkt het mij 
wel perfect aanvaardbaar dat de gemeentelijke overheid ter gelegenheid van de oproep tot kandidaat-
deskundigen aangeeft dat zij de voorkeur geeft aan inwoners, of dat zij bij de verenigingen of 
organisaties die zij om voordrachten vraagt voor de leden die zetelen voor een maatschappelijke 
geleding, erop aandringt dat men een extra inspanning doet om inwoners voor te dragen. Hier wordt 
het woonachtig zijn niet als regel gesteld, maar wel als een criterium dat speelt bij kandidaturen en 
voordrachten. Dat leunt dan aan bij de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid over de feitelijke 
samenstelling, waarbij een afweging van kandidaturen moet gebeuren. Die samenstellingsbeslissing is 
inderdaad onderworpen aan het motiveringsbeginsel. De gemeente kan op voorhand aangeven hoe zij 
de kandidaturen zal behandelen en wat haar afwegingscriteria zullen zijn. 
 
Los van de vraag naar de wettigheid lijkt het mij gewoonweg niet zinvol of opportuun om als regel te 
stellen dat men inwoner moet zijn, en is dat mogelijks zelfs contraproductief, zoals in de vraagstelling 
ook wordt aangegeven. De samenstellingsbeslissing van de Gecoro is onderworpen aan het 
motiveringsbeginsel en dat geldt in het bijzonder voor de afweging van de kandidaturen. Het is logisch 
om bij afweging van kandidaturen voor de plaats van deskundigen, een sterk belang te hechten aan een 
minimale kennis van de gemeente, onder meer wat de ruimtelijke structuur en het functioneren van de 
gemeente betreft. Ook voor de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen speelt dit 
aspect allicht een rol. Het ligt voor de hand dat kandidaten die inwoner zijn van de gemeente globaal 
gezien beter scoren op dit punt. Als regel voorop stellen dat men inwoner moet zijn is dus niet nodig 
omdat het bij de afweging van de kandidaturen kan worden opgevangen. Zoals gezegd kan het zelfs 
contraproductief werken, bijvoorbeeld in het geval van personen die werkzaam zijn in de gemeente en 
ze daardoor erg goed kennen, maar bijv. in een buurgemeente woonachtig zijn (een zelfstandige met 
een handelszaak, een landbouwer met heel wat cultuurgrond in de gemeente, …). 
Zoal hierboven reeds gesteld kan men, als alternatief voor “regels” terzake, in de oproep voor 
deskundigen bijvoorbeeld wel specificeren dat bij de beoordeling van de kandidaturen de kennis van 
de gemeente een rol speelt, en dat inwoner zijn een pluspunt is. We mogen overigens ook de grote 
diversiteit van de Vlaamse gemeenten niet uit het oog verliezen: voor een stad van meer dan 50.000 
inwoners zal het misschien makkelijker zijn om vooral inwoners te rekruteren dan voor een kleine 
landelijke gemeente. Waarmee niet gezegd is dat een grote gemeente dus wel zou gerechtigd zijn om 
inwonerschap als eis te stellen. 
 
Dat de vraag over de mogelijkheid om te eisen dat een Gecoro-kandidaat in de gemeente woonachtig 
is, opduikt naar aanleiding van de hersamenstelling van de Gecoro's in het afgelopen jaar, kan twee 
redenen hebben. 
 
Ofwel hebben sommige gemeenten problemen ervaren met de kennis van de gemeente bij bepaalde 
Gecoro-leden in de afgelopen legislatuur. Dat kan men opvangen door een goed geformuleerde oproep 
voor kandidaten, door een goed geformuleerde vraag om voordrachten, en door een gedegen afweging 
van de kandidaturen. Daarnaast mag men ook verwachten dat een Gecoro-kandidaat, eens aangeduid 
als lid, inspanningen doet voor een minimale dossierkennis. 
 
Ofwel – maar ik hoop en veronderstel dat het niet het geval is – denken sommige gemeenten een 
manier gevonden te hebben om de hernieuwde kandidatuur of voordracht te kunnen weigeren van 
leden van de "oude" Gecoro die wel degelijk de nodige kennis en kunde bezitten, maar die ze om de 
één of andere reden liever niet in de nieuwe Gecoro zien zetelen. Het moge duidelijk zijn dat 
gemeenteraadsbeslissingen die zouden blijken gebaseerd te zijn op motieven die niet terzake doen, 
elke wettelijke grondslag missen. 
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Met bovenstaande uitgangspunten kan als volgt op de deelvragen geantwoord worden: 
 
1. Het lijkt me wat vergaand om in het decreet of het uitvoeringsbesluit over de provinciale en 

gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening met zoveel woorden te gaan schrijven dat 
het de gemeenten niet toegelaten is om kandidaturen aan specifieke regels te onderwerpen.  Het 
is niet omdat hierover niets letterlijk bepaald is, dat we van een lacune in de regelgeving moeten 
spreken. Hierboven is gebleken dat binnen het kader van de huidige regelgeving de gemeente-
raad naar alle waarschijnlijkheid niet wettig als regel kan stellen dat men inwoner moet zijn om 
in de Gecoro te kunnen zetelen. Belangrijker vind ik de argumentatie dat het niet nodig en ook 
niet zinvol of opportuun is, en dat er andere manieren zijn om de nodige kennis van de leden na 
te streven. 

 
2. Het toezicht op de gemeentelijke samenstellingsbeslissingen voor de Gecoro's berust sinds de 

decreetswijziging van 21 november 2003 bij de provinciale deputaties.  De deputaties zijn niet 
verplicht mij hun beslissingen terzake over te maken.  Ik beschik dus over weinig, laat staan 
systematische informatie over hoe dat administratief toezicht wordt uitgeoefend. Ik moet dan 
ook het antwoord schuldig blijven op de vraag hoe de deputaties zijn omgegaan met gemeenten 
die inwonerschap als eis hebben gesteld voor lidmaatschap van de nieuwe Gecoro's.  Er zijn mij 
ook geen uitspraken van de Raad van State bekend over administratieve beroepen die 
desgevallend zouden zijn ingesteld tegen gemeenteraadsbeslissingen of deputatiebeslissingen. 
 
Ik heb aan de deputaties geen richtlijnen gegeven over het administratief toezicht op de 
gemeenteraadsbeslissingen tot (her)samenstelling van de Gecoro. Minister Keulen, bevoegd 
voor binnenlands bestuur, heeft dat (onrechtstreeks) wel gedaan, maar dan specifiek voor het 
aspect van de man-vrouw verhouding bij de samenstelling provinciale en gemeentelijke 
adviesraden, waartoe ook de Gecoro behoort (Omzendbrief BB-2007/03 van 4 mei 2007 over de 
toepassing van artikel 200 van het Gemeentedecreet en artikel 193 van het Provinciedecreet over 
de man-vrouw verhouding in adviesorganen en overlegstructuren). 
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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. 102 
van 21 maart 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Stedenbouwkundige vergunningen   -   Uitvoeringsbesluit 5 mei 2000 
 
In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 (en gewijzigd op 26 april 2004) tot bepaling 
van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gemachtigde 
ambtenaar worden de criteria opgesomd waarbinnen een lokale, niet-ontvoogde overheid, eigen 
beslissingen kan nemen. 
 
In artikel 5 van dit besluit wordt expliciet vermeld: ”…handelingen en werken, die volgens het 
gewestplan gelegen zijn in een woongebied in de ruime zin.” 
 
Ondertussen zijn in heel wat gebieden gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 
opgemaakt. In het uitvoeringsbesluit wordt er niet gesproken over gewestelijke en provinciale 
uitvoeringsplannen. 
 
Dit heeft tot gevolg dat de beoordeling van bepaalde vergunningen langer zal duren en dat dit 
uitvoeringsbesluit in feite zijn doel voorbijschiet. 
 
1. Moet een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning die gelegen is in een woongebied 

(agrarisch gebied en industriegebied) in de ruime zin volgens een gewestelijk of provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan getoetst worden aan dit uitvoeringsbesluit? 

 
2. Is dit uitvoeringsbesluit van toepassing op de gebieden die gelegen zijn in een woongebied 

(agrarisch gebied en industriegebied) in de ruime zin volgens een gewestelijk of provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringplan, terwijl dit niet vermeld is in het besluit? 

 
3. Is er een juridisch probleem (maken van procedurefout) voor de niet-ontvoogde gemeenten indien 

ze dit besluit toepassen voor de bovenvermelde gebieden? 
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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. 102 van 21 maart 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Uw vraag heeft betrekking op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot bepaling van de 
werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar. 
 
Dit besluit is opgemaakt op het ogenblik dat er nog geen ruimtelijke uitvoeringsplannen werden 
goedgekeurd. In 2000 werd ook ingeschat dat de ontvoogding van gemeenten sneller zou verlopen, 
zodat dit besluit destijds aanzien werd als een overgangsbesluit in afwachting van die nakende 
ontvoogding. 
 
Vandaar ook dat in het besluit verschillende malen verwezen wordt naar het gewestplan. 
 
Voor mij is het duidelijk dat als in een artikel van het besluit uitdrukkelijk verwezen wordt naar het 
gewestplan, die bepaling niet kan toegepast worden in gewestelijke of provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Anders oordelen zou een duidelijke procedurefout betekenen, die de wettigheid 
van de vergunning kan aantasten. 
 
Maar niet in alle artikelen wordt naar het gewestplan verwezen. In artikel 2, 3 en 4 gebeurt dit 
bijvoorbeeld niet. Deze vrijstellingen van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar gelden dus ook in gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
In de artikelen 5, 6 en 7 wordt enkel naar het gewestplan verwezen, zodat deze vrijstelling niet van 
toepassing is in gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
Een wijziging van het besluit zou een oplossing kunnen brengen, maar ik stel voor om hier even mee 
te wachten. De decreetswijziging die de Vlaamse Regering onder mijn impuls voorbereidt, zal immers 
ook een aanpassing van het betrokken besluit noodzaken. Mij lijkt het niet opportuun om het besluit 
tweemaal te wijzigen op enkele maanden tijd. 
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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. 103 
van 21 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vermindering verkeersbelasting   -   Vrijetijdsvoertuigen 
 
De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën int de verkeersbelastingen. De wetgeving hieromtrent 
is weliswaar een regionale bevoegdheid. 
 
Uit de bestaande wetgeving blijkt dat binnen de categorie personenvoertuigen die slechts sporadisch 
op de openbare weg rijden, enkel de oldtimers een vermindering van verkeersbelasting kunnen 
genieten. Voor de vrachtwagens en mobilhomes bestaat er een rittenkaart. 
 
De categorie personenwagens voor vrije tijd valt uit de boot voor iedere vermindering. De 
verzekeringswereld houdt nochtans rekening met deze weggebruikers, door de toekenning van 
reducties. 
 
1. Is de minister op de hoogte van het feit dat de autoliefhebbers die slechts sporadisch op de 

openbare weg rijden, in normale omstandigheden geen enkele vermindering van de 
verkeersbelasting kunnen genieten? 

 
2. In hoeverre neemt de minister de mogelijkheid in overweging om personenwagens voor vrije tijd 

en met beperkte ritten, toe te voegen aan de criteriumlijst voor vermindering van 
verkeersbelasting? 

 
Welke stappen moeten daarvoor desgevallend ondernomen worden en tegen wanneer kan er dan 
een oplossing zijn voor de gedupeerden? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 103) en Van Brempt (nr. 
137). 

 



-64-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 103  van 21 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (W.I.G.B.) 

behandelt de verkeersbelasting op de autovoertuigen. Artikel 5 van dit wetboek vermeldt welke 
voertuigen zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting. §1, 10° van dit artikel 5 behelst een 
vrijstelling van verkeersbelasting voor de motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen 
uitsluitend bestemd voor het goederenvervoer over de weg die slechts af en toe op de openbare 
weg in België rijden en die worden gebruikt door natuurlijke of rechtspersonen die het 
goederenvervoer niet als hoofdactiviteit hebben, mits het vervoer door deze motorvoertuigen en 
de samengestelde voertuigen niet leidt tot concurrentievervalsing.  

 
 De voertuigen die niet voor goederenvervoer zijn bestemd, genieten echter niet van deze 

vrijstelling. In een aantal gevallen kan wel een vermindering gelden. Zo vermelden de artikels 
14, 15 en 16 van hoofdstuk VII de voertuigen, waarvoor een vermindering van de 
verkeersbelasting is toegestaan: dit gunstregime van een jaarlijks geïndexeerd forfaitair bedrag 
blijft voor personenauto’s vooralsnog vooral beperkt tot auto’s die bij het ontstaan van de 
belastingschuld sedert meer dan vijfentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht (old-timers).  

 
2. De Vlaamse Regering streeft naar een hervorming van de verkeersbelasting en de Belasting op 

Inverkeerstelling. Daarvoor kan ik u verwijzen naar de beleidsbrieven Financiën en Begroting 
die hierover meer toelichting geven. In dat kader kan deze problematiek aan bod komen. De 
timing van beslissing en implementatie moet nog bepaald 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. 105 
van 1 april 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Stedenbouwkundige vergunningen   -   Centrale Archeologische Inventaris 
 
Artikel 111 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening stelt dat voor 
bepaalde aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen een bindend advies dient ingewonnen te 
worden bij de bevoegde instantie: “aanvragen met betrekking tot …archeologische zones worden voor 
advies voorgelegd aan de entiteit die door de Vlaamse Regering belast wordt met taken van 
beleidsuitvoering inzake onroerend erfgoed.” 
 
Op de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen wordt de kaart met de 
Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geblokkeerd met een paswoord. Aan de lokale besturen 
wordt naar verluidt geen toegang verleend. 
 
Wanneer zou blijken dat een perceel tot een archeologische zone behoort en er is geen advies 
gevraagd, dan is er een procedurefout gemaakt. 
 
1. Hoe kunnen de lokale besturen weten dat een perceel tot een archeologische zone behoort (meestal 

zijn deze gegevens niet ter beschikking van de lokale besturen)? 
 
2. Op welke manier zullen de gegevens ter beschikking worden gesteld van de lokale besturen?  
 

Zal hun toegang verleend worden tot de CAI? 
 
3. Wat dienen de lokale besturen te doen in afwachting van het verkrijgen van de gegevens inzake 

archeologische zones?  
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 53) en Van Mechelen (nr. 105). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 105 van 1 april 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Vooraleer dieper in te gaan op de verschillende vragen, is het noodzakelijk dat het correcte kader eerst 
even wordt geduid. 
Art 111 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening §5, 2° 
gaat over “aanvragen met betrekking tot voorlopig of definitief beschermde monumenten of 
archeologische monumenten en met betrekking op percelen die gelegen zijn in voorlopig of defintief 
beschermde stads- en dorpsgezichten, landschappen, ankerplaatsen of archeologische zones”. Op het 
vlak van archeologie heeft artikel 111 DRO dus enkel betrekking op (een beperkt aantal) beschermde 
archeologische monumenten of zones.  
 
De Centraal Archeologische Inventaris is een inventaris van vindplaatsen die stelselmatig wordt 
aangevuld op basis van resultaten van opgravingen, prospectievondsten, toevalsvondsten, 
literatuurgegevens,… Alle nuttige gegevens worden ingevoerd, maar er is steeds een kwalitatieve 
interpretatie nodig. Het feit dat een bepaalde zone niet in de CAI staat, betekent daarom nog niet dat ze 
archeologisch niet relevant zou zijn. 
 
Dat brengt mij tot het antwoord op de concrete vragen. 
 
1. Art. 29 van het archeologiedecreet van 30 juni 1993 voorziet dat van het register van 

beschermde archeologische monumenten en zones dat door het Agentschap R-O wordt 
bijgehouden ook een afschrift berust bij de provincies(s), de gemeente(n), het kadaster en de 
bewaarder der hypotheken, elk voor hun ambtsgebied. In tegenstelling tot het uitgangspunt in 
uw vraagstelling, is deze info voor de betrokken gemeenten dan ook eenvoudig ter beschikking. 

 
2. De Centrale Archeologische Inventaris is een samenwerkingsverband tussen het Vlaamse 

Gewest (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) en verschillende partners (waaronder 
UGent, KULeuven, VUB, de intergemeentelijke archeologische diensten, de 5 Vlaamse 
provincies, stad Antwerpen, stad Gent, museum Kempenland, etc.).  

 
 De samenwerkingsovereenkomst “Centrale Archeologische Inventaris” tussen het Vlaams 

Gewest en de partners van de Centrale Archeologische Inventaris werd op 23 mei 2001 officieel 
ondertekend. Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed staat in voor het beheer van de 
CAI. Inzake de toegankelijkheid voor openbare besturen stipuleert de 
samenwerkingsovereenkomst in artikel 3 het volgende: “…de locatie-informatie van de meta-
archeologische databank wordt gericht vrijgegeven aan lokale besturen, andere dan de 
partners, mits het ondertekenen van een convenant waarin de gemeente zich engageert een 
actief archeologisch beleid te voeren, de deontologische code van de archeoloog (als bijlage) te 
onderschrijven, de informatie waarover ze beschikt te integreren in de CAI en de locatie-
informatie niet aan derden vrij te geven; …”  

 Indien aan die voorwaarden voldaan wordt, kan toegang worden verleend. Een aanvraag daartoe 
moet worden ingediend bij de beheerder, het VIOE.  

 Tot nu toe ontving het VIOE slechts weinig aanvragen van lokale besturen om toegang tot de 
CAI te verkrijgen. De stad Tongeren vroeg onlangs toegang aan. De procedure loopt nog, maar 
zodra het VIOE de ondertekende documenten ontvangen heeft, zal aan de stadsarcheoloog van 
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Tongeren toegang tot de gegevens van de Centrale Archeologische Inventaris verleend worden. 
Na ondertekening van de gebruikersovereenkomst en de deontologische code wordt door het 
VIOE een gebruikersnaam en een paswoord aangemaakt en wordt dit bezorgd aan de persoon in 
kwestie. Deze toegang is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan anderen. Bedoeling 
van deze nogal strikte procedure is ervoor te zorgen dat potentiële vindplaatsen niet geplunderd 
worden vooraleer ze op een wetenschappelijke manier kunnen worden onderzocht. 

 
3. Alle noodzakelijk info is beschikbaar of kan beschikbaar worden gesteld mits het volgen van de 

voorziene procedures.  
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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. 106 
van 1 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Lokaal pact   -   Eenmalige schuldovername 
 
De Vlaamse Regering engageert zich om 100 euro per inwoner van de gemeenteschulden over te 
nemen. In totaal bedraagt de geplande schuldovername 612 miljoen euro voor Vlaanderen. De 
gemeenten moeten zich engageren om: 
- hun belastingen met betrekking tot het jaar 2009 niet te verhogen; 
- forfaitaire belasting op huisvuil af te schaffen; 
- geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen meer op te leggen; 
- belastingen op kantoorruimten en op tewerkgesteld personeel af te schaffen; 
- een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit te voeren. 

 
In bepaalde omstandigheden kan op gemotiveerd verzoek van de gemeente een uitzondering op het 
gevraagde engagement toegestaan worden. 
 
1. Wie beslist over het al dan niet toestaan van de uitzonderingen op de gevraagde engagementen van 

de gemeenten? 
 
2. Wat gebeurt er indien een gemeente akkoord gaat met de voorwaarden en naderhand toch de 

belastingen verhoogt in 2009? Is hieromtrent een sanctie voorzien? Zo ja, welke? Is de sanctie 
afdwingbaar? 

 
3. Wat gebeurt er met het bedrag van de gemeenten die opteren om niet deel te nemen aan dit 

gezamenlijk engagement? Wordt dit restbedrag dan herverdeeld onder de deelnemende 
gemeenten? 

 
4. Wordt er bij de overname van de schulden een wederbeleggingsvergoeding voorzien? Hoeveel zal 

die bedragen? 
 
5. Welke leningen zullen overgenomen worden door de Vlaamse overheid? Mag de gemeente daarin 

kiezen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 106) en Keulen (nr. 115). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 106 van 1 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Wanneer u in vraag stelt dat ‘in bepaalde omstandigheden kan, op gemotiveerd verzoek van de 

gemeente, een uitzondering op het gevraagde engagement worden toegestaan’, dan wil ik 
meteen de scope duidelijk verkleinen in die zin dat het hier dus niet gaat om alle engagementen, 
maar slechts één engagement. Meer bepaald het eerste aan de gemeenten gevraagde engagement 
in het kader van het lokaal pact, zijnde de verbintenis om de belastingen met betrekking tot het 
aanslagjaar 2009 niet te verhogen. 

 Enkel voor dit onderdeel zijn een aantal omstandigheden opgelijst waarvoor, op gemotiveerd 
verzoek van de gemeente, een uitzondering kan worden toegestaan. Die uitzonderingen zijn 
limitatief maar vrij nauwkeurig gedetailleerd opgesomd in de tekst van het pact, zodat er 
eigenlijk geen ruimte voor interpretatie is open gelaten. De tekst van het pact stelt overigens dat 
de uitzondering op het gevraagde engagement van de gemeente in de opgesomde omstandig-
heden “wordt toegestaan”. Naast tarieven en retributies, die een terugbetaling betekenen van 
werkelijke kosten, verbonden aan een individueel en vrijwillig gevraagde dienst van de 
gemeente, en naast de gemeentelijke waterzuiveringsbijdrage gaat het over: 

- het invoeren van een niet forfaitaire huisvuilbelasting ter vervanging van een afgeschafte 
forfaitaire huisvuilbelasting ; 

- het invoeren van een nieuwe belasting ten laste van bedrijven of het verhogen van een 
bestaande belasting ten laste van bedrijven, op voorwaarde dat deze nieuwe belasting of de 
verhoging het gevolg is van een door de gemeenteraad , eventueel in het kader van haar 
meerjarenplanning, voor 1 januari 2008 genomen beslissing tot rationalisering van de 
bedrijfsbelastingen, en waarbij meerdere bestaande bedrijfsbelastingen worden afgeschaft 
en worden vervangen door een nieuwe bedrijfsbelasting of een verhoging van een 
bestaande belasting, en waarbij de totale geraamde inkomsten van nieuwe belasting of van 
de verhoging van de bestaande belasting, niet hoger zijn dan deze van de afgeschafte 
belastingen ; 

- het invoeren van een gemeentelijke leegstandsheffing ter vervanging van de Vlaamse 
leegstandsheffing ; 

- het vervangen van een door een gerechterlijk vonnis vernietigde belasting door een nieuwe 
belasting waarvan de geraamde inkomsten niet hoger zijn dan de vernietigde belasting ; 

- een verhoging van de aanvullende personenbelasting of van de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing tot maximaal de normen opgelegd in artikel 11 van decreet tot 
vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams 
Gemeentefonds. 

 In de onderrichtingen die in dit verband bij rondschrijven van 21 maart 2008 aan de gemeenten 
werden verstrekt, is daarover verduidelijkt dat het verzoek van de gemeente niet 
voorafgaandelijk of afzonderlijk moet gebeuren, maar moet blijken uit het overwegend gedeelte 
van de gemeenteraadsbeslissing tot invoering van één van de opgesomde belastingen of tot 
verhoging van de tarieven van de genoemde bestaande belastingen.  

 
2. Ik verwijs naar de preambule van het pact waarin is gesteld dat het pact een politiek akkoord is 

tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenten en Provincies, dat uiting geeft aan hun 
wederzijds vertrouwen. Het houdt voor beide partijen een engagement in om vrijwillig en op een 
loyale wijze de gemaakte afspraken uit te voeren. Het is geen contract in de juridische zin van 
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het woord, dat het voorwerp kan zijn van betwistingen via de rechtbanken of afdwingbaar kan 
zijn via het bestuurlijke toezicht dat de Vlaamse regering uitoefent op de gemeenten en de 
provincies.  Met de toetredingsbeslissing tot het Lokaal Pact neemt de gemeente vrijwillig een 
aantal engagementen op zich, waardoor de gemeente ook in aanmerking komt voor een aantal 
tegenprestaties van de Vlaamse Regering. Indien een gemeente haar engagementen bij het 
Lokaal Pact niet zou nakomen, dan zal de Vlaamse Regering zoals gezegd hiertegen niet 
optreden via het bestuurlijk toezicht. Eventuele sancties tegen gemeenten die hun engagement 
niet nakomen kunnen wel gezocht worden in de tegenprestaties die door de Vlaamse Regering 
worden geleverd. Indien een gemeente haar engagementen niet nakomt, dan is ook de Vlaamse 
Regering vrij om haar deel van het engagement terug te schroeven. Het niet toekennen van de 
verhoogde Elia compensatie gedurende de jaren 2008-2009-2010 is de meest voor de hand 
liggende sanctie.  

 
3. In het rondschrijven van 21 maart 2008 betreffende ‘het Lokaal Pact: wederzijdse engagementen 

en procedure tot schuldovername’ stipuleert punt 2.1.9: “Indien bepaalde gemeenten niet zouden 
instappen in de schuldovername-operatie, zal het gereserveerde geld niet worden herverdeeld 
onder de overige deelnemende gemeenten.”. 

  
4. Bij de overname van de schulden is er geen wederbeleggingsvergoeding verschuldigd. Een 

wederbeleggingsvergoeding is er enkel bij de vervroegde terugbetaling van de overgenomen 
leningen aan de financiële instelling (kredietgever). 

 In het voormelde rondschrijven is in punt 2.3.2.3 het onderstaande opgenomen.  
 De contractuele bepalingen in de leningsovereenkomsten worden altijd overgenomen en 

toegepast. 
 Op basis van een nog af te sluiten kaderovereenkomst met de banken wordt aangenomen dat in 

de overeenkomsten waarvoor de wederbeleggingsvergoeding wordt berekend uitgaand van het 
‘reëel financieel verlies’ of de ‘funding loss’ en waar geen formule is voorzien, of in de 
overeenkomsten waar niets is voorzien voor de vervroegde terugbetaling, de volgende 
wederbeleggingsformule gebruikt zal worden.  

 Bij gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling zal een afrekening (wederbeleggings-
vergoeding) worden opgemaakt op grond van de volgende gegevens. Bij elk van deze 
vervaldagen dient een berekening te gebeuren aan de hand van de volgende parameters: 

• Bedrag: het bedrag dat wordt afgelost op de betrokken vervaldag; 
• Duur: periode die begint op de datum van de vervroegde terugbetaling en die eindigt op de 

vervaldag in hoofdsom en in voorkomend geval ten laatste bij de volgende 
interestvoetherziening; 

• Intrestvoet: verschil tussen de intrestvoet van het krediet en de intrestvoet die op de 
interbankenmarkt geldt voor een deposito met dezelfde kenmerken; 

• Actualisatie: het aldus verkregen resultaat zal worden geactualiseerd op grond van de 
interestvoet van het deposito zoals hierboven beschreven. 

 Het totaal van de geactualiseerde afrekeningen per vervaldag in hoofdsom is het bedrag van de 
verschuldigde wederbeleggingsvergoeding. 

 Formule: 
 Het verlies op de terugbetaling in kapitaal per vervaldag wordt als volgt berekend: 
 Bedragj * (R – IRSj) * (Duurj/365) 
 Som [----------------------------------------------] 
 (1 + IRSj)(Duur/365) 
 Met: 

• j = dagindex van de verschillende vervaldagen in kapitaal tussen de vervroegde 
terugbetaling en de volgende interestvoetherziening (bij ontstentenis, de 
eindvervaldag) 

• R = interestvoet van het krediet 
• IRSj = marktreferentierente voor dezelfde duur als die vervaldag j (als marktreferentie 

worden voor j > 1 jaar de IRS-rentevoeten genomen zoals deze gepubliceerd worden 
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op Reuters pagina ISDAFIX2 kolom Frankfurt 11 uur en voor j <= 1 jaar de Euribor-
rentevoeten zoals gepubliceerd op Reuters pagina EURIBOR01). Indien deze 
rentevoeten niet bestaan voor vervaldag j, worden zij berekend door lineaire 
interpolatie 

• Duurj = aantal dagen tussen de vervroegde terugbetaling en dag j 
• Bedragj = aflossing in kapitaal op dag j (initiële aflossingstabel) – aflossing in kapitaal 

op dag j (nieuwe aflossingstabel)  
Merk op dat bij een volledige vervroegde terugbetaling is de tweede term = 0, bij een 
gedeeltelijke vervroegde terugbetaling is de tweede term > 0. Bij een gedeeltelijke 
vervroegde terugbetaling zullen de nieuwe kapitaalaflossingen herberekend worden op 
basis van het resterende kapitaal na vervroegde terugbetaling en de resterende looptijd 
van het krediet. 

 De kosten die gepaard gaan met de afwikkeling van de structuren zijn begrepen onder het begrip 
reëel financieel verlies. Doch met een voor het Vlaamse Gewest dubbele begrenzing, zgn. 
dubbele cap. In principe neemt de Vlaamse overheid de contractueel voorziene weder-
beleggingsvergoeding ten laste, evenwel beperkt tot het resultaat zoals hieronder beschreven. 
 Vooreerst blijft het deel wederbeleggingsvergoeding, dat te wijten zou zijn aan een overdreven 
marge, ten laste van het lokale bestuur. De normale marge wordt geacht gelijk te zijn aan 15 bp 
boven de IRS-rentevoet, zoals geldig op het ogenblik van de leningsovereenkomst.  In tweede 
instantie wordt de wederbeleggingsvergoeding beperkt tot het uitstaand kapitaal vermenig-
vuldigd met de rentevoet R, die werd gesteld op de IRS-rentevoet op 5 jaar, d.d. 15 april 2008.  
Deze rentevoet komt ongeveer overeen met de langetermijnbelegging die de Vlaamse 
Gemeenschap als alternatief t.o.v. de vervroegde terugbetaling van de gemeenteleningen had 
kunnen organiseren. Deze rentevoet is inmiddels vastgesteld op 4,194%. 

 
5. In punt 2.2 van het rondschrijven van 21 maart 2008 is een streefdoel van de Vlaamse overheid 

bepaald. Het streefdoel beoogt het drukken van de financiële lasten van de lokale overheid bij de 
minste kost. Het wordt mathematisch als volgt beschreven: S = (M-R) – (N+W). 

 Gesteld dat: 
• N het nominaal uitstaand kapitaal is 
• R de, sinds de laatste rentevervaldag gelopen rente (bepaald op dag T) 
• W de wederbeleggingsvergoeding, exclusief het gebeurlijk aandeel van de verlopen rente 

(bepaald op dag T) 
• M : de mark-to-market waarde (bepaald op dag T); 
• S : streefdoel/objectief 
• T : (bankwerk)dag, waarop de Vlaamse overheid, in akkoord met de gemeente en de 

desbetreffende bank de lening overneemt (en vervroegd terugbetaalt) 
 Niettegenstaande het streefdoel van de Vlaamse Regering (met name), zal de Vlaamse overheid 

een eventuele andere keuze van de lokale overheid te allen tijde respecteren. 
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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. 107 
van 1 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Bescherming monumenten en landschappen   -   Stand van zaken 
 
In de schaduw van de “Monumentenstrijd” is het aantal beschermingen van monumenten en 
landschappen de voorbije twee jaar gedaald. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal beschermingen van monumenten en 

landschappen opgesplitst per provincie van de afgelopen vijf jaar? 
 
2. Hoeveel beschermingsaanvragen (andere dan voorstellen van het Agentschap RO Vlaanderen) 

werden er ingediend in de afgelopen vijf jaar? Hoeveel van die beschermingsaanvragen 
resulteerden in een definitieve of voorlopige bescherming? 

 
3. Hoe verklaart de minister dat het aantal beschermingen van monumenten en landschappen de 

voorbije twee jaar is gedaald? 
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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. 107 van 1 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Hierbij een overzicht van het aantal voorlopige en definitieve beschermingen van monumentaal, 

landschappelijk, archeologisch en varend erfgoed tijdens de eerste jaren van deze legislatuur, 
alsook het aantal ankerplaatsen dat voorlopig en definitief is aangeduid, als eerste stap in de 
erkenning van erfgoedlandschappen: 

  
 2de helft 2004 2005 2006 2007 1ste helft 2008 
Antwerpen 13 25 37 46 5 
Limburg 17 95 61 106 36 
Oost-Vlaanderen 1 72 35 54 7 
Vlaams-Brabant 3 37 39 28 15 
West-Vlaanderen 9 291 39 123 75 
TOTAAL 43 520 211 357 138 

 
2. Sinds 2002 werden in totaal ongeveer 400 individuele beschermingsaanvragen ingediend. In 

circa 20 procent van de gevallen resulteerde de aanvraag effectief in een bescherming, hetzij ad 
hoc, hetzij in het kader van een breder geografisch of thematisch dossier. 

 
3. Zoals ik nog uitvoerig heb uiteengezet in mijn antwoord op de vraag om uitleg van de heer 

Patrick De Klerck inzake bijkomende middelen voor thematisch-typologische bescherming van 
het onroerend erfgoed, wordt er sinds deze legislatuur op een andere manier beschermd, en zijn 
er daar ook redenen voor. Een dergelijke transitie heeft echter ook organisatorische 
consequenties, en dit heeft zich vertaald in een tijdelijke terugval van het aantal nieuwe 
beschermingen, die vooral merkbaar was in 2006. In tussentijd werden echter bescherming-
dossiers “nieuwe stijl” ontwikkeld, is het beschermingsbeleid van archeologisch en varend 
erfgoed geïmplementeerd, en is de aanduiding van de eerste ankerplaatsen voorbereid. Daardoor 
kan sinds 2007 opnieuw een stijgend aantal beschermingen worden genoteerd. Daarbij wil ik 
benadrukken dat door de afbakening van erfgoedlandschappen, waartoe de aanduiding van 
ankerplaatsen de eerste stap is, virtueel veel meer erfgoed wordt beschermd dan door een 
klassieke bescherming als monument. Ankerplaatsen zijn immers grote zones met hoge 
erfgoedconcentraties, en kunnen bijvoorbeeld volledige dorpskernen omvatten. Dat betekent dat 
met de bescherming van elk erfgoedlandschap meteen tientallen individuele monumenten een 
aangepast beschermingsstatuut krijgen. Dat maakt de cijfergegevens in bovenstaande tabel dan 
ook relatief. 
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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. 109 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede   -   Stand van zaken 
 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw beroep om de efficiëntie 
van het beleid voor en de hulpverlening aan armen te verhogen. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet dat iedere minister binnen zijn 
beleidsdomein initiatieven neemt inzake de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Artikel 43 van 
bovenvermeld besluit bepaalt dat de leden van de regering, ieder wat hem of haar betreft, belast zijn 
met de uitvoering van dit besluit. 
 
1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in armoede heeft de minister sinds de inwerkingtreding van 

bovenvermeld besluit (1 januari 2004) binnen zijn beleidsdomein reeds aangesteld? 
 
2. In welke diensten? 
 
3. Welke inbreng hebben de ervaringsdeskundigen binnen het domein waarin ze zijn tewerkgesteld? 
 
4. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Wat waren de bevindingen? 
 
5. Mochten er nog geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld zijn, voorziet de minister 

alsnog de nodige initiatieven? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 56), Vandenbroucke (nr. 196), 

Van Mechelen (nr. 109), Anciaux (nr. 92), Bourgeois (nr. 77), Keulen (nr. 120), Van Brempt (nr. 
146), Vanackere (nr. 148), Crevits (nr. 559) en Ceysens (nr. 59). 
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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. 109 van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
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 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 110 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Overheidsopdrachten   -   Consultancybureaus 
 
De Vlaamse overheid doet voor de ondersteuning van haar beleid vaak een beroep op 
consultancybureaus. 
 
1. Kan de minister binnen zijn/haar bevoegdheid meedelen welk bedrag in deze legislatuur reeds 

werd gespendeerd aan consultancy?   
 

Kan dit opgesplitst per jaartal? Kan de minister eveneens het jaarlijks aantal overheidsopdrachten 
meedelen? 

 
2. Om welke opdrachten en bedragen gaat het binnen de verschillende departementen, diensten en 

instellingen die de minister onder zijn/haar bevoegdheid heeft? 
 

Binnen welke departementen, diensten en instellingen is het bedrag uitgegeven aan 
consultancybureaus het hoogst? Wat is de reden daartoe? 

 
3. Hoe evolueert het bedrag van de overheidsopdrachten dat uitgegeven wordt aan 

consultancybureaus? Wat is de reden van deze evolutie? 
 
4. Welke criteria gelden er om een overheidsopdracht uit te besteden aan een consultancybureau? 
 
5. Volgens welke wetgeving gebeuren de selecties van de consultancybureaus? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 58, Van Mechelen nr. 110, 

Vandenbroucke nr. 198, Anciaux nr. 97, Bourgeois nr. 78, Keulen nr. 123, Van Brempt nr. 150, 
Vanackere nr. 153, Crevits nr. 576, Ceysens nr. 60). 
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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. 110 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
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. 111 
van 9 april 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Huis Maes Beernem   -   Deklasseringsaanvraag 
 
Bij ministerieel besluit van 25 juni 2002 werd het herenhuis Maes, gelegen in Beernem (Oedelem), 
Bruggestraat 6, beschermd als monument. Het gemeentebestuur van Beernem heeft evenwel op 6 juli 
2007 beslist een declasseringsaanvraag aan de minister te richten, om op die plaats en in de omgeving 
een sociaal bouwproject te realiseren (Interbrugse Bouwmaatschappij, intussen Vivendo). Dit 
veroorzaakt in de omgeving heel wat commotie omdat het om een zeer waardevol historisch pand 
gaat. 
 
Het lijkt perfect mogelijk dit bouwproject te realiseren met behoud en integratie van het beschermde 
monument. 
 
De laatste jaren zijn in Beernem heel wat waardevolle historische woningen, ondanks hevig protest 
van de inwoners, gesloopt. Het meest recente gebouw dat eraan moest geloven was het oudste huisje 
van Oedelem, een 17de - eeuwse arbeiderswoning die zich in de buurt van de site van de oude melkerij 
en Huis Maes bevond. Gelukkig trok de Monumentenvereniging Dorpszicht vzw tijdig aan de 
alarmbel en startte ze een procedure om Huis Maes te beschermen. Ook de plaatselijke Heemkundige 
Kring “Bos en Beverveld” komt in zijn jaarboeken verschillende keren terug op deze “prachtige 
patriciërswoning”. Een alerte bestendige deputatie en de toenmalige bevoegde minister Van 
Grembergen zorgden ervoor dat Huis Maes beschermd werd. 
 
Blijkbaar willen de Interbrugse Huisvestingsmaatschappij en het schepencollege van Beernem zich 
niet neerleggen bij dit beschermingsbesluit. Aangezien het college geen argumenten kon vinden die de 
cultuurhistorische waarde van de beschermde woning konden ontkrachten, werd een verkeerstechnisch 
argument gebruikt. De burgerwoning zou, door haar ligging dicht bij de straat, een gevaar betekenen 
voor de weggebruikers.  Dit houdt echter weinig steek. Huis Maes staat er al bijna 200 jaar en tot op 
heden is geen enkel ongeval bekend ter hoogte van deze burgerwoning. Er is trouwens ook nooit een 
verkeerstechnische studie hierover gemaakt.  
 
Het verzoek tot declassering van Huis Maes gaat gepaard met een compenserend verzoek tot 
bescherming. In ruil voor de opheffing van de bescherming van het historische pand Huis Maes stelt 
de gemeente voor om een aantal andere gebouwen in de gemeente te beschermen. Het gaat onder meer 
over het gemeentehuis van Beernem en van Oedelem, de grafkapel van de Vrières op het kerkhof Sint-
Amandus in Beernem, de gevel van de Pastorie Oostveld, de gevel van de gemeenteschool van 
Oedelem, de Sint-Joriskerk, en een reeks kapelletjes en kruisbeelden. Dit is lovenswaardig, maar het 
mag toch niet zijn dat de historische waarde van één gebouw in de weegschaal wordt gelegd tegenover 
andere gebouwen. Een belangrijk historisch gebouw dient op zijn eigen historische waarde en merites 
beoordeeld te worden. Ook is het merkwaardig dat deze compenserende bescherming niet wordt 
vermeld in het gemeentelijk structuurplan. 
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1. Heeft de minister al een officieel verzoek tot declassering van Huis Maes ontvangen? Zo ja, wat is 

zijn standpunt? 
 
2. Hoe wordt de cultuurhistorische waarde van dit gebouw ingeschat door zijn diensten? 
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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. 111 van 9 april 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
1-2.  De deklasseringsaanvraag in kwestie heeft mij bereikt op 11 december 2007. Conform de 

bepalingen in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en 
dorpsgezichten, heb ik ter zake het advies ingewonnen van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen (KCML). In haar advies van 7 februari 2008 spreekt de KCML 
zich tegen de deklassering uit. Ook mijn administratie blijft voorlopig voorstander van de 
bescherming. Ik zal met betrekking tot de deklassering van huis Maes evenwel pas een 
beslissing nemen zodra ik beschik over de bijkomende adviezen, enerzijds met betrekking tot 
het verkeerstechnische aspect, anderzijds met betrekking tot de mogelijkheden om de restauratie 
en herbestemming van het huis alsnog te integreren in het bouwproject dat momenteel wordt 
gerealiseerd.  
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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. 112 
van 10 april 2008 
van KURT  DE LOOR 
 
 
 
Beschermde monumenten   -   Herwaarderingsplannen 
 
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie 
voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten, kan een premie worden verleend voor 
werken die de herwaardering van een stads- of dorpszicht beogen, mits er een door de minister 
goedgekeurd herwaarderingsplan is opgesteld. 
 
Aan welke herwaarderingsplannen verleende de minister sinds het van kracht worden van dit besluit 
zijn goedkeuring en hoeveel bedroeg de onderhoudspremie voor de uitgevoerde werken? 
 
Welke herwaarderingsplannen werden niet goedgekeurd?  
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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. 112 van 10 april 2008 
van KURT DE LOOR 
 
 
 
1. Tot nu toe heb ik 2 herwaarderingsplannen goedgekeurd, enerzijds een herwaarderingsplan voor 

het als stadsgezicht beschermde begijnhof van Herentals, anderzijds een herwaarderingsplan 
voor het stadsgezicht “Stuyvenbergvaart” in Mechelen. Er werden voor deze stadsgezichten tot 
op heden nog geen onderhoudspremies aangevraagd.  

 
2. Tot nu toe heb ik slechts 1 herwaarderingsplan afgekeurd, met name het herwaarderingsplan 

voor het beschermde dorpsgezicht “Omgeving van de Schemelbertmolen” te Puurs. Ik heb mijn 
administratie wel beschikbaar gesteld voor het bijsturen van het plan, teneinde een toekomstige 
goedkeuring te bespoedigen. 
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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. 113 
van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Premies onroerend erfgoed   -   Opmerkingen Rekenhof 
 
Op de zitting van 5 november 2007 werd het verslag van het Rekenhof voorgesteld over het onderzoek 
van de restauratie- en onderhoudspremies voor onroerend erfgoed. 
 
In een reactie op dit verslag schreef de minister (blz. 58) dat, in functie van de voorbereiding van het 
basisdecreet onroerend erfgoed, de wisselwerking tussen onderhouds- en restauratiepremies zeker 
wordt meegenomen en dat wordt nagedacht of een herdefiniëring noodzakelijk is. 
 
1. Zijn er in het op stapel staande basisdecreet intussen reeds wijzigingen aangebracht inzake de 

onderhouds- en restauratiepremies? Zo ja, welke? 
 
2. Wordt de kritiek van het Rekenhof door deze wijzigingen volledig ondervangen? 
 
3. Moest er inderdaad een herdefiniëring doorgevoerd worden? 
 
4. Werd reeds een raming gemaakt van de meeruitgaven die hieruit zullen voortvloeien? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 113 van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Vooraleer dieper in te gaan op de verschillende vragen, is het essentieel dat de passage op p. 58 van 
het verslag van het Rekenhof voldoende wordt gekaderd. Nu reeds bijna twee decennia neemt de 
Vlaamse overheid allerhande initiatieven om het regelmatig onderhoud van het onroerend erfgoed te 
bevorderen, bijvoorbeeld door de instelling van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten, 
beschermde landschappen en meer recent ook beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook door de 
permanente ondersteuning van de werking van de Monumentenwacht. Regelmatig onderhoud zorgt er 
immers voor dat ingrijpende restauratiewerken zo lang mogelijk kunnen worden uitgesteld wat niet 
alleen optimaal behoud van authenticiteit tot gevolg heeft, maar doorgaans ook financieel voor de 
nodige besparingen zorgt.  
Sinds een aantal jaren is de omvang van de onderhoudspremie voor de private sector gelijkgeschakeld 
met de omvang van de restauratiepremies. Beide bedragen ze 40 % van de subsidiabele kosten, voor 
wat de onderhoudspremie betreft weliswaar met een (jaarlijks) plafond tot 30.000 euro uit te voeren 
werken. De onderhoudspremie valt volledig ten laste van het Vlaams gewest, voor de 
restauratiepremie is er een verdeelsleutel met bijdragen van het Vlaams gewest (voor de privé-sector 
25 %), van de provincie (7,5 % voor de privé-sector) en van de stad of gemeente (eveneens 7,5 % voor 
de privé-sector). 
Sinds de gelijkschakeling van de omvang van de premies merken we een stelselmatige toename van 
het aantal aanvragen voor een onderhoudspremie in de private sector en dus ook van de desbetreffende 
budgetten. In de praktijk betekent het dat eigenaars van een beschermd monument als een goed 
huisvader gaan redeneren en ageren. Onderhoudsdossiers geven ook veel meer de mogelijkheid om de 
werken en de financiële consequenties wat meer in de tijd te spreiden. We merken dat de 
restauratiedossiers vaak alleen nog worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk voor het 
uitvoeren van integrale dossiers, bijvoorbeeld wanneer iemand die recent een beschermd monument 
heeft verworven dat in minder goede staat was het gebouw wil gaan opknappen om er in te kunnen 
gaan wonen. 
Na deze inleiding ga ik graag in op de door u gestelde vragen: 
 
1. Er worden effectief wijzigingen voorzien, maar het nieuwe decreet moet nog op politiek niveau 

moeten worden afgetoetst en kan desgevallend nog worden bijgestuurd. Het is echter wel de 
bedoeling om er via het decreet voor te zorgen dat onderhoud steeds meer gaat primeren op 
restauratie of herstel. We onderzoeken daarom bijvoorbeeld of voor alle categorieën van 
eigenaars de omvang van de onderhouds- en restauratiepremies kan worden gelijkgeschakeld, 
we gaan na of er extra (financiële) stimuli kunnen worden ingebouwd bij het toekennen van een 
restauratiepremie wanneer de eigenaar zijn goed als een goed huisvader heeft beheerd, we 
zoeken naar een werkbaar systeem voor de instelling van onderhoudsenveloppen (op basis van 
de resultaten van het proefproject Vooruit in Gent), we willen de uit te voeren werken laten 
kaderen binnen een beheersplan,… 

 
2. Een groot deel van de kritiek is al weerlegd in mijn initiële reactie op het ontwerpverslag van het 

Rekenhof. Het is echter effectief de bedoeling dat het nieuwe decreet aan de overblijvende 
opmerkingen tegemoet komt. 
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3. In mijn reactie op het ontwerpverslag van het Rekenhof en meer bepaald over de passage dat er 
nauwelijks verschil bestaat tussen de werken die kunnen uitgevoerd worden in het kader van de 
onderhouds- of de restauratiepremie, heb ik duidelijk aangegeven dat er niets mis is met de 
definitie, want dat er op verschillende vlakken wel degelijk voldoende onderscheid kan worden 
gemaakt. Veel meer dan de aard van de werken, is de omvang of de complexiteit van de werken 
bepalend om het onderscheid te maken. Het herstellen en schilderen van de ramen bijvoorbeeld 
is net iets anders wanneer het gaat om een kleine hoeve dan wel om een kloostercomplex met 
glas-in-loodramen. In het aanvraagdossier moet bovendien de relevantie van de werken worden 
aangegeven, bijvoorbeeld op basis van een toestandsrapport van Monumentenwacht. Wellicht 
nog relevanter is het feit dat er wel degelijk een onderscheid kan worden gemaakt tussen 
onderhouds- en restauratiepremies inzake de aanvragers. Voor een restauratiepremie kan alleen 
de eigenaar of de erfpachthouder een aanvraag indienen, terwijl voor een onderhoudspremie de 
aanvraag ook kan uitgaan van een beheerder of een huurder, indien deze de betaling voor zijn 
rekening neemt. In de praktijk zal dit betekenen dat voor de werken die bijvoorbeeld volgens de 
huurwet ten laste van de huurder vallen (meestal gaat het om weinig ingrijpende of structurele 
werken), altijd een onderhoudspremie zal worden aangevraagd. 

 
4. Uiteraard zal afhankelijk van de verschillende maatregelen die op basis van het politiek overleg 

in het onroerend erfgoeddecreet worden ingeschreven een raming worden gemaakt. Relevant 
daarbij is dat het regelmatig uitvoeren van onderhoud een besparend effect heeft, bijvoorbeeld 
omdat de restauratietermijn (dit is de termijn tussen twee restauraties, materialen zijn nu 
eenmaal onderhevig aan slijtage of hebben een bepaalde levensduur) kan worden verlengd (men 
gaat uit van een normale termijn van 50 jaar tussen twee restauratiecampagnes, bij gebrek aan 
onderhoud wordt deze termijn soms zelfs ingekort tot 30 jaar, bij regelmatig onderhoud zijn 
termijnen van 70 of 80 jaar geen uitzondering). Regelmatig onderhoud zorgt er ook voor dat er 
geen vervolgschade is. Net die vervolgschade zorgt vaak voor exponentieel hoge kosten: een lek 
in de dakgoot dat niet tijdig gedicht wordt kan immense waterschade veroorzaken in de rest van 
het gebouw. Afhankelijk van de gemaakte keuzes is er daarom misschien op korte termijn een 
relatieve meerkost omdat meer eigenaars overtuigd worden een dossier in te dienen, op lange 
termijn werken dergelijke maatregelen absoluut besparend. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 114 
van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Schenkingen aan erfgoedprojecten   -   Opmerkingen Rekenhof 
 
Het VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw is erkend om fiscale attesten uit te reiken 
voor giften aan erfgoedprojecten. 
 
In het antwoord van de minister op de bemerkingen van het Rekenhof lezen we dat VCM jaarlijks 
ongeveer 100.000 euro aan extra middelen ter beschikking kan stellen van de erfgoedpartners, en dat 
in functie van de successierechten een gunstig tarief werd ingevoerd bij schenking aan een vzw of 
stichting. “Ook dit heeft tot concrete resultaten geleid”, lezen we op blz. 69. 
 
1. Op welk bedrag slaan deze concrete resultaten? 
 
2. Was de vzw VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen de enige erfgoedpartner die extra 

middelen kreeg dank zij deze regeling inzake successierechten? Als er nog andere waren, welke 
dan? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 114 van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Vooraleer in te gaan op de concrete vragen lijkt het me relevant dat eerst even het juiste kader wordt 
geschetst van de verschillende maatregelen waarover u informatie opvraagt. 
In verband met de fiscaal aftrekbare giften is het immers zo dat het kader bepaald wordt door de wet 
van 22 december 1998 die het mogelijk maakt (via een toevoeging aan artikel 104, j van het WIB) dat 
instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben erkend 
worden om attesten uit te reiken die het mogelijk maken giften ten behoeve van hun werking en/of 
projecten voor de schenker fiscaal aftrekbaar te maken. De erkenning is een federale bevoegdheid en 
gebeurt door de belastingsadministratie. 
Om voor erkenning in aanmerking te komen moeten deze instellingen aan heel wat voorwaarden 
voldoen, inzonderheid een werking hebben die het ganse land of minstens één volledig gewest 
behelsd. Op basis van deze regeling zijn er momenteel drie organisaties erkend: vzw Vereniging voor 
de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed van België, Erfgoed Vlaanderen vzw en VCM-
Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw. In tegenstelling tot de eerste twee die enkel fiscale 
attesten mogen uitreiken voor giften ten behoeve van hun eigen projecten, is VCM ook erkend om 
fiscale attesten uit te reiken voor giften ten behoeve van projecten van andere erfgoedverenigingen. 
Deze uitbreiding is het gevolg van de specifieke taak van VCM als netwerk van verenigingen. 
Op basis van een andere regelgeving is ook de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om fiscale 
attesten uit te reiken voor maatschappelijke projecten. Via het systeem van de projectrekeningen zijn 
er ook verschillende erfgoedprojecten in dit systeem binnen de KBS gestapt. 
 
Schenkings- en successierechten zijn sinds een aantal jaren exclusieve gewestbevoegdheden. Concreet 
betekent het dat de woonplaats van de erflater of de schenker bepaalt welk gewest de rechten kan 
innen. 
Artikel 140 van het Wetboek Registratie-, hypotheek- en griffierechten stelt de verschillende rechten 
vast. Voor de schenkingen, inclusief inbrengen om niet, aan verenigingen zonder winstoogmerk, (…) 
beroepsverenigingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk, aan de private stichtingen 
en stichtingen van openbaar nut geldt een tarief van 7 %. Als de schenker zelf dit statuut heeft dan 
geldt er een vast tarief van 100 euro. 
In verband met de successierechten is het artikel 59, 2° dat de rechten van successie en overgang bij 
overlijden vastlegt op 8,80 % wanneer het gaat om legaten gedaan aan verenigingen zonder 
winstoogmerk, (…), beroepsverenigingen , internationale verenigingen zonder winstoogmerk, private 
stichtingen en stichtingen van openbaar nut. 
 
Dat brengt mij bij het antwoord op uw concrete vragen: 
 
1-2.  Wat de concrete resultaten betreft, geef ik voor de volledigheid eerst een overzicht van het 

aantal giften dat VCM-Contactforum jaarlijks ontvangt ten behoeve van de projecten van 
erfgoedverenigingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. Momenteel 
hebben 37 erfgoedverenigingen een projectrekening bij VCM. 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Aantal giften 408 595 933 968 1.280 
Totaal bedrag 121.447,00 182.155,61 246.794,38 271.774,40 295.306,94 
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 Binnen de regelgeving is voorzien dat maximaal 20 % van deze bedragen mag gebruikt worden 

voor het beheer ervan. Als deelname in de kosten die VCM heeft voor de organisatie van dit 
systeem vraagt de vereniging een beheersvergoeding, gradueel naargelang de gestorte bedragen 
(5-4-3%). Deze vergoeding is net dekkend voor de werkelijke kost die VCM heeft aan de 
organisatie ervan en bij een toenemend aantal giften kan VCM deze beheersvergoeding dan ook 
verder blijven afbouwen. 

 
 Ten tweede geef ik graag een overzicht van de opbrengst van de legaten en duo-legaten met 

verlaagde successierechten van 8,8 %:  
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Belaste grondslagen  47.254.360 32.869.476 82.931.630 72.864.577 62.603.543 

 
 De fiscale en financiële diensten houden geen gegevens bij per vereniging. Daarom kan niet in 

detail worden aangegeven welke erfgoedverenigingen het afgelopen jaar een legaat hebben 
gekregen. Een korte rondvraag maakt echter duidelijk dat, soms via bemiddeling van VCM, de 
Norbertijnen van Tongerlo of Stichting Kempens Landschap, een legaat hebben gekregen. Soms 
gaat het om geldmiddelen, een andere keer gaat om onroerende goederen, al dan niet met 
erfgoedwaarde.  

 
 Zoals u weet ondersteunt de Vlaamse overheid de werking van VCM omwille van de specifieke 

werking en dienstverlening ten aanzien van de erfgoedverenigingen. VCM ontwikkelde een 
infobundel inzake schenkings- en successierechten ten behoeve van de erfgoedverenigingen en 
werkt momenteel ook aan een actie om eventuele legaten ten aanzien van erfgoedprojecten te 
bevorderen via de verspreiding van folders bij de notarissen. 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 115 
van 15 april 2008 
van BART CARON 
 
 
 
Mestverwerkingsinstallaties   -   Ruimtelijke ordening 
 
Sinds 1 januari 2007 is het nieuwe mestdecreet in werking als oplossing voor de strengere Europese 
regels voor bemesting. In dit decreet wordt mestverwerking naar voren geschoven als een belangrijke 
oplossing voor het wegwerken van het mestoverschot.  
 
Het richtkader voor de locatie van installaties voor mestbehandeling en vergisting in Vlaanderen is de 
omzendbrief RO/2006/01. In deze omzendbrief wordt gesteld dat de inplanting van een 
mestverwerkingsinstallatie in agrarisch gebied kan, mits rekening te houden met de voorwaarden 
inzake de ruimtelijke ordening, het mobiliteitsaspect en het inputmateriaal (stromen niet afkomstig van 
land- en tuinbouw mogen tot 40 % van het geheel uitmaken). 
 
West-Vlaanderen zorgt intussen voor 64 % van de mestverwerking in Vlaanderen, terwijl de provincie 
maar verantwoordelijk is voor 42 % van de mestproductie. Dit toont aan dat de vergunningen niet 
steeds op een doordachte manier zijn toegekend. 
 
De verwerking gebeurt in industriële installaties die ingeplant zijn in agrarisch gebied. Dit agrarisch 
gebied ligt soms rond woonkernen en heeft geen transportinfrastructuur en veiligheidsvoorzieningen 
voor deze industriële activiteiten. Het transport gebeurt soms op landelijke wegen met overlast en 
geurhinder voor de omwonenden tot gevolg.  
 
Er waren plannen om de omzendbrief RO/2006/01 te laten evalueren door een werkgroep. 
 
1. Zijn er al resultaten van de kritische evaluatie van de omzendbrief RO/2006/01? 
 
2. Hoeveel mestinstallaties hebben een vergunning verkregen in agrarisch gebied? 
 
3. Zijn er plannen om het toekennen van een vergunning aan strengere en duidelijkere regels te 

onderwerpen? 
 
4. Is er ruimte voorzien voor deze mestverwerkingsinstallaties in het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen? 
 

Van welke visie gaat de minister van Ruimtelijke Ordening hierbij uit? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 594) en Van Mechelen (nr. 115). 
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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. 115 van 15 april 2008 
van BART CARON 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van 
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -95- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 121 
van 17 april 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Overheidswebsites   -   Stand van zaken 
 
De overheid is de laatste jaren haar burgers steeds meer gaan informeren via de digitale weg. Ze 
beschikt over een eigen portaalsite: www.vlaanderen.be. Geregeld worden er ook nieuwe websites 
gecreëerd. 
 
1. Welke criteria worden gehanteerd voor de oprichting van een nieuwe website? 
 
2. Welke criteria worden gehanteerd om een website te sluiten? 
 
3. Hoeveel en welke sites worden er op dit moment beheerd door de entiteiten onder de bevoegdheid 

van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 66, Van Mechelen nr. 121, 

Vandenbroucke nr. 215, Anciaux nr. 107, Bourgeois nr. 92, Keulen nr. 138, Van Brempt nr. 164, 
Vanackere nr. 171, Crevits nr. 604, Ceysens nr. 65). 
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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. 121 van 17 april 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
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, 
Zeevisserij en Plattelandsbeleid. 
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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. 129 
van 22 april 2008 
van LUDO SANNEN 
 
 
 
Indexprovisie   -   Toepassingsgebied 
 
In de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2008 werd een provisioneel krediet van 171,586 
miljoen euro voorzien “voor indexering van salarissen en salaristoelagen, de schoolpremies en voor de 
toepassing van de sociale programmaties” (basisallocatie 11.01B). 
 
In de aanpassing van diezelfde uitgavenbegroting wordt het krediet verhoogd met 140,668 miljoen 
euro tot 312,254 miljoen euro, volgens de toelichting “teneinde de verwachte verhoogde kost van 
inflatie (m.b.t. lonen en werking) in rekening te brengen”. 
 
Omwille van de nakende en tweede indexering in 2008, rijzen volgende vragen. 
 
1. Van welke uitgaven zijn de indexeringen gedekt door deze indexprovisie (wat is m.a.w. het 

toepassingsgebied van de indexprovisie)? 
 
2. Waarom is het bedrag van de eerste indexering niet verdubbeld? 
 
3. Heeft de tweede indexering hetzelfde toepassingsgebied als de eerste? 
 
4. Zijn de talrijke private verenigingen en instellingen in Vlaanderen die ook personeel tewerkstellen 

(cultuur, welzijn, …) ook gevat door de tweede indexering of dienen zij de tweede indexering zelf 
op te hoesten? 
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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. 129 van 22 april 2008 
van LUDO SANNEN 
 
 
 
1. Algemeen:  
 
 In navolging van de wet van 1 maart 1977 en het KB van 23 december 1994 wordt de 

indexering van wedden van overheidspersoneel en sociale uitkeringen afhankelijk gesteld van de 
overschrijding van de spilindex door de gezondheidsindex.  

 Ook voor decreten en besluiten van de Vlaamse regering waarin in subsidiëring van instellingen 
(vb. VZW’s) wordt voorzien, worden de subsidies geïndexeerd overeenkomstig de wet van 1 
maart 1977 en het KB van 23 december 1994.  Uitzondering hierop vormen de subsidies, die een 
zuiver facultatief karakter hebben en subsidies waarvoor reglementair geen indexatie werd 
voorzien. 

 Teneinde te anticiperen op de meerkost van een vermoedelijke overschrijding van de spilindex 
wordt in de begroting gebruik gemaakt van de “indexprovisie” CB 1101 B.  

 
 Naast de indexering die voorzien is conform de werking van de wet van 1 maart 1977, worden 

sommige uitgaven binnen de Vlaamse begroting tevens jaarlijks bijgesteld conform de 
verwachte evolutie van de gezondheidsindex, zonder evenwel de overschrijding van de spilindex 
af te wachten. Dit geldt meestal voor werkingsmiddelen. Immers, in tegenstelling tot 
weddenuitgaven die sprongsgewijze met de index verlopen, evolueren de werkingsuitgaven 
continu mee, met de inflatie. 

 
 Begrotingsopmaak 2008: 
 
 Zoals gesteld in de algemene toelichting bij de begroting 2008, werd er rekening gehouden met 

een overschrijding van de spilindex in januari 2008. Naar aanleiding van deze verwachte 
overschrijding van de spilindex, werd een provisie van 171,6 miljoen euro ingeschreven die de 
deze meerkosten op de respectievelijke basisallocaties, geïndexeerd conform de wet van 1977, 
kon opvangen. Dit bedrag omvatte ook een extra veiligheidsmarge voor een mogelijke vroegere 
overschrijding van de spilindex ten belope van 2 maanden. 

 
 Daarnaast werd er bij begrotingsopmaak 2008, conform de begrotingsinstructies, rekening 

gehouden met een verwachte stijging van de gezondheidsindex van 1,5% in 2008. De kredieten 
die niet expliciet onderhavig zijn aan de werking van de wet van 1977, werden bijgevolg 
aangepast aan desbetreffende stijging.  

 
 Begrotingscontrole 2008: 
 
 Voor wat betreft de kredieten die onderhavig zijn aan werking van de wet van 1977, werd 

enerzijds het totaal van de bij begrotingsopmaak beschikbaar gestelde kredieten op de 
indexprovisie behouden zodat de in december 2007 gerealiseerde overschrijding van de 
spilindex (171,6 miljoen euro) budgettair in rekening kon gebracht worden, anderzijds, werd de 
provisie verder aangevuld met de geraamde meeruitgaven ten belope van 116,4 miljoen euro 
ingevolge een verwachte overschrijding van de spilindex in het voorjaar 2008. 
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 Daarnaast werd er bij begrotingscontrole 2008, conform de begrotingsinstructies, uitgegaan van 

een verwachte stijging van de gezondheidsindex met 2% in 2008 in plaats van de 
begrotingsopmaak geraamde 1,5%. Omwille van het feit dat bij deze eerste begrotingscontrole 
vooral aandacht werd besteed aan het verwerken van de afspraken in het kader van het lokaal 
pact, werd beslist om de kredieten die voormelde indexstijging dienen op te vangen voorlopig 
ook bij de indexprovisie in te schrijven ten belope van 24,2 miljoen euro. Concreet betekent dit 
dat de kredieten nog niet werden toegewezen aan de respectievelijke basisallocaties, maar dat 
het effect van een verhoogde inflatie op de Vlaamse begroting wel in rekening werd gebracht. 

 
2. Gezien het feit dat de overschrijdingen van de spilindex niet tegelijkertijd plaatsvinden, is het 

niet nodig om hetzelfde budget in rekening te brengen voor het begrotingsjaar 2008. De 
indexprovisie dient enkel maar te worden verhoogd ten belope van het aantal maanden dat er 
een verhoogde indexering dient te worden uitbetaald. 

 
3. De tweede indexering heeft hetzelfde toepassingsgebied als de eerste, met name de kredieten 

gekoppeld aan de werking van de wet van 1977. Zoals reeds gesteld in het antwoord op de eerste 
vraag, is er wel voor geopteerd om bij de eerste begrotingscontrole op de indexprovisie ook een 
bedrag te reserveren voor de herindexering van de kredieten die niet rechtstreeks zijn gekoppeld 
aan de werking van voormelde wet. 

 
4.  Zoals reeds gesteld in het antwoord op de eerste vraag, zijn er private verenigingen en 

instellingen waarbij, enerzijds, de indexering afhankelijk wordt gesteld van de overschrijding 
van de spilindex, en, anderzijds, waarbij de indexering wordt bepaald op basis van de verwachte 
evolutie van de gezondheidsindex. Dit is echter afhankelijk van de specifieke subsidie-
reglementering. Concreet betekent dit evenwel dat de Vlaamse regering in haar begroting steeds 
de nodige middelen voorziet in het geval er zich inflatie voordoet, tenzij het om facultatieve 
subsidies gaat of om subsidies waarbij reglementair geen indexering wordt voorzien. 
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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. 174 
van 18 maart 2008 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
Volwassenenonderwijs   -   Inschrijvingen 
 
Het Vlaams Parlement keurde op 6 juni 2007 het nieuwe decreet betreffende het 
volwassenenonderwijs goed. Een veelbesproken element is de substantiële verhoging van het 
inschrijvingsgeld. 
 
In de loop van het eerste trimester van het lopende schooljaar kwamen de eerste speculaties over de 
mogelijke invloed van het verhoogde inschrijvingsgeld op het aantal ingeschreven cursisten. Dat 
gebeurde onder andere nog tijdens de behandeling van een in het Vlaams Parlement ingediende 
verzoekschrift i.v.m. een vermeende discriminatie inzake inschrijvingsgeld in het 
volwassenenonderwijs. Bij die behandeling werd vooral nogmaals herhaald wat al was afgesproken in 
de debatten over het decreet volwassenenonderwijs zelf, namelijk dat er een evaluatie zou komen in 
2009 van het inschrijvingsgeld en de evolutie van de inschrijvingen. 
 
In dit verband is ook de participatie aan het volwassenenonderwijs van specifieke doelgroepen 
belangrijk: herintreders (vaak vrouwen na een afwezigheid op de arbeidsmarkt wegens hun kinderen) 
die via een opleiding in het volwassenenonderwijs hun terugkeer naar de arbeidsmarkt willen 
bevorderen, cursisten die bewust rechtstreeks van het secundair onderwijs doorstromen naar het 
volwassenenonderwijs (met wel recht op kinderbijslag, maar zonder studietoelage of 
opleidingscheques) en cursisten in de nijverheidstechnische lange opleidingen (met veel lestijden per 
week). 
 
Ik verneem dat er via de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) cijfermateriaal in dit kader is gevraagd aan 
de overheid, dat wellicht als basis zal dienen voor de decretaal bepaalde evaluatie. 
 
In afwachting daarvan (en aangezien het tweede semester van het lopende schooljaar intussen is 
begonnen) is het wellicht al mogelijk om een wat meer gedetailleerd zicht te krijgen op enkele 
voorlopige inschrijvingscijfers in het lopende schooljaar. 
 
1. Wordt op dit moment door de centra voor volwassenenonderwijs bij de inschrijving van cursisten 

geregistreerd of zij “herintreder” zijn op de arbeidsmarkt die buiten de huidige 
vrijstellingscategorieën inzake inschrijvingsgeld vallen en of zij rechtstreeks van het secundair 
onderwijs doorstromen naar het volwassenenonderwijs? 

 
Zo ja, kan de minister een overzicht geven van het aantal inschrijvingen van die twee 
cursistencategorieën per provincie van het lopende schooljaar? 

 
2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal inschrijvingen in de nijverheidstechnische 

richtingen per provincie van het lopende schooljaar? 
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3. Zijn er binnen het departement Onderwijs al afspraken gemaakt over de modaliteiten van de 

decretaal geplande evaluatie in 2009, die een voldoende verfijnde analyse van de invloed van de 
verhoging van het inschrijvingsgeld op het aantal inschrijvingen mogelijk zullen maken? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 174 van 18 maart 2008 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
1. Op dit ogenblik gebeurt de registratie bij inschrijving op basis van de vrijstellingscategorieën, 

zoals omschreven in artikel 109 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs. Het gaat hierbij om volgende categorieën: 

 
 a) In functie van volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld: 

• cursisten in het studiegebied algemene vorming; 
• personen die materiële hulp genieten (meer bepaald asielzoekers); 
• personen die een leefloon ontvangen of ten laste zijn van een persoon die een leefloon 

ontvangt; 
• gedetineerden; 
• minderjarigen die een opleiding NT2 volgen in het kader van een samenwerking 

tussen een secundaire school en een Centrum voor Volwassenenonderwijs; 
• inburgeraars (of personen die een inburgeringstraject hebben afgerond); 
• minderjarigen die nog niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht; 
• personen die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering ontvangen en een 

opleiding volgen in het kader van een erkend traject naar werk; 
• niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht hebben op 

een wachtuitkering; 
 

 b)   In functie van een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld: 
• cursisten in het studiegebied Nederlands tweede taal; 
• personen die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering ontvangen (maar geen 

opleiding volgen in het kader van een erkend traject naar werk) of ten laste zijn van 
een persoon die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering ontvangt; 

• personen met een arbeidsongeschiktheid (van ten minste 66 procent) of een erkende 
handicap; 

• personen die doorstromen vanuit basiseducatie. 
 

 De cursistenkenmerken ‘herintreder op de arbeidsmarkt’ of ‘rechtstreekse doorstroom vanuit 
secundair onderwijs’ worden momenteel niet geregistreerd bij inschrijving in een Centrum voor 
Volwassenenonderwijs.  

 
 Op dit ogenblik wordt een datamodel voor de ontsluiting van de gegevens over de 

cursistenkenmerken van het volwassenenonderwijs uitgewerkt en geprogrammeerd. Dit 
datamodel is beschikbaar voor analyse vanaf midden april. De eerste verwerkte en 
geanalyseerde gegevens zullen vervolgens beschikbaar zijn vanaf eind mei. Het zal dan gaan om 
indicatieve analyses op basis van niet-geverifieerde gegevens. Zoals reeds aangegeven, worden 
de gegevens verzameld – en bijgevolg ook geanalyseerd – op basis van de decretaal bepaalde 
vrijstellingscategorieën.  

 
 Uit deze analyses kan blijken dat er bijkomende informatie moet opgevraagd worden voor een 

voldoende gedetailleerde analyse van de cursistenpopulatie in het volwassenenonderwijs in het 
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algemeen en de invloed van de verhoging van het inschrijvingsgeld op het aantal inschrijvingen 
in het bijzonder.  

 
 Aanpassen en toevoegen van de cursistenkenmerken die bij inschrijving geregistreerd worden, is 

technisch uiteraard mogelijk. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dergelijke aanpassingen 
steeds de nodige kosten met zich meebrengen, dit zowel voor de centra als voor de overheid.  De 
informaticapakketten (zowel van de overheid als van de Centra voor Volwassenenonderwijs) 
moeten immers aangepast worden. Bovendien is er nog het aspect van de administratieve 
planlast. In een modulair organisatiemodel schrijven cursisten zich meermaals per jaar in voor 
een specifieke module. Op zich zorgt dit al voor een verhoogde administratieve last. We moeten 
dus een weloverwogen afweging maken tussen de mate waarin het interessant is om via de 
inschrijvingen beleidsinformatie op te vragen inzake de kenmerken van cursisten enerzijds en 
het beperken van een verdere verhoging van administratieve lasten voor de centra anderzijds. 

   
2. De globale participatie aan het volwassenenonderwijs kan op twee manieren geteld worden: 

ofwel volgens het aantal inschrijvingen, ofwel op basis van het aantal gegenereerde 
lesurencursist. De laatste jaren wordt er consequent gewerkt via het aantal gegenereerde 
lesurencursist. Aangezien het volwassenenonderwijs modulair georganiseerd wordt, is het niet 
interessant om te tellen via het aantal inschrijvingen. Wanneer een cursist een volledige 
opleiding volgt, dan heeft die zich in de loop van die opleiding meermaals ingeschreven voor 
modules. Het is niet mogelijk om daar het aantal individuele inschrijvers uit af te leiden. 
Bovendien zegt een inschrijving nog niets over het volume aan opleiding die gevolgd werd 
aangezien elke module een andere duur kan hebben. Bij de lesurencursist wordt wel rekening 
gehouden met de opleidingsduur en kan er bijgevolg een betere analyse gemaakt worden van de 
participatie aan het volwassenenonderwijs. 

 
 De lesurencursist worden gemeten over een referteperiode heen. Die referteperiode loopt 

normaal van 1 februari t.e.m. 31 januari van het jaar daarop. Alle opleidingen waarvan het 
startmoment binnen deze referteperiode valt worden daarbij geteld. Ook opleidingen die starten 
op 31 januari 2008 behoren dus tot de voorgaande referteperiode. Aangezien de lesurencursist 
berekend worden op het moment dat 1/3de van de opleiding voorbij is, duurt het tot eind april 
voor we alle lesurencursist kunnen tellen. Bovendien dienen al deze gegevens nog geverifieerd 
te worden en dienen niet financierbare cursisten nog geschrapt te worden uit de statistieken. Dat 
maakt dat we pas ten vroegste tegen eind mei, begin juni vergelijkbare gegevens zullen hebben 
inzake de participatie aan volwassenenonderwijs. Uiteraard is het mogelijk om dan gegevens te 
leveren per opleiding, studiegebied of regio. Wij hebben ons trouwens geëngageerd om de 
evolutie in de participatie aan het volwassenenonderwijs mee te delen en te bespreken met de 
sociale partners. Van zodra de gegevens beschikbaar zijn zullen wij deze overmaken aan hen en 
aan de Vlaamse Onderwijsraad.  

 
 Maar nu heeft het  niet veel zin om ander cijfermateriaal te vergelijken. Er is immers een groot 

risico dat andere, tijdelijke effecten deze cijfers vertekenen. In een modulair opleidingssysteem 
kan het licht verschuiven van aanbod in de programmatie van een centrum al grote impact 
hebben op de inschrijvingscijfers van een bepaald moment. De inschrijvingen voor de 
opleidingen Nederlands tweede taal in september 2007 werden bv. beïnvloed door de start van 
de ramadan die maand. Op basis van cijfers van het Huis van het Nederlands stelden we vast dat 
het aantal inschrijvingen zich nadien wel terug genormaliseerd heeft. Alleen door vergelijking 
op basis van referteperiodes zullen we een correct beeld krijgen.  

 
3. Voor het bepalen van de modaliteiten voor de decretaal voorziene evaluatie in 2009 worden de 

eerste analyses van de cursistenkenmerken – die midden mei beschikbaar zijn – afgewacht.  
 
 Deze evaluatie zal betrekking hebben op: 
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• Enerzijds de impact van de wijzigingen aan de vrijstellingscategorieën (een aantal 
categorieën werden geschrapt, andere toegevoegd of verschoven van volledige naar 
gedeeltelijke vrijstelling); 

• Anderzijds de impact van de verhoging van het inschrijvingsgeld op het aantal 
inschrijvingen in het volwassenenonderwijs.  

 
 Naast de evaluatie van het systeem van vrijstellingscategorieën voor inschrijvingsgeld, zal in 

2009 het ruimere financierings- of subsidiëringssysteem van het volwassenenonderwijs 
geëvalueerd worden.  

 
 Ook andere elementen uit het decreet volwassenenonderwijs zullen in 2009 het voorwerp van 

een tussentijdse evaluatie uitmaken, onder meer het systeem van ondersteuning van het 
volwassenenonderwijs en de opstart van de consortia volwassenenonderwijs.  

 
 In het najaar van 2008 zullen de modaliteiten voor de tussentijdse evaluatie van de verschillende 

elementen van het decreet volwassenenonderwijs uitgetekend en voorbereid 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. 175 
van 19 maart 2008 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Werkvergunningen voor illegalen in knelpuntberoepen   -   Overleg 
 
Op 24 januari werd de minister door de federale minister van Binnenlandse Zaken Dewael uitgenodigd 
voor een gesprek omtrent het creëren van de mogelijkheid om tijdelijke werkvergunningen voor 
knelpuntberoepen uit te reiken aan personen die illegaal in het land verblijven.  
 
Naast de minister zouden ook zijn Waalse collega Marcourt en zijn Brusselse collega Cerexhe 
uitgenodigd worden. Het initiatief valt samen met een initiatief van federaal minister van Werk, Josly 
Piette, die liet weten dat hij aan een koninklijk besluit werkt dat asielzoekers moet toelaten te werken 
in ons land. De initiatieven passen in de zoektocht naar arbeidskrachten voor bepaalde 
knelpuntberoepen. Vanuit werkgeverskringen zou er immers vraag zijn naar extra werkkrachten.  
 
Op 14 februari 2008 interpelleerde ik de minister over het gesprek dat hij zou hebben met minister 
Dewael (Handelingen C137 van 14 februari 2008, blz. 1-8). Het bleek dat het gesprek nog moest 
plaatsvinden en wel op 21 februari. De minister kon zich op 14 februari nog niet uitspreken over een 
standpunt, aangezien hij niet wist of het standpunt van minister Dewael een persoonlijk standpunt was 
of een standpunt dat gedragen werd door de volledige federale regering. Ook kende hij de precieze 
draagwijdte van de voorstellen van minister Dewael nog niet.  
 
 
1. Wat zijn de juiste contouren van het voorstel van federaal minister Dewael? Betreft het een 

voorstel van de volledige federale regering?  
 
2. Wat was het resultaat van het overleg tussen de minister en federaal minister van Binnenlandse 

Zaken Dewael? Welke stappen zullen nu worden gezet?  
 
3. Welk standpunt nam de minister in tijdens dit gesprek? Heeft de minister laten weten dat de 

voorstellen van zijn federale collega onaanvaardbaar zijn?  
 
4. Werd de kwestie inmiddels reeds besproken door de Vlaamse Regering en nam de regering reeds 

een standpunt in met betrekking tot de voorstellen?  
 
5. Stroken de voorstellen van de federale minister van Binnenlandse Zaken met het door de Vlaamse 

Regering gevoerde werkgelegenheids-, inburgerings- en inwerkingsbeleid? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 175 van 19 maart 2008 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1. Op initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, werd er op 21 februari 

2008 een vergadering gehouden met de federale en regionale ministers van Werk, namelijk de 
heren Piette, Cerexhe, Gentes, Marcourt en ikzelf. 

 
 Tijdens dit overleg heeft de minister van Binnenlandse Zaken een aantal denkpistes voorgesteld 

over het opzetten van een systeem van economische migratie. Deze denkpistes vertrekken van 
een getrapt systeem om tegemoet te komen aan de vraag op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt 
prioriteit gegeven aan het activeren van werkzoekenden op de Belgische arbeidsmarkt, 
vervolgens verkeer van werknemers binnen de uitgebreide Europese Unie en in laatste instantie 
vanuit derdelanden. 

 
 De denkpistes die werden voorgesteld binden enkel de minister van Binnenlandse Zaken en is 

geen standpunt van de federale regering en hebben tot doel een debat inzake economische 
migratie op gang te brengen. 

 
2. De belangrijkste conclusies van dit overleg zijn enerzijds het opstarten van een werkgroep die 

belast wordt met het in detail bestuderen van de gevolgen van een systeem van economische 
migratie, anderzijds het raadplegen van de sociale partners terzake. Deze werkgroep kwam een 
eerste maal samen op 10 maart 2008. Tijdens deze vergadering werd een werkmethode 
afgesproken. Deze werkmethode bestaat erin de verschillende thema’s afzonderlijk te 
behandelen om uiteindelijk tot een globale nota inzake economische migratie te komen. Deze 
thema’s betreffen o.a. de toegang tot de arbeidsmarkt volgens dat getrapt systeem, het in kaart 
brengen van de gerelateerde socio-economische aangelegenheden (zoals o.a. de strijd tegen 
sociale fraude en discriminatie) en de relaties met de derdelanden (zoals o.a. het voorkomen van 
een ‘brain drain’ effect). 

 
3. Er werden geen concrete voorstellen geformuleerd, enkel denkpistes en een plan van aanpak. 
 
 Zoals reeds aangegeven in mijn antwoord op uw vraag van 24 januari jl. heb ik benadrukt dat de 

activering van de werkzoekenden in België prioriteit is en blijft. Daarnaast ben ik voorstander 
van het zo snel mogelijk implementeren van álle begeleidende maatregelen (ook deze m.b.t. de 
hoofdelijke aansprakelijkheid) die door de vorige federale regering werden afgesproken met het 
oog op het openen van de Europese binnengrenzen. 

 
4. Aangezien er geen concrete voorstellen inzake economische migratie werden geformuleerd en 

tot de oprichting van een werkgroep werd beslist, werden ook geen voorstellen besproken 
binnen de Vlaamse regering. O.b.v. de evoluties binnen deze werkgroep en de voorstellen die 
daarin zullen worden geformuleerd zullen deze binnen de Vlaamse regering worden besproken. 
Bij de opstelling hiervan zal tevens nagegaan worden in welke mate deze stroken met het 
Vlaamse werkgelegenheidsbeleid. 
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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. 176 
van 20 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Werkloosheidscijfers   -   Niet-opgenomen categorieën 
 
De cijfers waarop men zich doorgaans baseert, zijn die van het aantal niet-werkende werkzoekenden 
(NWWZ). Hierin zijn verschillende groepen werklozen die een uitkering ontvangen, niet opgenomen. 
 
Het betreft onder andere volgende groepen: 
 
- werkzoekenden, zowel niet-werkenden als werkenden, die een opleiding volgen in een centrum 

van de VDAB, of georganiseerd in samenwerking met derden; 
- werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA’s) van 50 jaar of ouder en langer 

dan 1 jaar werkloos, die op eigen verzoek vrijstelling van inschrijving hebben verkregen – 
categorie 95 (Art. 89 – K.B. van 25.11.1991 en Art. 50,6 – M.B. van 26.11.1991); 

- WZUA’s die op eigen verzoek vrijgesteld zijn van inschrijving, om familiale of sociale redenen – 
categorie 96 (Art. 90 – K.B. van 25.11.1991 en Art. 50,7 – M.B. van 26.11.1991); 

- WZUA’s die cursussen, studies of beroepsopleidingen volgen en hiervoor op eigen verzoek 
vrijgesteld zijn van inschrijving als werkzoekende – categorie 97; 

- (de meeste) bruggepensioneerden. 
 
Zoals de minister zelf aangeeft in een voetnoot p. 8 van zijn beleidsbrief (Stuk 1423 (2007-2008) – Nr. 
1), beïnvloeden wijzigingen in de reglementering de cijfers en de conclusies die men er moet uit 
trekken. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven (vanaf 2004) van het aantal NWWZ, maar ook van het aantal 

NWWZ waar bovenvermelde groepen uitkeringsaanvragers worden bijgerekend? 
 
2. Is het de bedoeling om naast het aantal NWWZ ook bovenvermelde groepen uitkeringsaanvragers 

statistisch verder op te volgen om zo te komen tot een duidelijker beeld van het aantal niet-
werkenden? Zo neen, waarom niet? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 176 van 20 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. De VDAB-werkzoekendenstatistieken tellen de niet-werkende werkzoekende (NWWZ). In dit 

NWWZ-cijfer worden de werkzoekenden in beroepsopleiding niet meegeteld. In de tabel hierna 
zijn zowel de klassieke NWWZ-cijfers als de uitgebreide NWWZ-cijfers (dit is inclusief de 
werkzoekenden in beroepsopleiding) opgenomen. 

 
Maand NWWZ in 

beroepsopleiding 
NWWZ exclusief 

NWWZ in 
beroepsopleiding 

NWWZ inclusief 
NWWZ in 

beroepsopleiding 
200401 15240 216234 231474 
200402 16036 213586 229622 
200403 16870 209465 226335 
200404 16547 204045 220592 
200405 16233 200237 216470 
200406 14152 203666 217818 
200407 12320 241476 253796 
200408 12879 260307 273186 
200409 16358 243324 259682 
200410 16573 244460 261033 
200411 17571 233575 251146 
200412 15305 237217 252522 
200501 17206 235243 252449 
200502 18396 230354 248750 
200503 18407 227184 245591 
200504 18756 221678 240434 
200505 18595 217142 235737 
200506 15140 219452 234592 
200507 13002 256446 269448 
200508 13941 265845 279786 
200509 16904 248624 265528 
200510 17773 241114 258887 
200511 18827 229245 248072 
200512 16246 231805 248051 
200601 17104 219277 236381 
200602 17792 219313 237105 
200603 17777 212610 230387 
200604 18075 214771 232846 
200605 17725 211142 228867 
200606 14721 211457 226178 
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200607 12479 240048 252527 
200608 13190 240636 253826 
200609 16229 230580 246809 
200610 16720 208795 225515 
200611 18193 197922 216115 
200612 15408 194596 210004 
200701 16800 194581 211381 
200702 17182 185686 202868 
200703 17158 178106 195264 
200704 17161 172608 189769 
200705 16638 167302 183940 
200706 13836 168053 181889 
200707 11819 202300 214119 
200708 12495 202388 214883 
200709 15068 182516 197584 
200710 16134 173476 189610 
200711 16280 166444 182724 
200712 14070 171297 185367 
200801 14862 169701 184563 
200802 15617 164182 179799 

 
 Eind februari 2008 telde Vlaanderen 164.182 NWWZ. Dit is exclusief de 15.617 

werkzoekenden in beroepsopleiding. De optelsom van de NWWZ en de NWWZ in 
beroepsopleiding komt uit op 179.799 (NWWZ+). 

 
 Een telling van de werkzoekenden in de categorieën 95 (Vrijstelling oudere werknemer), 96 

(Vrijstelling sociale of familiale redenen) en 97 (Werklozen vrijgesteld van inschrijving als 
werkzoekende wegens het hervatten van studies) vertrekkend van de VDAB-gegevens is niet 
mogelijk. VDAB hanteert deze categorieën als uitschrijvingscategorieën: een werkzoekende die 
dergelijke vrijstelling geniet wordt uitgeschreven als werkzoekende. 

 
 Voor cijfers over de omvang van deze groep vrijgestelde werklozen moet men 

noodzakelijkerwijze terugvallen op de RVA-gegevens. In het RVA-jaarverslag 2007 worden 
onder de hoofding niet werkende niet-werkzoekenden volgende jaargemiddelden vermeld voor 
Vlaanderen: 
-  sociale en familiale moeilijkheden, 6.265 eenheden; 
-  oudere werklozen, 61.210 eenheden; 
-  voltijds bruggepensioneerden, 77 374 eenheden. 

 
 De cijfers betreffende het aantal vrijgestelde Vlaamse werklozen omwille van studies zijn 

gerubriceerd bij de activeringsmaatregelen: In 2007 kwam het jaargemiddelde uit op 7.856 
eenheden. 

 
 Op basis van de jaargemiddelden kan op die manier een overzicht worden gegeven van de 

bovenstaande categorieën tussen 2004 en 2007 (onderstaande tabel). 
 
 

 2004 2005 2006 2007 
NWWZ 225 633 235 344 216 762 180 396 
     
NWWZ beroepsopleiding 15 507 16 933 16 234 15 387 
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Oudere werklozen 78 499 71 681 65 998 61 210 
Sociale en familiale redenen 4 709 5 111 5 773 6 265 
Studies 7 329 8 068 7 856 7 856 
Voltijds brugpensioen 73 725 73 565 75 334 77 374 

 Bron : VDAB , RVA 
 
  

 
2. De werkzoekenden in opleiding worden niet geteld als werkzoekende in de gewestcijfers en 

daarvoor is er een historische verklaring: Een RVA-beroepsopleiding was in oorsprong een 
functiegerichte opleiding in een eigen opleidingscentrum. Het opleidingsprogramma was 
afgelijnd en liep over verschillende maanden en de cursisten kregen een loondervingsvergoeding 
i.p.v. een werkloosheidsuitkering. De statistieken werden opgesteld vanuit de RVA-optiek 
‘Begunstigden van een werkloosheidsuitkering’. In deze context is het begrijpelijk dat de 
werkzoekenden in opleiding met een loondervingsvergoeding niet verschenen in de toenmalige 
werkloosheidstatistieken.  

 
 De VDAB focust daarentegen op de werkzoekenden. Hamvraag is dan of een cursist al dan niet 

moet geteld worden als werkzoekende. Over deze vraag buigt zich momenteel werkgroep 
bestaande uit experts van VDAB, Departement WSE en Steunpunt WSE. Deze werkgroep is in 
maart een eerste maal samengekomen. Tegen eind van het jaar zou ze hieromtrent een 
gefundeerd standpunt moeten formuleren. Deze vraagstelling vergt wellicht een genuanceerd 
antwoord gezien de huidige VDAB-opleidingen – in tegenstelling tot de oorspronkelijke RVA-
beroepsopleidingen - heel divers zijn qua methodiek, finaliteit, duur en intensiteit, verstrekker, 
beroep en statuut. Een mogelijke optie is om selectiever te bepalen welke opleidingen 
gekwalificeerd worden als beroepsopleiding.  

 
 Zoals aangegeven in het antwoord op het eerste deel van de vraag vormt de telling van de 

werkzoekenden het uitgangspunt bij het opstellen van de VDAB-werkzoekendenstatistieken. De 
personen in categorie 95, 96 en 97 zijn vrijgesteld als werkzoekenden en de consequentie - nu en 
in de toekomst - is dan ook dat de vrijgestelde werkzoekenden niet geteld worden in de 
werkzoekendenstatistieken. 

 
 Een zelfde logica wordt gehanteerd bij de bruggepensioneerden: indien ze beschikbaar moeten 

blijven voor de arbeidsmarkt worden ze meegeteld bij de WZUA, anders niet. Tot voor kort was 
de algemene regel dat bruggepensioneerden niet geteld worden als werkzoekende. In uitvoering 
van het Generatiepact is daar verandering gekomen: bepaalde nieuwe bruggepensioneerden 
moeten nu wel beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dit is o.a. het geval voor personen die 
n.a.v. een bedrijfsherstructurering bruggepensioneerd zijn geworden voor de wettelijke 
brugpensioenleeftijd en die voorheen werkten in een erkende ondernemingen zonder vrijstelling. 
Deze groep vroegtijdige bruggepensioneerden dienen zich in te schrijven als werkzoekende bij 
VDAB en worden geteld als NWWZ.  
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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. 177 
van 20 maart 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Onderwijspersoneel   -   Pensioneringsleeftijd 
 
1. Hoeveel personeelsleden Vlaams onderwijs geboren in de jaren 1943-47 werken er nog en hoeveel 

zijn ondertussen gepensioneerd, uitgesplitst per jaar? 
 
2. Wat is de leeftijd van de gepensioneerde personeelsleden Vlaams onderwijs in de loop van 2007? 
 

Zijn er verschuivingen opgetreden ten opzichte van het begin van het decennium? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 177 van 20 maart 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1. Hierbij vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger een overzicht van het aantal personeelsleden, 

geboren in 1943-1947, dat nog werkt in het Vlaamse onderwijs. 
   

Geboortejaar Aantal 
1943 195 
1944 228 
1945 264 
1946 403 
1947 645 

 Bron: Ministerie van Onderwijs en Vorming. 
 
 Definitie: in de personeelsstatistieken wordt enkel het personeel geregistreerd dat ofwel 

rechtstreeks door het departement Onderwijs wordt betaald, ofwel van wie de lonen ten laste 
zijn van de werkingsenveloppe van het hoger onderwijs. Het personeel van de universiteiten zit 
hierin niet vervat. Alle personeelsgegevens hebben betrekking op de maand januari 2008, zoals 
gekend in maart 2008. 

 
2. De verdeling volgens leeftijd van de gepensioneerde personeelsleden (rustpensioen) in 2007 is 

weergegeven in onderstaande tabel. 
 

GEBOORTEJAAR M V TOTAAL
 Aantal Aantal Aantal 
1901  1 1
1902 1  1
1904  1 1
1905 2 8 10
1906 1 6 7
1907  22 22
1908 8 34 42
1909 7 37 44
1910 12 37 49
1911 14 48 62
1912 26 66 92
1913 43 89 132
1914 66 143 209
1915 69 142 211
1916 91 175 266
1917 92 189 281
1918 114 215 329
1919 206 326 532
1920 346 461 807
1921 423 519 942
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1922 466 549 1.015
1923 557 671 1.228
1924 579 709 1.288
1925 623 751 1.374
1926 653 742 1.395
1927 753 761 1.514
1928 809 833 1.642
1929 841 840 1.681
1930 952 977 1.929
1931 1.056 1.031 2.087
1932 1.271 1.106 2.377
1933 1.514 1.228 2.742
1934 1.636 1.356 2.992
1935 1.701 1.532 3.233
1936 1.791 1.683 3.474
1937 1.975 1.864 3.839
1938 2.176 2.158 4.334
1939 2.113 2.257 4.370
1940 1.926 2.005 3.931
1941 1.909 1.960 3.869
1942 2.057 2.390 4.447
1943 2.124 2.619 4.743
1944 2.146 2.878 5.024
1945 1.822 2.998 4.820
1946 1.898 3.109 5.007
1947 876 1.789 2.665
1948 172 539 711
1949 145 416 561
1950 109 370 479
1951 96 303 399
1952 66 270 336
1953 45 233 278
1954 52 234 286
1955 46 154 200
1956 22 122 144
1957 18 99 117
1958 21 73 94
1959 18 59 77
1960 7 47 54
1961 6 48 54
1962 7 26 33
1963 4 27 31
1964 1 31 32
1965 2 14 16
1966 1 7 8
1967  8 8
1968 1 11 12
1969  4 4
1970  1 1
1971  4 4
1972  3 3
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1973  1 1
1974  2 2
Totaal 38.584 46.421 85.005

 
 Vervolgens wordt het aantal personeelsleden vermeld die nieuw zijn gepensioneerd in 2006 

(eerste tabel hieronder) en 2007 (tweede tabel hieronder). Deze tabellen omvatten zowel de 
rustpensioenen als de overlevingspensioenen. 

 
Aantal pensioenen volgens geboortejaar van het 
Nederlandstalig onderwijs (ingangsdatum 2006) 

GEBOORTEJAAR OP RP TOTAAL 
1912 2   2
1913 2   2
1914 5   5
1915 4   4
1916 1   1
1917 5   5
1918 2   2
1919 5   5
1920 15   15
1921 23   23
1922 20   20
1923 20   20
1924 20   20
1925 22   22
1926 23   23
1927 20 1 21
1928 28   28
1929 43   43
1930 30 2 32
1931 21   21
1932 20   20
1933 21   21
1934 23   23
1935 20 1 21
1936 19 3 22
1937 21 2 23
1938 25   25
1939 24 1 25
1940 20 45 65
1941 21 176 197
1942 20 47 67
1943 15 74 89
1944 18 106 124
1945 15 570 585
1946 19 3939 3958
1947 15 52 67
1948 7 57 64
1949 10 51 61
1950 13 54 67
1951 7 54 61
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1952 7 39 46
1953 1 27 28
1954 3 38 41
1955 3 24 27
1956 5 15 20
1957 4 11 15
1958 1 17 18
1959 4 13 17
1960 5 10 15
1961 2 9 11
1962 2 5 7
1963  5 5
1964  7 7
1965  5 5
1966 3 2 5
1967  2 2
1968  1 1
1971  1 1
1972  1 1
1973 1 1 2
1974  1 1
1983 1   1
1998 1   1
2000 1   1
2002 2   2

TOTAAL 710 5469 6179
  

Aantal pensioenen volgens geboortejaar van het 
Nederlandstalig onderwijs (ingangsdatum 2007) 

GEBOORTEJAAR OP RP TOTAAL 
1911 3   3
1912 1   1
1914 1   1
1915 2   2
1916 4   4
1917 1   1
1918 4   4
1919 7   7
1920 13   13
1921 15   15
1922 18   18
1923 16   16
1924 24   24
1925 22   22
1926 14   14
1927 25   25
1928 27   27
1929 22   22
1930 31   31
1931 19   19
1932 24   24
1933 32   32
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1934 30   30
1935 14   14
1936 21   21
1937 20 4 24
1938 20   20
1939 16 3 19
1940 13 2 15
1941 20 47 67
1942 21 198 219
1943 17 62 79
1944 16 78 94
1945 18 99 117
1946 9 620 629
1947 9 3637 3646
1948 11 43 54
1949 9 47 56
1950 10 42 52
1951 13 37 50
1952 4 43 47
1953 5 38 43
1954 2 35 37
1955 2 27 29
1956 3 15 18
1957 1 13 14
1958 5 11 16
1959 1 10 11
1960 1 9 10
1961 1 11 12
1962  8 8
1963  6 6
1964  4 4
1965  3 3
1966 1 2 3
1967  2 2
1968 1 2 3
1969 1 1 2
1971  2 2
1972  1 1
1974  2 2
1984 1   1
1986 1   1
1997 1   1

TOTAAL 643 5164 5807
Bron: Federale Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 

 
 De tabel toegevoegd als bijlage biedt een overzicht van de evolutie van de rustpensioenen 

volgens leeftijd over de periode van 1997 tot en met 2007. 
 
BIJLAGE 
 
Overzicht van de evolutie van de rustpensioenen volgens leeftijd over de periode van 1997 tot en met 
2007. 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -121- 
 
 

 

Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANDENBROUCKE/177/antw.177.bijl.001.xls 
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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. 178 
van 21 maart 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Studierichting verpleegkunde en zorgberoepen   -   Brussel 
 
In het kader van de problematische Nederlandstalige dienstverlening in de Brusselse ziekenhuizen en 
het tekort aan verzorgenden, ook en vooral in Brussel, loopt er een campagne in het secundair 
onderwijs. Deze campagne moet jongeren aantrekken naar deze studierichtingen en ook naar deze 
knelpuntberoepen. 
 
Vooral in Brussel is het probleem nijpend en Pro Medicis heeft dit stimuleren van jongeren in die 
beroepen en in Brussel als één van zijn taken. 
 
Hierover had ik graag een evaluatie. 
 
1. Kan de minister meedelen wat de resultaten zijn van deze campagne? 
 
2. Kan de minister cijfers bezorgen van het aantal Nederlandstalige studenten verpleegkunde en 

verzorging in Brussel?  
 
3. Heeft men er zicht op hoeveel van hen na hun studies ook effectief  in Brussel blijven wonen? 
 
4. Wat is de evolutie over de laatste drie jaar? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 178 van 21 maart 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
De campagne loopt onder de bevoegdheid van Brigitte Grouwels, in de Brusselse regering 
staatssecretaris van ambtenarenzaken en de haven van Brussel en bevoegd voor welzijn, gezondheid 
en ambtenarenzaken. Zij is de bevoegde persoon naar wie de Vlaamse volksvertegenwoordiger zich 
kan wenden met haar vraag. 

 
1. Ik beschik niet over de gevraagde gegevens. 
 
2. Hierbij het aantal Nederlandstalige studenten verpleegkunde en verzorging per studierichting en 

per graad in Brussel voor de laatste drie schooljaren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ik beschik niet over de gevraagde gegevens. 
 
4. Ik beschik niet over de gevraagde gegevens.  

Studierichting graad leerjaar 2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen 3 1 15 15 10

Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen 3 2 10 17 14

Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 1 30 24 18
Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 2 25 26 23
Kinderzorg 3 3 26 30 27
Sociale en technische 
wetenschappen 2 1 14 20 31

Sociale en technische 
wetenschappen 2 2 48 34 20

Sociale en technische 
wetenschappen 3 1 26 17 26

Sociale en technische 
wetenschappen 3 2 18 20 20

Thuis- en 
bejaardenzorg/zorgkundige 3 3 4 8 23

Verpleegkunde 4e graad (modulair) 4 0 79 70 85
Verzorging 3 1 58 58 67
Verzorging 3 2 46 57 49
Verzorging-voeding 2 1 63 64 78
Verzorging-voeding 2 2 56 65 49
Totaal     518 525 540
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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 21 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Kleuter- en basisonderwijs   -   Schooluren 
 
Heel wat kleuterscholen en basisscholen veranderen blijkbaar de schooluren. De tijdsduur die de 
kleuter/leerling doorbrengt op school wordt blijkbaar stelselmatig ingekort. 
 
Hierdoor ontstaat veel ergernis bij de ouders. Zij worden immers geconfronteerd met volgende 
problemen: 
- praktische problemen inzake het brengen/afhalen van de kinderen: de (werkende) ouders kunnen 

de kinderen niet meer zelf naar school brengen (of begeleiden) of afhalen; 
- de kinderopvang moet worden verlengd of waar er vroeger geen kinderopvang nodig was, is dit nu 

wel nodig; 
- de ene school stopt om 15.40 uur, terwijl de andere school stopt om 16.10 uur of later. Iemand die 

een leerling heeft in de ene school en een leerling in de andere school, verliest zo heel veel tijd en 
energie. 

 
Sommige basisscholen stoppen nu zelfs met de les (of zijn van plan om te stoppen met de les) om 
11.30 uur op woensdagmiddag, om 15.00 uur op vrijdagnamiddag en om 15.40 uur op de andere 
weekdagen. Andere basisscholen stoppen daarentegen maar met de les om 12.00 uur op 
woensdagmiddag en om 16.10 uur op de andere weekdagen. 
 
Door met de schooluurblokken te schuiven, vroeger te beginnen en de middagpauze in te korten, 
slagen directie en leerkrachten erin om stelselmatig de duur van de schooldag in te korten. 
 
In de huidige regelgeving beginnen de lessen ten vroegste om 8 uur. Ze eindigen ten vroegste om 15 
uur en uiterlijk om 17 uur. Er is een middagpauze voorzien van ten minste één uur. 
 
In de praktijk komt het erop neer dat bijna geen enkele werkende ouder met een job van 9 tot 5 of van 
8 tot 4 nog zelf zijn kinderen kan afhalen in de kleuter- en/of de basisschool. 
 
1. Is de minister op de hoogte van voormelde problematiek? 
 
2. Kan een kleuter/basisschool zo maar de schooluren veranderen? 
 
3. Welke oplossing ziet de minister voor dit probleem? Welke initiatieven neemt hij? 
 

Gaat de minister ervan uit dat de schooluren alleszins niet voor 16 uur mogen eindigen, teneinde 
heel wat (werkende) ouders in staat te stellen om hun kinderen af te halen? 

 



-126-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 179 van 21 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het 
basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, 
erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de lessen in aantal gelijkmatig 
moeten verspreid zijn over vijf dagen, van maandag tot en met vrijdag en dat de lessen ten vroegste 
kunnen aanvatten om 8.00 uur en ten vroegste kunnen eindigen om 15 uur en ten laatste om 17.00 uur.  
Dit artikel bepaalt tevens dat er een middagpauze is van ten minste één uur. 
Binnen de grenzen van wat werd vastgelegd door de Vlaamse Regering mag elk schoolbestuur zelf de 
organisatie van de schooltijden vastleggen. 
Deze autonomie is een goeie zaak, zo kan elk schoolbestuur een regeling treffen die het best past voor 
haar school. Zo kan het inderdaad zijn dat in bepaalde scholen de lessen op vrijdagnamiddag al 
stoppen om 15u.  
Het vroeger beëindigen van de lessen mag evenwel nooit als gevolg hebben dat de leerlingen geen 
achtentwintig lestijden onderwijs- en opvoedingsactiviteiten per week krijgen. 
Wekelijks 28 lestijden moet dus overal gewaarborgd zijn. Scholen die de lessen soms beëindigen om 
15.00 uur en de 28 lestijden onderwijs- en opvoedingsactiviteiten respecteren, handelen in overeen-
stemming met de regelgeving. 
In deze is uiteraard het overleg met ouders zéér belangrijk. Begin en einde van de lessen is een thema 
waarover ouderraad en schoolraad advies geeft, ook telkens het schoolbestuur daaraan wil wijzigen. 
Overeenkomstig artikel 28 van het decreet basisonderwijs moet elk schoolbestuur de ouders bij de 
eerste inschrijving van hun kind schriftelijk informeren over o.a. de organisatie van de schooltijden.  
Ik ben niet op hoogte van eventuele klachten van ouders omtrent de organisatie van de schooltijden in 
sommige scholen, maar ik kan me voorstellen dat het voor werkende ouders niet evident is om de 
kinderen tijdig af te halen van de school. 
Daarom voorzien heel veel schoolbesturen – hoewel dat niet hun kerntaak is – in opvang zowel voor 
als na de schooluren. 
Waar de schoolbesturen niet zelf in opvang voorzien, wordt in heel wat gemeenten opvang 
georganiseerd via de zogenaamde IBO’s. 
Ik weet dat heel wat ouders gebruik maken van die vele vormen van voor- en naschoolse opvang die er 
bestaan, anderen doen beroep op grootouders of onthaalmoeders. 
Ik ga momenteel dan ook geen initiatieven nemen om het huidige besluit op de organisatie van het 
schooljaar aan te passen. 
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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. 180 
van 21 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Vlaamse studenten in het buitenland   -   Stand van zaken 
 
Heel wat Vlaamse jongeren studeren in het buitenland. Ze doen dit om een diploma of om een 
gedeelte van hun Vlaamse opleiding aan een buitenlandse (hoger)onderwijsinstelling te volgen. Dit 
biedt voor hen persoonlijk een aantal kwalitatieve voordelen, werkt horizonverruimend en is zeker 
verrijkend voor de individuele persoonlijkheid. 
 
1. Kan de minister meedelen hoe het aantal Vlaamse jongeren dat studeert aan buitenlandse 

universiteiten en onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs is geëvolueerd sinds 2004? 
 
2. Op welke studiebeurzen, tegemoetkomingen,… kunnen deze jongeren thans rekenen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 180 van 25 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Er zijn geen gegevens over Vlaamse studenten die ervoor kiezen in het buitenland een initieel of 
aanvullend diploma te behalen. Tenzij zij daar bijvoorbeeld een studietoelage voor krijgen (zie 
verder), is er in de regel immers geen band met de onderwijsoverheid of met een Vlaamse universiteit 
of hogeschool. 
 
Ook gegevens over Vlaamse studenten die in het buitenland een gedeelte van hun opleiding volgen - 
gaande van een trimester tot een volledig academiejaar - zijn momenteel nog fragmentarisch. Op dit 
ogenblik worden bijvoorbeeld geen gegevens bijgehouden van studenten die gedurende een bepaalde 
periode aan een buitenlandse instelling studeren: 
- op eigen initiatief en met eigen middelen, of 
- met middelen van de instelling waar zij in Vlaanderen studeren, of 
- met een beurs van private organisaties (Stichting Roeping, Rotary, banken, enz.), of 
- met een beurs in het kader van de federale ontwikkelingssamenwerking, of 
- met een beurs van buitenlandse nationale overheden en instanties (BAEF, NAVO, British Council, 

Fulbright, DAAD, Stichting Alexander S. Onassis, enz.). 
 
Via de nieuwe Databank Hoger Onderwijs, die in het kader van het nieuwe financieringsdecreet voor 
het hoger onderwijs vanaf volgend academiejaar operationeel zal zijn, zullen in de toekomst wel 
gegevens worden geregistreerd van studenten die in het kader van een opleiding aan een Vlaamse 
hogeschool of universiteit een gedeelte van hun studies in het buitenland volgen. 
 
Er zijn daarentegen wel gedetailleerde gegevens beschikbaar over Vlaamse studenten die in het 
buitenland studeren met een studietoelage, met een Erasmusbeurs of met een studiebeurs verleend in 
het kader van een bilateraal akkoord. 
 
a) studenten die met een studietoelage in het buitenland studeren 
In het kader van de Bolognaverklaring en het creëren van een Europese Hogeronderwijsruimte 
(EHOR) bepaalt het decreet betreffende studiefinanciering dat een student onder bepaalde 
voorwaarden voor een studietoelage in aanmerking kan komen voor het volgen van studies buiten de 
Vlaamse Gemeenschap. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen horizontale mobiliteit en 
verticale mobiliteit. 
 
We spreken van horizontale mobiliteit wanneer de student ingeschreven is voor een erkende opleiding 
aan een ambtshalve geregistreerde instelling in de Vlaamse Gemeenschap en een deel van de opleiding 
in een andere gemeenschap van België of in het buitenland volgt. Het gaat hier in hoofdzaak om 
studenten die in het kader van Erasmus in het buitenland studeren (zie punt b). Bij horizontale 
mobiliteit is de studietoelage altijd meeneembaar, ongeacht waar de student een deel van zijn 
opleiding volgt en uiteraard voor zover aan de andere voorwaarden (nationaliteit, pedagogisch, 
financieel) inzake studietoelagen is voldaan.  
 
Bij verticale mobiliteit is de student effectief ingeschreven aan een instelling in een andere 
gemeenschap van België of in het buitenland. Om in aanmerking te komen voor een studietoelage 
moeten een aantal bijkomende voorwaarden allemaal vervuld zijn: 
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- de opleiding of de onderwijsinstelling moet erkend zijn door de bevoegde overheid in de 
betrokken gemeenschap of in het betrokken land; 

- de opleiding moet leiden tot een diploma dat door de bevoegde overheid wordt erkend; 
- de student moet voldoen aan 1 van de volgende vereisten: 

 zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Vlaamse Gewest; 
 in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; 
 in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

 
Is aan de hierboven vermelde vereisten voldaan, dan kan de student in aanmerking komen voor een 
studietoelage voor het volgen van studies binnen de EHOR, ook als er equivalente studies in 
Vlaanderen zouden bestaan. Als de student een studietoelage aanvraagt voor het volgen van een 
opleiding buiten de EHOR, dan geldt als bijkomende voorwaarde dat er voor de te volgen opleiding 
geen gelijkwaardige opleiding in Vlaanderen bestaat. 
 
Hieronder gaat een overzicht van het aantal studenten dat een studietoelage gekregen heeft in het kader 
van verticale mobiliteit: 
 
 
 
 
Naargelang het inkomen kan een studietoelage schommelen tussen een minimumtoelage van 210,24 
euro en een volledige toelage van 3.253,61 euro als kotstudent. In uitzonderlijke gevallen en bij een 
extreem laag inkomen kunnen er voor kotstudenten toelagen worden verleend van 4.380,55 euro. (Alle 
bedragen gelden voor het academiejaar 2007-2008.) 
 
b) Erasmusbeurzen 
 
Hieronder gaan de mobiliteitscijfers voor studenten die sinds 2004 vanuit Vlaanderen met Erasmus in 
het buitenland studeerden: 
 
 
 
 
Het volledige overzicht gaat als bijlage en is eveneens te raadplegen op www.epos-vlaanderen.be. 
 
Een Erasmus mobiliteitstoelage is bedoeld om de bijkomende verblijfskosten in het buitenland 
(gedeeltelijk) op te vangen, niet om de normale kosten van een student te dekken. Via de vzw EPOS, 
het nationale agentschap dat instaat voor de uitvoering van het Lifelong Learning Programme 
waaronder ook Erasmus valt, wordt voor deze bijkomende onkosten een maandbedrag toegekend. 
Afhankelijk van het referentie-inkomen van de leefeenheid van de student en de Erasmusbestemming 
bedraagt de maandelijkse toelage van tussen 110 en 240 euro. Beursstudenten kunnen daarbovenop een 
extra beursbedrag toegekend krijgen. 
 
c) beurzen in het kader van een bilateraal akkoord 
 
Verschillende landen waarmee Vlaanderen een bilateraal akkoord heeft gesloten, bieden jaarlijks een 
aantal beurzen aan waarmee Vlaamse studenten een voortgezette opleiding kunnen volgen of 
wetenschappelijk onderzoek kunnen verrichten aan hun onderwijsinstellingen of onderzoekscentra. 
 
Hieronder gaat een overzicht van het aantal beurzen dat sinds 2004 is toegekend (effectieve 
kandidaten) en daadwerkelijk is opgenomen door de geselecteerde studenten: 
 

Academiejaar Aantal effectieve 
kandidaten 

Aantal vertrokken 
kandidaten 

% opgenomen 
beurzen 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 
328 369 429 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 
2803 2845 2917 
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2004 – 2005 75 43 57,3% 
2005 - 2006 83 42 50,6% 
2006 – 2007 64 41 64,0% 
2007 - 2008 71 47 66,2% 

 
(Merk op: in de jaren vóór 2004 nam gemiddeld 77% van de studenten hun beurs op, sinds 2004 ligt 
het gemiddelde met 59% een stuk lager.) 
 
De verblijfsbeurs van deze studenten wordt betaald door het gastland; het bedrag ervan is meestal in 
functie van de plaatselijke levensstandaard. De reiskosten van de studenten zijn in de regel ten laste 
van de Vlaamse Gemeenschap. Meestal worden bursalen vrijgesteld van het betalen van 
inschrijvingsgeld, behalve voor duurdere (aanvullende) opleidingen. 
 
BIJLAGE 
 
Overzicht van de evolutie van het aantal Erasmusstudenten uit Vlaanderen vanaf 1988 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANDENBROUCKE/180/antw.180.bijl.001.xls 
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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. 181 
van 26 maart 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Projecten Nederlands in  sportclubs 
 
De minister trok voor vier proefprojecten rond Nederlands als omgangstaal in sportclubs in de 
Vlaamse Rand 37.500 euro uit. 
 
De vier geselecteerde projecten zijn: 
- vzw Gezinssportfederatie in de regio Overijse en Huldenberg, die het Nederlands zal stimuleren bij 

kleuters in de gezinssportclubs; 
- de gemeenten van de regio Vlaams-Brabantse Ardennen, die de sportclubs met een jeugdwerking 

willen aanmoedigen door deskundige begeleiding en gratis vormingspakketten; 
- voetbalclub Diegem Sport, die i.s.m. de gemeente een afsprakennota opstelt over het taalgebruik, 

waardoor zowel trainers, leden, als ouders opgeleid zullen worden om met verschillende talen om 
te gaan. 

 
Deze drie projecten worden elk voor 10.000 euro gesubsidieerd. 
 
- Vilvoorde krijgt 7.500 euro subsidies. Er komt een sensibiliseringscampagne vanuit de stad, 

waarbij men aan taalsensibilisering wil doen, specifiek gericht naar sportclubs. Er zal ook een 
omni-sportkamp taal aangeboden worden, waarbij aan de clubs gevraagd wordt taallessen in te 
bouwen tijdens hun sportkampen. 

 
Tot welke resultaten hebben deze vier proefprojecten tot nu toe geleid? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 181 van 26 maart 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Het initiële opzet van de pilootprojecten was dat zij allen zouden uitgevoerd zijn voor september 2008. 
Aangezien voor enkele projecten pas vanaf eind september alle resultaten beschikbaar zijn, werd 
hiervoor de evaluatie tot oktober uitgesteld. Voor één project is om dezelfde reden de evaluatie 
voorzien midden december 2008.  
 
1. De vzw Gezinssportfederatie heeft gekozen om twee boekjes te maken voor alle sportclubs van 

GSF uit de randgemeenten; het ene over kleutergym, het andere over kleuterzwemmen. Beide 
boekjes zijn 32 pagina’s dik en worden op 1000 exemplaren gedrukt. De offertes van 
drukkerijen, tekenaars en uitgeverijen worden momenteel vergeleken. Bovendien werkt men 
volop aan de inhoud van de boekjes. Einde deze zomer of begin september wordt er een 
persmoment voorzien waarop de boekjes zullen voorgesteld worden. Nadien worden de boekjes 
geïntegreerd in de clubwerkingen en kan het project geëvalueerd worden. 

2. De sportregio van de Vlaams-Brabantse Ardennen heeft in alle 7 gemeenten van de sportregio 
het vormingspakket over hoe men kan omgaan met anderstaligen in sportclubs voorgesteld. De 
clubs kunnen tot 24 april intekenen voor het begeleidingsproces door de coaches. Er kunnen 
maximum 10 clubs een beroep doen op deze begeleiding. De clubs die hieraan deelnemen 
krijgen in de nieuwe sportregiobrochure alvast een speciale vermelding. De start van het 
begeleidingsproces is voorzien na de zomer aangezien de meeste sportclubs dan aan het nieuwe 
seizoen beginnen. Vanaf middenoktober kunnen we dit project evalueren aangezien de 
begeleiding dan al enkele maanden loopt. 

3. Voor voetbalclub Diegem Sport volgt, gezien het zeer uitgebreide opzet van dit project, een 
opsomming van de ondernomen acties en de planning: 
• de stuurgroep binnen de jeugdafdeling is samengesteld en actief; 
• het netwerk van contacten met organisaties die met Nederlands voor anderstaligen bezig zijn 

wordt uitgebouwd; 
• er is intern onderzoek naar de anderstaligheid binnen de club: statistieken jeugdspelers en 

ouders; 
• men werkt aan de sensibilisering van de doelgroep via persoonlijke contacten en via 

brieven; 
• jeugdtrainers worden via brainstorm gesensibiliseerd 
• omgeving wordt gesensibiliseerd door twee reuzenspandoeken op het jeugdcomplex en het 

stadion van het A-team  
• een leraar Nederlands met ervaring van basiseducatie in hetvolwassenenonderwijs en 

voeling met voetbal wordt aangesteld voor drie lesuren per week met uitbreiding naar nog 
eens drie lesuren; 

• functiebeschrijving lesgever is opgesteld; 
• de eerste oudergroepjes zijn samengesteld 
• de voorbereidingen van de sessies zijn klaar 
• de sessies voor ouders en workshops voor trainers zijn gestart in de week na de 

krokusvakantie. 
 Planning: 
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• de schriftelijke communicatie door de club wordt ondersteund door een versie in zeer 
eenvoudig Nederlands met verklarende woordenlijst; 

• het zakboekje voetbaltermen Diegem Sport (Nederlands en clubvisie) wordt afgewerkt 
• modules voetbalgebonden situaties met kansen voor taalcoaching worden samengesteld; 
• een logboek activiteiten wordt opgemaakt; 
• de stuurgroep maakt uiteindelijk een evaluatie op 

 De gemeente Machelen heeft in naam van de voetbalclub wel om uitstel van evaluatie gevraagd 
aangezien de vooropgestelde termijn te kort wordt geacht om voldoende resultaten te boeken. 
Dit uitstel werd toegestaan en het project zal op 15/12 ten einde lopen. De evaluatie hiervan zal 
nog voor 25/12 geschieden. 

 
4.  In Vilvoorde is men volop met de uitwerking van het omnisport- taalkamp bezig. Het talig 

aspect zal hier door de vzw Panta Rhei verzorgd worden. Tijdens de zomervakantie kan men 2 
weken op dit nieuwe aanbod intekenen. Het gaat hier om de eerste week van juli en de week van 
22 tot 28 augustus. De bijhorende folder is bijna klaar en wordt eerstdaags gedrukt. De 
taalsensibiliseringscampagne zal aan het einde van de zomer, bij de start van het nieuwe 
sportseizoen, ingezet worden. Dit zal door een affichecampagne gebeuren en ook de infoborden 
van de stad zullen hiervoor gebruikt worden. Vermits de sensibiliseringscampagne pas in 
september start, kan de evaluatie pas in oktober gebeuren. 
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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. 182 
van 26 maart 2008 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
Levenslang leren   -   Private opleidingsverstrekkers 
 
De Vlaamse Regering heeft de laatste jaren enorm geïnvesteerd in projecten rond levenslang leren.  
Onder andere door middel van de opleidingscheques konden de afgelopen jaren al heel wat mensen 
een opleiding genieten. Spijtig genoeg zijn laaggeschoolden en ouderen nog steeds moeilijk te 
overtuigen om gebruik te maken van deze cheques. Ook de opleidingscheques voor werkgevers die 
worden gefinancierd via het Budget voor Economisch Advies (BEA) zijn trouwens een groot succes. 
In een kennismaatschappij kan men het zich echter niet veroorloven om na een basisopleiding geen 
opleidingen meer te volgen.  
 
Zowel de overheid (bv. de VDAB) als de private ondernemingen bieden opleidingen aan. Hierbij 
beklemtoont de overheid echter te vaak het aanbod in plaats van de vraag. Daarenboven is de markt 
vandaag onvoldoende transparant en is de rol van private ondernemingen niet echt duidelijk te 
noemen.  Een betere rolverdeling tussen publieke en private spelers op de opleidingsmarkt is echter de 
beste garantie dat de werknemer, waar het tenslotte om gaat, kwalitatief de beste opleiding krijgt. 
 
1. Hoe evalueert de minister de rol van de private opleidingsaanbieders in het kader van het 

levenslang leren? 
 
2. Welke maatregelen heeft de minister al genomen om de private aanbieders meer te betrekken bij 

het aanbieden van opleidingen? 
 
3. Onderneemt de minister in de nabije toekomst stappen om tot een meer transparante 

opleidingsmarkt te komen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 182 van 26 maart 2008 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
1. Levenslang leren is voor de Vlaamse Regering reeds lange tijd een beleidsprioriteit. Twee 

belangrijke actieplannen, namelijk het actieplan levenslang leren uit 2002 en meer recent de 
Competentieagenda (akkoord d.d. 14 mei 2007) werden afgesloten. In beide actieplannen wordt 
opgeroepen om meer te investeren in competentieontwikkeling en dit onder meer doorheen een 
verhoging van de participatie aan opleidingen. Het volgen van een opleiding is voor zowel 
werknemers als werkgevers een win-winsituatie. Voor een werknemer is dit een manier om zijn 
eigen loopbaan in handen te nemen en te sturen en om bepaalde competenties (verder) te 
ontwikkelen, waardoor zijn positie op de arbeidsmarkt versterkt wordt. Voor bedrijven rendeert 
het ook te investeren in de competentieontwikkeling van hun werknemers, zodat ze competitief 
kunnen blijven in een steeds veranderende arbeidsmarkt en zodat ze beter kunnen inspelen op de 
sociaal-economische- technologische uitdagingen.  

 
 Als overheid investeren we in een publiek opleidingsaanbod. Hieronder vallen zowel publieke 

opleidingsverstrekkers zoals VDAB en Syntra als organisaties die onderwijs in publieke 
instellingen aanbieden (Onderwijs sociale promotie, deeltijds kunst onderwijs, basiseducatie, 
algemene onderwijsinstellingen- secundair, hoger, universitair). Als overheid kunnen we op die 
manier onder meer verzekeren dat ook moeilijk bereikbare groepen en kansengroepen een 
gepast aanbod vinden en dat specifieke opleidingen voor knelpuntberoepen en/of die zware 
financiële investeringen in infrastructuur en materiaal vergen georganiseerd worden.  

 
 Naast het publieke aanbod zijn er ook verschillende andere organisaties die opleidingen 

aanbieden. Een studie van Vlerick1 over de opleidingsmarkt in Vlaanderen laat een zeer divers 
landschap zien van commerciële en niet-commerciële niet-publieke spelers.  

 
 Als we kijken naar de CVTS enquête van 2005, dan toont deze aan dat ondernemingen voor de 

opleiding van hun werknemers vooral beroep doen op particuliere opleidingsinstellingen. Van 
alle opleidingsuren in bedrijven die in 2005 door externe opleidingsverstrekkers werden 
verzorgd, namen particuliere opleidingsinstellingen 44% voor hun rekening en werd 12,8% 
ingenomen door particuliere ondernemingen, wiens hoofdactiviteit niet bestaat uit het 
organiseren en geven van opleidingen. In totaal werd dus 56,8% van de opleidingen aangeboden 
door private spelers ten opzichte van 12,3% door publieke opleidingsverstrekkers en 8,6% door 
sectorale opleidingsinstituten. 

 
 Om de doelstelling rond levenslang leren in het kader van het Pact van Vilvoorde (“12,5% van 

de Vlaamse bevolking tussen 25 en 64 jaar moet deelnemen aan permanente vorming”) te 
realiseren, is het noodzakelijk dat alle hens aan dek wordt gezet en hierover reken ik op alle 
opleidingsverstrekkers, publiek én privaat. Naast de investeringen in een publiek aanbod 
investeert de overheid ook in vraaggestuurde instrumenten zoals opleidingscheques voor 
werknemers en voor bedrijven het budget voor economisch advies (BEA) en de ESF-oproep 
opleidingen in bedrijven die ook ruimte geven aan de private markt.  

                                                      
1 De opleidingmarkt in Vlaanderen, Onderzoeksrapport in het kader van Viona-
arbeidsmarktonderzoeksprogramma 2003, Vlerick Managementsschool.  
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2. Burgers en bedrijven kunnen dankzij de vraagfinanciering voor het volgen van een opleiding 

terecht bij zowel erkende publieke als private opleidingsverstrekkers. Hierbij valt vooral het 
grote aandeel private opleidingsverstrekkers op. 

 
 In het kader van de opleidingscheques zijn in Vlaanderen begin 2008 ongeveer 2100 

opleidingsverstrekkers2 erkend. Ongeveer 1200 hiervan zijn privé-opleidingsinstellingen die 
opleidingen aanbieden op commerciële basis. De rest zijn publieke en semi-publieke 
instellingen.  

 
 In het kader van BEA zijn begin 2008 in totaal 1666 erkenningen gegeven. 1429 erkenningen 

betreffen private opleidingsverstrekkers. 3 Het Departement Economie kan nog bijkomende 
gegevens aanleveren omtrent de private opleidingsverstrekkers: 74% van de projecten lopen bij 
private opleidingsverstrekkers en zij vertegenwoordigen 84% van het budget.   

 
 Tot op heden zijn geen gegevens beschikbaar rond de ESF-oproep opleidingen in bedrijven. 

Bedrijven hebben hierbij steeds de keuze om in zee gaan met een publieke of een private 
opleidingsverstrekker. 

 
3. Een belangrijke doelstelling voor de Overheid blijft het bekomen van een transparantere 

opleidingsmarkt, waarin kwaliteit voorop staat en vraag en aanbod op elkaar inspelen. 
 
 Via de vraaggestuurde stelsels doen we dit tot op zekere hoogte. We leggen minimale vereisten 

vast: wanneer een opleidingsverstrekker in het kader van de opleidingscheques voor 
werknemers of BEA erkend wil worden, moet een opleidingsverstrekker aantonen te beschikken 
over een kwaliteitslabel. Ik heb niet de ambitie om hier op een meer verregaande manier te gaan 
reguleren. 

 
 Verder staat er momenteel een belangrijk dossier in de steigers dat voor meer duidelijkheid en 

transparantie zal kunnen zorgen, namelijk de opmaak van een Vlaamse kwalificatiestructuur. 
Kwalificaties zijn een formeel erkend geheel van competenties. Ze tonen welke competenties 
vereist zijn voor de toegang tot een beroep of een bepaalde onderwijsopleiding. Kwalificaties 
krijgen vervolgens een plaats in de kwalificatiestructuur, waardoor ze onderling vergeleken 
kunnen worden. Aangezien kwalificaties eenduidig zullen worden beschreven, zal het voor een 
individu ook duidelijker en transparanter worden welke leerwegen leiden tot welke kwalificaties 
en welke kwalificatiebewijzen. Het lijkt me een interessante piste om te onderzoeken in welke 
mate ook de private opleidingsaanbieders betrokken kunnen worden bij de kwalificatiestructuur.  

 

                                                      
2 Bepaalde opleidingsverstrekkers zitten er meerdere malen in, maar met verschillende vestigingen. 
3 Een erkenning wordt ofwel voor de ganse onderneming gegeven (maatschappelijke zetel - MZ) ofwel voor een 
deel van de onderneming (individuele dienstverlener - IDVL of departement - DEP), vandaar dat bepaalde 
private opleidingsverstrekkers meerdere malen in deze cijfers zitten.  
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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. 183 
van 26 maart 2008 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
Opleidingscheques   -   Laaggeschoolden 
 
Het is al jaren bekend dat laaggeschoolden, om velerlei redenen, minder vaak gebruik maken van 
opleidingscheques. Eind 2006 heb ik dit bij de minister aangekaart via een schriftelijke vraag (vraag 
nr. 51, publicatie websitebulletin 5 februari 2007). De minister erkende toen het probleem, maar 
voegde eraan toe dat de participatie van lagergeschoolden in absolute cijfers toenam. De minster 
antwoordde toen ook dat hij een reeks maatregelen had genomen om meer laaggeschoolden warm te 
maken voor de voordelen van deze cheques. 
 
In de Beleidsbrief Werk 2008 (Stuk 1423 (2007-2008) – Nr.1, p. 36) erkent de minister dat 
laaggeschoolden en 50-plussers nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de statistieken rond het 
gebruik van opleidingscheques. In 2006 was er bij de groep van laaggeschoolden echter een lichte 
daling van 0,5 % ten opzichte van 2005. Voor de 50-plussers is er wel beterschap. In 2006 was er ten 
opzichte van 2005 een lichte stijging van 0,9 %. De minister kondigde in zijn beleidsbrief aan dat hij 1 
miljoen euro extra wil investeren om de toenemende vraag naar opleidingscheques op te vangen. 
 
De minister maakte in zijn beleidsbrief ook melding van een studieopdracht aan de SERV om het 
huidige systeem van opleidings- en studiefinanciering door te lichten. De resultaten van deze studie 
zouden volgens de minister in maart 2008 bekend worden gemaakt en worden gebenchmarkt met 
systemen die de andere EU-lidstaten hanteren.  
 
1. Hoe evalueert de minister de maatregelen die hij genomen heeft om lagergeschoolden aan te zetten 

om meer gebruik te maken van opleidingscheques? 
 
2. Wat gaat de minister met de extra budgettaire ruimte van 1 miljoen euro ondernemen om meer 

laaggeschoolden te bereiken? 
 
3. Wat zijn de resultaten van het onderzoek van de SERV? En welke conclusies trekt de minister 

hieruit? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 183 van 26 maart 2008 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
1. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de laaggeschoolde werknemers minder dan hun 

midden- of hooggeschoolde collega’s deelnemen aan permanente vorming. Hierdoor neemt de 
kloof tussen deze beide groepen verder toe. Doorheen verschillende beleidsmaatregelen 
voorzien we daarom extra stimulansen voor laaggeschoolden, zo ook binnen het stelsel van de 
opleidings-en begeleidingscheques dat zich richt op individuele werknemers die zich wensen bij 
te scholen. Mensen zonder een diploma van het secundair onderwijs krijgen een extra 
tussenkomst als ze een opleiding binnen het tweedekansonderwijs wensen te volgen.  

 
 De afgelopen jaren is het bereik van de opleidings- en begeleidingscheques zeer sterk 

toegenomen. In 2005 werden 214.149 cheques aangevraagd. In 2006 werden 233.835 aanvragen 
geregistreerd. Doorheen het jaar 2007 werden 250.130 cheques aangevraagd. In absolute 
aantallen namen hierbij ook de aanvragen van laaggeschoolden sterk toe. Zoals neergeschreven 
in de Beleidsbrief Werk 2008 en zoals door u terecht werd aangehaald, werden er in 2006 
verhoudingsgewijze evenwel minder laaggeschoolden met de opleidingscheques bereikt dan in 
2005.  

 
 Recente cijfers over het jaar 2007 tonen aan dat de daling in het aandeel van laaggeschoolden 

zich het afgelopen jaar niet heeft doorgezet. Het aandeel laaggeschoolden bleef immers gelijk 
(14,9%). Voor januari en februari 2008 merken we dat het aandeel laaggeschoolden onder de 
aanvragen terug toeneemt. Dit neemt niet weg dat blijvende inspanningen nodig zijn om deze 
doelgroep te stimuleren tot het volgen van een opleiding.  

 
 Het is daarbij belangrijk voor ogen te houden dat we de correctie niet alleen via de opleidings- 

en begeleidingscheques zullen kunnen realiseren. Bij heel wat van de kansengroepen zijn er 
naast financiële drempels, ook nog andere belemmerende factoren die een deelname aan 
opleiding/begeleiding in de weg kunnen staan, o.a. tijdsgebrek, het vinden van geschikte 
kinderopvang tijdens de opleiding, het hebben van een negatieve houding ten aanzien van 'leren', 
type van arbeidsregime/werkuren versus flexibiliteit om zich vrij te kunnen maken voor het 
volgen van cursussen buiten het werk, … In heel wat gevallen bestaat ook de behoefte aan 
begeleiding, bijvoorbeeld om het geschikte opleidingsaanbod te vinden. Ook op die elementen 
moeten we inzetten als we de kloof tussen laaggeschoolden enerzijds en midden- en 
hooggeschoolden anderzijds willen dichten. 

 
2. Met de Competentieagenda zetten we vanuit de Vlaamse overheid de komende jaren zeer sterk 

in op competentieontwikkeling en dit ook voor kansengroepen. Doorheen 10 verschillende 
sporen maken we samen met de Vlaamse sociale partners en de onderwijswereld werk van een 
samenhangend competentiebeleid, dat start in het onderwijs en doorgetrokken wordt naar de 
arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Diverse acties worden hiervoor uitgewerkt, deze zijn zowel 
gericht op leerlingen, leerkrachten, werkzoekenden, werknemers als werkgevers. Eén van de 10 
prioriteiten betreft het financieel stimuleren van werknemers om opleidingen te volgen, wat we 
vandaag onder andere doen via het stelsel van de opleidings- en begeleidingscheques voor 
werknemers. In het kader van de competentieagenda engageerden de Vlaamse sociale partners 
zich om de huidige financiële incentives voor competentieontwikkeling te benchmarken met 
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stelsels uit andere EU-landen om van daaruit beleidsvoorstellen te formuleren. In afwachting 
van dit onderzoek en de eventuele bijsturingen die daaruit voortvloeien, continueren we verder 
in op de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers. Het bijkomende budget van 1 
miljoen euro is voorzien om de budgettaire meerkost die voortvloeit uit het succes van het 
stelsel op te vangen. 

 
3. Om het engagement dat werd genomen in de competentieagenda met betrekking tot het 

onderzoek naar opleidingsincentives te realiseren werken de SERV-partners samen met 
wetenschappelijke onderzoekers. De studieopdracht werd toevertrouwd aan het Steunpunt Werk 
en Sociale Economie, meer bepaald aan een onderzoeksequipe onder leiding van Prof. Dr. L. 
Sels. De onderzoeksopdracht die momenteel wordt uitgevoerd is tweeledig. Enerzijds worden de 
incentives voor competentieontwikkeling gericht op individuele werknemers onderzocht. 
Anderzijds nemen de onderzoekers ook de financiële stimuli voor competentieontwikkeling 
binnen bedrijven en organisaties onder de loep. De resultaten van dit onderzoek worden 
verwacht in juni 2008. De Vlaamse inter-professionele sociale partners zullen met deze 
resultaten aan de slag gaan en brengen hierover in het najaar een advies aan de Vlaamse 
Regering uit. Ik zal het advies uitvoerig bestuderen, en dan beslissen over een eventuele 
bijsturing. 
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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. 184 
van 1 april 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
Aanwerving oudere werknemers   -   Stand van zaken 
 
Uit een onderzoek van het HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid) over de inzet en inzetbaarheid van 
ouderen op de arbeidsmarkt, blijkt dat – eenmaal de kaap van 50 voorbij – de kansen op tewerkstelling 
sterk dalen. Terwijl voor de onderzochte periode net geen 15 procent van de aanwervingen betrekking 
had op 45-plussers, is het aandeel aanwervingen voor 50- en 55-plussers nog slechts 5 respectievelijk 
3 procent. Verder blijkt ook dat vooral kleinere bedrijven 45-55-plussers aanwerven, terwijl grote 
bedrijven zich vooral op jongeren richten. Grotere bedrijven zouden namelijk minder vatbaar zijn voor 
financiële prikkels en een grotere keuze kandidaten hebben. Opvallend is ook dat slechts 12 procent 
van de aanwervingen voor bediendenjobs betrekking hebben op 45-plussers. 
 
Oudere werknemers worden vaak geassocieerd met een lager rendement. Naarmate de leeftijd vordert, 
is er inderdaad een afname van bepaalde fysiologische en cognitieve capaciteiten, maar er zijn ook een 
aantal kwaliteiten die toenemen, aldus de onderzoekers. Zo hebben ouderen meer beroepsspecifieke 
ervaring en beschikken ze over betere communicatievaardigheden. De veronderstelling dat 
veroudering noodzakelijk tot een daling van de productiviteit leidt, klopt dus niet. 
 
De onderzoekers concluderen dat naast het aanbieden van diverse financiële steunmaatregelen, vooral 
een doorgedreven sensibilisering van de werkgevers noodzakelijk is, wil men de bestaande stereotypes 
en leeftijdsnormen afzwakken. Een positieve beeldvorming van de competenties en meerwaarde van 
oudere werknemers vertaalt zich immers in hun selectiecriteria. 
 
Vandaag wordt al heel wat gedaan om ondernemingen te ondersteunen bij het voeren van een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zo werd het expertisecentrum “Leeftijd en Werk” opgericht en 
worden er regionale projectontwikkelaars ingezet voor het stimuleren en de begeleiding van 
diversiteitsplannen in bedrijven met specifieke aandacht voor oudere werknemers. 
 
1. Hoe evalueert de minister de inspanningen van het expertisecentrum en de regionale 

projectontwikkelaars om bedrijven te sensibiliseren om oudere werkzoekenden aan te werven? 
Acht de minister hier bijsturing nodig? 

 
2. Heeft de minister een beeld van de resultaten van die diversiteitsplannen? Worden in die bedrijven 

effectief meer oudere werkzoekenden aangeworven? Bestaat hierover cijfermateriaal? 
 
3. Voor bediendenjobs worden blijkbaar vooral jongeren aangetrokken. Bestaan er vandaag specifiek 

gerichte acties ter zake naar oudere werknemers? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 184 van 1 april 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1.  In januari 2007 gingen 3,5 FTE medewerkers aan het werk die het expertisecentrum Leeftijd & 

Werk (eL&W) hebben voorbereid en opgestart. In juni 2007 werd tijdens een persconferentie de 
lancering van het eL&W bekendgemaakt. Vanaf het najaar van 2006 tot laat in 2007 werden 13 
bijkomende Projectontwikkelaars met specifieke aandacht voor oudere werknemers door de 
ERSV’s aangesteld.  

 
 In 2007 heeft het expertisecentrum een strategisch actieplan leeftijdsdiversiteit uitgewerkt; 

intussen komt het naar buiten via o.a. volgende acties: 
• Ondersteunen van een wetenschappelijk en beleidsgericht seminarie over ‘Eindeloopbaan’ 

van het Steunpunt WSE (1/2/2008) 
• Lanceren van een informerende en sensibiliserende website Leeftijd en Werk, die feiten 

en cijfers, onderzoek, leerrijke praktijken en instrumenten ter beschikking stelt. (vanaf 29 
april beschikbaar via www.leeftijdenwerk.be) 

• Ontwikkeling van een beperkte set van boordtabellen rond demografische, arbeidsmarkt- 
en beleidsontwikkelingen ’Leeftijd en Werk’ (publicatie via website eL&W-rubriek 
‘Feiten en Cijfers’) in samenwerking met het steunpunt WSE 

• Opmaak en onderhoud van een lijst met leerrijke praktijken ‘Leeftijd en Werk’, ontsloten 
via de website  

• Samenwerking/sensibilisering van partners gericht naar ondernemingen (sectoraccounts 
VDAB, ondernemingsloketten, interimsector,…) 

• In kaart brengen van buitenlandse goede praktijken (rond leeftijdsbewust 
werkgelegenheidsbeleid; ook rond sensibilisering) 

 
 Er is een maandelijks structureel overleg tussen het eL&W en de projectontwikkelaars EAD uit 

de 13 regio’s. De plannen en werkzaamheden worden er aan elkaar getoetst, en het eL&W houdt 
er de vinger aan de pols van de praktijk. Het is onder meer vanuit de inbreng van deze 
projectontwikkelaars dat bijvoorbeeld de leerrijke praktijken gedetecteerd en verspreid kunnen 
worden. 

 
2.  De leeftijdsgerichte diversiteitsplannen anno 2007 geven volgend beeld. 
 
 Wat de prioritaire kansengroepen van het EAD-beleid betreft zijn allochtonen en oudere 

werknemers dé kansengroepen die in bijna alle plannen op de een of andere manier specifiek 
aandacht krijgen. Dit is overigens een tendens van de laatste jaren. In de meerderheid van de 
diversiteitsplannen werkt men naar meerdere kansengroepen tegelijk, hetgeen ook een 
uitdrukking is  van een geïntegreerde aanpak van het HR-beleid van veel organisaties en 
ondernemingen. Dit is zeker een trend die bij de bedrijven die een diversiteitsplan indienen en 
uitvoeren waarneembaar is en die aan te moedigen is. 

 
 Tabel: Verdeling aandacht kansengroepen (op basis van streefcijfers) binnen de 544 ingediende 

diversiteitsplannen bij 620 organisaties 
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 (Bij het totaal van 544 diversiteitsplannen zijn er 12 clusterplannen die zich richten op een totaal 
van 88 organisaties.) 

 
 Totaal Allochtonen Oudere wn 50+ Arbeidshandicap 
Instap 257 213 205 111 
Diversiteitsplan 186 161 166 80 
Cluster 88 88 73 44 
Groei 89 73 77 33 
 620    

 
 Tabel: Focus Leeftijd en Werk en analyse van de streefcijfers 50+-ers in de ingediende plannen 

in 2007. 
 

Focus leeftijd en werk Aantal plannen 
(op een totaal van 544) 

 

50+-ers in de streefcijfers opgenomen 521 (96%) 
Mentorschapsformule 205 (38%) 
Leeftijdsbewust personeelsbeleid 49 (9%) 
Uitsluitend streefcijfers opgenomen m.b.t. 
oudere werknemers 

39 (7%) 

 
 In de plannen voor 2006 werden de streefcijfers op aanwerven van ouderen slechts op 450 gezet, 

in 2007 is dit streefcijfer opgetrokken tot 985. In 2007 werd voor het eerst ook een streefcijfer 
inzake retentie van ouderen opgenomen, nl. 1570.  

 
3.  Aanwervingen in kader van bediendenjobs 
 
 Het is correct dat de data van het onderzoek van Luc Sels en Acerta aangeven dat er procentueel 

minder 50+bedienden dan 50+arbeiders worden aangeworven. Bij deze vaststelling kunnen 
echter ook enkele nuanceringen worden aangebracht. 

 
 Inzake het activeringsbeleid is er vandaag een groot verschil tussen -50 en 50+. Vanaf 45 jaar is 

de werkgever verplicht om in outplacement te voorzien. Voor wat VDAB betreft, wordt de 
groep van de 45-49jarige opgenomen in de klassieke sluitende aanpak. Voor de 50+ is er 
vandaag alleen een verplichting om deel te nemen aan een informatiesessie via de 50+club of de 
bijblijfconsulenten van de vakbonden.   

 
 Uit ander onderzoek blijkt dat het aandeel aanwervingen van bedienden niet minder wordt vanaf 

45 of 50 jaar, maar reeds vanaf de leeftijdscategorie van 30-34 jaar (zie De Coen, A., Forrier A., 
Lamberts M. en Sels L., Leeftijd en Werk, HIVA, 2007). Dit wil zeggen dat er effectief vooral 
jongeren als bediende worden aangetrokken. 

 
 -30 30-49 50+ 
Arbeider 43,5 47,7 8,8 
Bediende 56,0 38,0 6,0 
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 Bij een verdere analyse van de leeftijd van aanwerving bij arbeiders en bedienden blijkt dat 

vooral bij vrouwelijke bedienden de aanwervingsleeftijd erg jong is. Bij arbeiders daarentegen is 
het opvallend dat blijkbaar heel wat vrouwen als arbeider worden aangeworven in de 
leeftijdsklassen van 35-44 jaar.  

 
 
 De reguliere 50+werkingen bereiken zowel arbeiders als bedienden. De VDAB werking in de  

50+clubs en jobkanaal maken in hun werking geen speciaal onderscheid of aanpak naar 
arbeiders of  bedienden. 

 
 Daarnaast zijn er ondertussen verschillende uitzendkantoren die zich specifiek richten op 45 of 

50 plussers. Het pas opgerichte instantAplus begeleidt voor 70% bedienden (waarvan 20% 
hoger kader). Voor de andere initiatieven (Active Age, Kantoor 45+, Manpower, Randstad 
Diversity, Start People, …) beschikken we niet over opgesplitste cijfers. In 2006 was slechts 
9,5% van de door de gehele uitzendsector tewerkgestelden een 45+er. 
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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. 185 
van 1 april 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Arbeidsmobiliteit   -   Franse grensarbeiders 
 
Gezien de krappe arbeidsmarkt in West-Vlaanderen ziet men de te verwachten uitdoving van het 
grensarbeidersstatuut voor Fransen met lede ogen aan. De West-Vlaamse bedrijven zijn vragende 
partij voor een hogere arbeidsmobiliteit uit Wallonië en uit Frankrijk.  
 
In antwoord op mijn vraag om uitleg van 17 januari bevestigde de minister dat er weinig onderzoek 
werd gedaan tot nu toe (Handelingen C109 van 17 januari 2008, blz. 1-7). 
 
1. Hoeveel Fransen werken in Vlaanderen? 
 

a) Hoeveel daarvan werken in een grensarbeidersstatuut? 
 

b) Hoeveel daarvan wonen nog in Frankrijk? 
  

c) In welke Vlaamse regio’s werken zij? 
 
2. Welke evolutie zien we hier de voorbije jaren? Is dit voornamelijk in bepaalde sectoren? 
 
3. Welke samenwerking is er tussen de VDAB en zijn Franse tegenhanger? Met welk resultaat op de 

arbeidsmobiliteit? 
 
4. Is er reeds onderzoek uitgevoerd naar de voorwaarden die maken dat Fransen in onze regio komen 

werken? In concreto, welke gevolgen zou de afschaffing van het grensarbeiderstatuut hebben op 
de arbeidsmobiliteit Frankrijk – Vlaanderen?  

 
Zo er nog geen dergelijk onderzoek werd gevoerd, wordt dit opgezet of gestimuleerd? 

 
5. Ziet de minister een rol voor het EGTS Eurodistrict Kortrijk-Lille-Tournai om deze 

arbeidsmobiliteit 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. 185 van 1 april 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
1. In feite beschikken we over weinig bronnen om het aantal Franse grensarbeiders te bepalen. Er 

is de Franse volkstelling die een nauwkeurige weergave van alle grensarbeiders die in Frankrijk 
wonen en in België werken. De meest recente gegevens dateren van 1999. Via een nieuwe 
methode volgt vanaf 2004 een jaarlijkse update. Daarnaast zijn er de gegevens van het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Deze administratieve bron baseert 
zich op de plaats van inschrijving bij een ziekenfonds door elke werknemer die tewerkgesteld is 
in een op Belgisch grondgebied gelegen onderneming en inventariseert alle werknemers in 
België (ook deze die in Frankrijk wonen). Uit een studie van Eureschannel blijkt dat er grote 
verschillen bestaan tussen beide bronnen, met name bij de Franse grensarbeiders die 
tewerkgesteld zijn in de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen. Een mogelijk verklarende 
hypothese is dat Franse grensarbeiders die in West-Vlaanderen werken zich in Wallonië, vooral 
dan in Moeskroen bij een ziekenfonds inschrijven. Daarbij komt het feit dat sommige gegevens 
wellicht gegroepeerd worden op het niveau van de zetel van het ziekenfonds. De 
veronderstelling dat de plaats van inschrijving in het ziekenfonds overeenkomt met de plaats van 
tewerkstelling, zoals de Riziv-gegevens meestal geïnterpreteerd worden, lijkt niet te kloppen 
met de realiteit.  

 In die studie van Eureschannel combineert men beide bronnen. De belangrijkste beperking is dat 
de gegevens zich beperken tot grensarbeiders die in Nord-Pas-de-Calais wonen en in België 
komen werken. Zij vertegenwoordigen evenwel de overgrote meerderheid van de Franse 
grensarbeiders. Van de 22.553 grensarbeiders die in de regio Nord-Pas-de-Calais wonen, werkt 
57% in Henegouwen en 32% in West-Vlaanderen (7.166).  

 
 Totaal  % 
West-Vlaanderen 7 166 31,8% 

Ieper 1 332 5,9% 
Kortrijk 3 189 14,1% 
Roeselare 1 005 4,5% 
Tielt 617 2,7% 
Veurne 738 3,3% 
andere arrondissement 285 1,3% 

Henegouwen 12 933 57,3% 
Ath 475 2,1% 
Charleroi 1 002 4,4% 
Bergen 2 485 11,0% 
Moeskroen 4 150 18,4% 
Soiginies 453 2,0% 
Thuin 1 348 6,0% 
Doornik 3 020 13,4% 

Andere Belgische provincies 2 454 10,9% 
Totaal  22 553 100,0% 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -149- 
 
 

 

17% van de huidige grensarbeiders heeft de Belgische nationaliteit. Het aandeel vrouwen ligt 
duidelijk hoger dan onder de Franse grensarbeiders met Franse nationaliteit.  
Bron: http://www.eureschannel.org/nl/dossiers/grensstromen_2006..pdf 
 
Ter vergelijking, de RIZIV-gegevens van 30/06/06  
 
 Franse grensarbeiders 
Vlaams Gewest 4 924 
West-Vlaanderen 4 568 
Waals Gewest 22 371 
Brussels Gewest 363 
Totaal  27 658 

 
2. Vanaf 1990 is er een meer dan verviervoudiging van het aantal Franse grensarbeiders. Van 

6.348 Franse grensarbeiders in 1990 naar 25.665 in 2005 (bron: Eureschannel). De sterke 
stijging van de Franse grensarbeiders heeft betrekking op alle leeftijdscategorieën. Dit laat 
Eureschannel vermoeden dat de Franse grensarbeider langer grensarbeider blijft en grensarbeid 
dus een duurzaam karakter heeft. De overgrote meerderheid van de grensarbeiders werkt met 
een contract van onbepaalde duur. In West-Vlaanderen werkt één op de tien grensarbeiders via 
een uitzendcontract. In het arrondissement Roeselare is dit zelfs 17%. Dit hangt samen met het 
belang van uitzendarbeid als middel om personeel aan te werven. 

 
3. Er zijn het voorbije jaar enkele contacten geweest tussen de VDAB en de Communauté Urbaine 

Dunkerque. De problematiek is vergelijkbaar met die van de relatie VDAB - Forem. De VDAB 
(vooral in de Westhoek regio en de Westkust) heeft een groot aantal vacatures, die maar 
moeilijk ingevuld geraken terwijl in de Franse région Nord-Pas-de-Calais een veel hogere 
werkloosheid heerst. 

 Momenteel zijn er heel wat Fransen die in de Westhoek regio werken. Zoals bekend wordt dat 
sterk gefaciliteerd door het grensarbeidsstatuut, dat het voor Fransen bijzonder aantrekkelijk 
maakt om in Vlaanderen te komen werken. Ook is de werkloosheidsreglementering in Frankrijk 
anders dan in België. Bovendien zijn er erg goede verbindingen tussen Vlaanderen en Nord - 
Pas de Calais (file vrije autosnelweg). In de arbeidstroom van Frankrijk naar Vlaanderen speelt 
de VDAB geen bepalende rol: het proces speelt zich spontaan af (spontane sollicitaties van 
Fransen) of via het informeel netwerk of via de uitzendkantoren die grensoverschrijdend 
werken. 

 Tijdens de contacten die er geweest zijn tussen VDAB en de Franse partners (= Communauté 
Urbaine Dunkerque, ANPE, maisons de l'emploi, AFPA...) zijn scenario's afgetoetst om de 
VDAB-vacatures gemakkelijker te communiceren naar Frankrijk en/of de inschrijving van 
Franse werkzoekenden bij VDAB te faciliteren. Alle pistes botsen echter op de vereiste inzake 
de Nederlandse taal. De VDAB- website is in het Nederlands, de inschrijving tools zijn in het 
Nederlands en dit is voor de Franse werkzoekenden onoverkomelijk. 

 VDAB heeft wel in 2007 meegewerkt aan een regionale jobbeurs in Gravelines en in 2008 is een 
VDAB-participatie opnieuw gepland. De VDAB-participatie in 2007 was vrij succesvol in de 
zin dat heel wat Franse werkzoekenden met goede profielen de VDAB stand hebben 
geconsulteerd. De VDAB heeft een consulent naar deze beurs gestuurd die perfect Franstalig is. 
In 2008 zal de VDAB Franstalige jobkranten maken. Vervolgacties botsen evenwel altijd op het 
gebrek aan kennis van het Nederlands bij de Franse werkzoekenden. 

  
 

De laatste 4 jaar heeft de VDAB Kortrijk-Roeselare een interregproject RAVTI uitgevoerd ism 
de Franse partner AFPA Roubaix-Lomme. Er werden opleidingen georganiseerd voor Franse 
werkzoekenden die in Vlaanderen wilden komen werken. Aan de beroepsopleiding (oa machine 
operatoren) werd eveneens een taalopleiding basis Nederlands gekoppeld. Deze module is 
slechts éénmaal doorgegaan; het is moeilijk gebleken om voor het vervolg van deze opleiding 
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voldoende kandidaten te vinden. Ook bleek tijdens de opleiding slechts 2/3 van de cursisten 
bereid om effectief stage te lopen in Vlaanderen en na de stage was er ook niet onmiddellijk 
belangstelling voor tewerkstelling. De opleiding callcentermedewerker voor de Fransen met een 
Nederlandse taalmodule bleek ook geen alternatief te zijn voor de Vlaamse arbeidsmarkt; die 
sector vraagt in Vlaanderen minimaal een degelijke kennis van de Nederlandse taal en een 
taalbad was hier onvoldoende. Daarentegen kregen Vlaamse cursisten (opleiding 
callcentermedewerker) een taalbad in het Frans in Roubaix (Fr). De cursisten werden wekelijks 
opgevolgd door een VDAB-instructeur. Deze module kende wel succes, maar deze cursisten 
waren niet geïnteresseerd in tewerkstelling in Frankrijk. De lonen zijn in Frankrijk beduidend 
lager dan in Vlaanderen. Daarenboven zijn er ook nog mobiliteitsproblemen (openbaar vervoer) 
en juridische problemen (tewerkstellingsmaatregelen die al dan niet kunnen toegepast worden 
op niet-landgenoten, aanbieden van stages,...). Dit alles, samen met de culturele verschillen, 
maakt een samenwerking niet altijd evident. Momenteel werkt de VDAB een nieuw project 
(Arbeidsstromen) uit in samenwerking met de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA, de 
FOREM - en aan de Franse kant -  ANPE en AFPA. De principes van de interregionale 
mobiliteit zullen ook toegepast worden op de Franse partners: aanbieden van geschikte vacatures 
terwijl ANPE en AFPA geschikte kandidaten moeten rekruteren. In tegenstelling met het project 
RAVTI zal de opleiding Nederlands aangeboden worden op de werkvloer. 

 
4. Er is bij mijn weten geen onderzoek bekend over de voorwaarden die maken dat Fransen in onze 

regio komen werken. Het fiscale en parafiscale systeem maakt het voor Franse werknemers 
interessant om in Vlaanderen te komen werken. Het heeft een enorm effect op de netto 
koopkracht van die personen, waardoor ze bereid zijn om een afstand van 60 of 70 kilometer af 
te leggen. EuresChannel heeft wel een studie over de hindernissen in arbeidsmobiliteit 
(http://www.eureschannel.org/docs/OBSTACLES_BROCHURE_200506.pdf) gemaakt waar grensarbeiders 
mee geconfronteerd kunnen worden. In het kader van de banenconferentie later deze zomer zal 
de afschaffing van het speciale grensarbeiderstatuut tussen Frankrijk en België zeker 
meegenomen worden bij de bespreking van hoe de interregionale mobiliteit verder kan worden 
aangemoedigd.  

 
5. Op initiatief van de Franse ‘Conseil de développement’, werd in mei 2006 een eerste project 

inzake grensarbeid opgezet in Lille. Deze raad voor ontwikkeling richtte samen met 
EuresChannel (European employment Services) een werkgroep op met organisaties die de 
bedrijven en de werkzoekenden uit de drie regio’s vertegenwoordigden, met als doel een 
evenement te organiseren waarbij beide partijen, werkgevers en werkzoekenden, uit de drie 
regio’s elkaar konden ontmoeten. 
Een eerste stap werd gezet in het kader van het ‘Forum de l’emploi’ van het Franse 
arbeidsbureau ANPE, dat jaarlijks in Lille doorgaat. Binnen dit evenement dat tot dan enkel 
bedoeld was voor de metropool van Lille, werd een ander evenement gecreëerd met een 
grensoverschrijdende dimensie. Maar liefst 41 Belgische bedrijven verwelkomden er naast de 
130 Franse ondernemingen zo’n 8.000 Franse bezoekers en ruim 1.000 Belgische 
werkzoekenden. Het experiment werd een succes en toonde duidelijk het belang aan om een 
evenement op te zetten dat exclusief gewijd was aan de bevordering van grensarbeid. Een 
dergelijk evenement zou immers de kans geven aan werkzoekenden, bedrijven en 
vertegenwoordigers van de drie regio’s van de Eurometropool om elkaar te ontmoeten. 
Het project nam snel concrete vormen aan en de Franse, Belgische en Europese (EURES) 
autoriteiten besloten samen met de betrokken partners om een jaarlijks grensoverschrijdende 
jobbeurs op te richten, die elk jaar in een verschillende regio van de Eurometropool zou 
doorgaan. De tweede editie werd op 12 december 2007 in Kortrijk georganiseerd onder de 
coördinatie van UNIZO Zuidwest-Vlaanderen met samenwerking met de VDAB Kortrijk-
Roeselare. Op deze beurs waren er in totaal 117 exposanten, waarvan 17 Franse bedrijven. In 
totaal kwamen 2.536 bezoekers, waarvan 482 Fransen. 
De derde editie zal doorgaan in Doornik op 23 september 2008. 
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BIJLAGE  
 
Evolutie inkomende grensarbeid per provincie vanuit Frankrijk (RIZIV, 30 juni van het jaar) 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANDENBROUCKE/185/antw.185.bijl.001.xls 
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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. 186 
van 2 april 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Lokaal flankerend onderwijsbeleid   -  Project Liedekerke-Affligem 
 
De gemeenten Liedekerke en Affligem dienden samen bij het Ministerie van Onderwijs een aanvraag 
in om taallessen te organiseren voor het toenemende aantal anderstalige kinderen. Ook de 
communicatie met hun ouders moet beter. 
 
Het aantal anderstalige leerlingen in het basisonderwijs nam in Liedekerke en Affligem op enkele 
jaren toe tot twintig procent. De scholen uitten op overlegmomenten met de gemeenten al meermaals 
hun bezorgdheid. 
 
In Affligem wordt sinds enkele maanden wekelijks door een vrijwilligster taalles gegeven aan 
negentien kinderen van Affligemse basisscholen. Het is de bedoeling dit initiatief uit te breiden naar 
drie klasjes, aangepast aan de leeftijd en het taalniveau, zowel in Affligem als in Liedekerke. 
 
Een andere bezorgdheid van de scholen is de communicatie tussen anderstalige leerlingen en hun 
ouders. Het project wil die contacten verbeteren met service en begeleiding aan de scholen, leerlingen 
en leerkrachten, de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de centra voor algemeen welzijn 
(CAW). Hierbij wordt er gedacht aan het vertalen van brieven en mailings van de scholen naar de 
anderstalige leerlingen en hun ouders, het organiseren van gespreksmomenten of zelfs het brengen van 
huisbezoeken bij de allochtone ouders. De brugfiguur is de schakel tussen de school en de ouders. 
Men wil niet enkel bijscholingen en voordrachten geven, maar ook bemiddelen bij culturele 
verschillen. 
 
1. De gemeenten Liedekerke en Affligem dienden een aanvraag in om taallessen te geven voor 

anderstalige leerlingen. 
 

Is de minister op de hoogte van deze aanvraag? Welk standpunt heeft de minister ter zake 
ingenomen? 

 
2. Bij goedkeuring van deze aanvraag rekenen de beide gemeenten wekelijks op 29 manuren en 

kunnen ze hun project uitbreiden met zes vrijwilligers. 
 

Welke middelen voorziet de minister voor dit project? 
 
3. Binnen welke termijn zullen deze gemeenten dit project kunnen realiseren? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 186 van 2 april 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
1. Uit een navraag bij mijn administratie blijkt dat er 1 projectaanvraag uit Liedekerke en Affligem 

bekend is. In het kader van het lokaal flankerend onderwijsbeleid werd een projectaanvraag 
‘Brugfiguren in het kleuter- en basisonderwijs’ ingediend. De selectieprocedure is nog lopende. 

 
2. Per samenwerkingsverband van gemeenten komt slecht 1 projectvoorstel in aanmerking voor 

een subsidiebedrag van maximum 40 000 euro.  
 
3. Overeenkomstig de projectoproep die bekend gemaakt werd op de website 

http://www.ond.vlaanderen.be/lokaalbeleid/subsidies/ zullen gemeentebesturen die project-
voorstellen indienden, op gemotiveerde wijze in kennis worden gesteld van de selectie, ten 
laatste in juni 2008.  
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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. 187 
van 2 april 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Leerlingentelling "Gelijke Onderwijskansen"   -  Antwerpen 
 
In het kader van  het decreet Gelijke Onderwijskansen worden om de drie jaar gegevens opgevraagd, 
op basis waarvan voor een volgende periode van drie jaar aanvullende GOK-lestijden worden 
toegekend. “Thuistaal niet het Nederlands” (TNN) is één van de indicatoren, die in combinatie met één 
of meerdere van de andere indicatoren kunnen leiden tot het toekennen van aanvullende lestijden. 
 
In antwoord op verschillende vragen liet de minister weten dat de gegevens verkregen na analyse van 
de vragenlijst die ouders van alle kinderen uit het gewoon basis- en secundair onderwijs via de school 
ontvangen hebben begin dit schooljaar, zullen gebruikt worden voor de berekening van de lestijden 
van de volgende GOK-cyclus. Met deze grootschalige enquête werd de eigenlijke GOK-bevraging dus 
vervroegd. Vermits de teldatum pas op 1 februari valt, hadden scholen echter tot die datum de 
mogelijkheid om eventuele wijzigingen door te geven. 
 
In het verleden heb ik de minister nog al cijfers gevraagd m.b.t. het aantal GOK-leerlingen, het aantal 
TNN-leerlingen en het aantal extra lesuren dat de scholen op basis van deze cijfers verkregen. Vermits er 
nu een nieuwe telling is gebeurd, had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen. 
 
Kan de minister per school in de provincie Antwerpen (lager en secundair onderwijs) het totaal aantal 
leerlingen meedelen, het aantal GOK-leerlingen, het percentage GOK-leerlingen, het aantal 
anderstalige leerlingen (TNN)  en het percentage anderstalige leerlingen? 
 
Kan de minister daarbij de vergelijking met de vorige GOK-cycli bezorgen? 
 
Kan de minister ook het aantal extra uren meedelen dat de scholen, op basis van het aantal GOK-
leerlingen, verkrijgen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 187 van 2 april 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
De gegevens voor de berekening van de uren in het kader van GOK zijn gebaseerd op de teldatum van 
1 februari. Aangezien deze gegevens van de scholen momenteel nog niet volledig beschikbaar en 
geverifieerd zijn, is het te vroeg om reeds cijfers op schoolniveau vrij te geven. Deze cijfers zullen pas 
in juni stabiel zijn. 
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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. 188 
van 2 april 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Leerlingentelling "Gelijke Onderwijskansen"   -   Limburg 
 
In het kader van  het decreet Gelijke Onderwijskansen worden om de drie jaar gegevens opgevraagd, 
op basis waarvan voor een volgende periode van drie jaar aanvullende GOK-lestijden worden 
toegekend. “Thuistaal niet het Nederlands” (TNN) is één van de indicatoren, die in combinatie met één 
of meerdere van de andere indicatoren kunnen leiden tot het toekennen van aanvullende lestijden. 
 
In antwoord op verschillende vragen liet de minister weten dat de gegevens verkregen na analyse van 
de vragenlijst die ouders van alle kinderen uit het gewoon basis- en secundair onderwijs via de school 
ontvangen hebben begin dit schooljaar, zullen gebruikt worden voor de berekening van de lestijden 
van de volgende GOK-cyclus. Met deze grootschalige enquête werd de eigenlijke GOK-bevraging dus 
vervroegd. Vermits de teldatum pas op 1 februari valt, hadden scholen echter tot die datum de 
mogelijkheid om eventuele wijzigingen door te geven. 
 
In het verleden heb ik de minister nog al cijfers gevraagd m.b.t. het aantal GOK-leerlingen, het aantal 
TNN-leerlingen en het aantal extra lesuren dat de scholen op basis van deze cijfers verkregen. Vermits er 
nu een nieuwe telling is gebeurd, had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen. 
 
Kan de minister per school in de provincie Limburg (lager en secundair onderwijs) het totaal aantal 
leerlingen meedelen, het aantal GOK-leerlingen, het percentage GOK-leerlingen, het aantal 
anderstalige leerlingen (TNN)  en het percentage anderstalige leerlingen? 
 
Kan de minister daarbij de vergelijking met de vorige GOK-cycli bezorgen? 
 
Kan de minister ook het aantal extra uren meedelen dat de scholen, op basis van het aantal GOK-
leerlingen, verkrijgen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 188 van 2 april 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
De gegevens voor de berekening van de uren in het kader van GOK zijn gebaseerd op de teldatum van 
1 februari. Aangezien deze gegevens van de scholen momenteel nog niet volledig beschikbaar en 
geverifieerd zijn, is het te vroeg om reeds cijfers op schoolniveau vrij te geven. Deze cijfers zullen pas 
in juni stabiel zijn. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -159- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
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Vraag nr. 189 
van 2 april 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Leerlingentelling "Gelijke Onderwijskansen"   -   West-Vlaanderen 
 
In het kader van  het decreet Gelijke Onderwijskansen worden om de drie jaar gegevens opgevraagd, 
op basis waarvan voor een volgende periode van drie jaar aanvullende GOK-lestijden worden 
toegekend. “Thuistaal niet het Nederlands” (TNN) is één van de indicatoren, die in combinatie met één 
of meerdere van de andere indicatoren kunnen leiden tot het toekennen van aanvullende lestijden. 
 
In antwoord op verschillende vragen liet de minister weten dat de gegevens verkregen na analyse van 
de vragenlijst die ouders van alle kinderen uit het gewoon basis- en secundair onderwijs via de school 
ontvangen hebben begin dit schooljaar, zullen gebruikt worden voor de berekening van de lestijden 
van de volgende GOK-cyclus. Met deze grootschalige enquête werd de eigenlijke GOK-bevraging dus 
vervroegd. Vermits de teldatum pas op 1 februari valt, hadden scholen echter tot die datum de 
mogelijkheid om eventuele wijzigingen door te geven. 
 
In het verleden heb ik de minister nog al cijfers gevraagd m.b.t. het aantal GOK-leerlingen, het aantal 
TNN-leerlingen en het aantal extra lesuren dat de scholen op basis van deze cijfers verkregen. Vermits er 
nu een nieuwe telling is gebeurd, had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen. 
 
Kan de minister per school in de provincie West-Vlaanderen (lager en secundair onderwijs) het totaal 
aantal leerlingen meedelen, het aantal GOK-leerlingen, het percentage GOK-leerlingen, het aantal 
anderstalige leerlingen (TNN)  en het percentage anderstalige leerlingen? 
 
Kan de minister daarbij de vergelijking met de vorige GOK-cycli bezorgen? 
 
Kan de minister ook het aantal extra uren meedelen dat de scholen, op basis van het aantal GOK-
leerlingen, verkrijgen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 189 van 2 april 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
De gegevens voor de berekening van de uren in het kader van GOK zijn gebaseerd op de teldatum van 
1 februari. Aangezien deze gegevens van de scholen momenteel nog niet volledig beschikbaar en 
geverifieerd zijn, is het te vroeg om reeds cijfers op schoolniveau vrij te geven. Deze cijfers zullen pas 
in juni stabiel zijn. 
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Vraag nr. 190 
van 2 april 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Leerlingentelling "Gelijke Onderwijskansen"   -   Oost-Vlaanderen 
 
In het kader van  het decreet Gelijke Onderwijskansen worden om de drie jaar gegevens opgevraagd, 
op basis waarvan voor een volgende periode van drie jaar aanvullende GOK-lestijden worden 
toegekend. “Thuistaal niet het Nederlands” (TNN) is één van de indicatoren, die in combinatie met één 
of meerdere van de andere indicatoren kunnen leiden tot het toekennen van aanvullende lestijden. 
 
In antwoord op verschillende vragen liet de minister weten dat de gegevens verkregen na analyse van 
de vragenlijst die ouders van alle kinderen uit het gewoon basis- en secundair onderwijs via de school 
ontvangen hebben begin dit schooljaar, zullen gebruikt worden voor de berekening van de lestijden 
van de volgende GOK-cyclus. Met deze grootschalige enquête werd de eigenlijke GOK-bevraging dus 
vervroegd. Vermits de teldatum pas op 1 februari valt, hadden scholen echter tot die datum de 
mogelijkheid om eventuele wijzigingen door te geven. 
 
In het verleden heb ik de minister nog al cijfers gevraagd m.b.t. het aantal GOK-leerlingen, het aantal 
TNN-leerlingen en het aantal extra lesuren dat de scholen op basis van deze cijfers verkregen. Vermits er 
nu een nieuwe telling is gebeurd, had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen. 
 
Kan de minister per school in de provincie Oost-Vlaanderen (lager en secundair onderwijs) het totaal 
aantal leerlingen meedelen, het aantal GOK-leerlingen, het percentage GOK-leerlingen, het aantal 
anderstalige leerlingen (TNN)  en het percentage anderstalige leerlingen? 
 
Kan de minister daarbij de vergelijking met de vorige GOK-cycli bezorgen? 
 
Kan de minister ook het aantal extra uren meedelen dat de scholen, op basis van het aantal GOK-
leerlingen, verkrijgen? 
 



-162-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 190 van 2 april 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
De gegevens voor de berekening van de uren in het kader van GOK zijn gebaseerd op de teldatum van 
1 februari. Aangezien deze gegevens van de scholen momenteel nog niet volledig beschikbaar en 
geverifieerd zijn, is het te vroeg om reeds cijfers op schoolniveau vrij te geven. Deze cijfers zullen pas 
in juni stabiel zijn. 
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Vraag nr. 191 
van 2 april 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Leerlingentelling "Gelijke Onderwijskansen"   -   Vlaams-Brabant 
 
In het kader van  het decreet Gelijke Onderwijskansen worden om de drie jaar gegevens opgevraagd, 
op basis waarvan voor een volgende periode van drie jaar aanvullende GOK-lestijden worden 
toegekend. “Thuistaal niet het Nederlands” (TNN) is één van de indicatoren, die in combinatie met één 
of meerdere van de andere indicatoren kunnen leiden tot het toekennen van aanvullende lestijden. 
 
In antwoord op verschillende vragen liet de minister weten dat de gegevens verkregen na analyse van 
de vragenlijst die ouders van alle kinderen uit het gewoon basis- en secundair onderwijs via de school 
ontvangen hebben begin dit schooljaar, zullen gebruikt worden voor de berekening van de lestijden 
van de volgende GOK-cyclus. Met deze grootschalige enquête werd de eigenlijke GOK-bevraging dus 
vervroegd. Vermits de teldatum pas op 1 februari valt, hadden scholen echter tot die datum de 
mogelijkheid om eventuele wijzigingen door te geven. 
 
In het verleden heb ik de minister nog al cijfers gevraagd m.b.t. het aantal GOK-leerlingen, het aantal 
TNN-leerlingen en het aantal extra lesuren dat de scholen op basis van deze cijfers verkregen. Vermits er 
nu een nieuwe telling is gebeurd, had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen. 
 
Kan de minister per school in de provincie Vlaams-Brabant (lager en secundair onderwijs) het totaal 
aantal leerlingen meedelen, het aantal GOK-leerlingen, het percentage GOK-leerlingen, het aantal 
anderstalige leerlingen (TNN)  en het percentage anderstalige leerlingen? 
 
Kan de minister daarbij de vergelijking met de vorige GOK-cycli bezorgen? 
 
Kan de minister ook het aantal extra uren meedelen dat de scholen, op basis van het aantal GOK-
leerlingen, verkrijgen? 
 
Kan de minister ook het aantal extra uren meedelen dat scholen op basis van het aantal TNN-
leerlingen verkrijgen (uiteraard enkel voor die scholen welke in aanmerking komen voor TNN-uren)? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 191 van 2 april 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
De gegevens voor de berekening van de uren in het kader van GOK zijn gebaseerd op de teldatum van 
1 februari. Aangezien deze gegevens van de scholen momenteel nog niet volledig beschikbaar en 
geverifieerd zijn, is het te vroeg om reeds cijfers op schoolniveau vrij te geven. Deze cijfers zullen pas 
in juni stabiel zijn. 
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Vraag nr. 192 
van 3 april 2008 
van WIM VAN DIJCK 
 
 
 
Vlaamse overheid   -   Turks schoonmaakpersoneel 
 
Op de website van de vakbond ACV kan men een artikel lezen met als titel “Vakbond bezorgt Turkse 
poetsvrouwen toekomst bij Vlaamse overheid”. Het artikel verhaalt hoe de Vlaamse Gemeenschap 
besliste om de schoonmaak van het Hendrik Consciencegebouw op de Albert II-laan voortaan in eigen 
beheer uit te voeren. Het gebouw werd voorheen gepoetst door de firma ASBO uit Koekelberg, waar 
vooral Turken zijn tewerkgesteld. De Turkse poetsers van ASBO konden echter niet rechtstreeks in 
dienst genomen worden door de Vlaamse Gemeenschap, aangezien de meesten van hen geen 
Nederlands (of Frans) spreken.  
 
Het ACV engageerde zich echter ten voordele van de Turkse poetsers. Het ACV zou de dienst 
Emancipatiezaken hebben gecontacteerd en de dienst Evenredige Arbeidsdeelname die de opmaak van 
diversiteitsplannen bij de Vlaamse overheid stimuleert. Er werd een overleg georganiseerd en 
uiteindelijk kwam men op de proppen met een IBO-contract, waarbij de poetsvrouwen bij de Vlaamse 
overheid een individuele beroepsopleiding zouden volgen. Ze zouden gewoon blijven poetsen bij de 
Vlaamse overheid, maar ze krijgen ook Nederlandse les en instructies met betrekking tot hun job. De 
VDAB zou volgens het ACV speciaal voor hen een cursus schrijven waarin specifieke woordenkennis 
voor het poetsen wordt aangeleerd. Als het IBO-contract positief wordt geëvalueerd, moeten zij 
volgens het ACV wettelijk gezien vast in dienst worden genomen.  
 
Op vrijdag 9 november schreven zich in het Consciencegebouw uiteindelijk acht Turkse poetsvrouwen 
en één poetsman in voor een IBO-contract bij de Vlaamse overheid.  
 
1. Klopt het dat de Vlaamse overheid met Turkse poetsers een IBO-contract sloot? Kan de minister 

de omstandigheden schetsen van de totstandkoming van deze contracten?  
 
2. Gebeurt het nog dat de Vlaamse overheid Nederlandsonkundige sollicitanten lessen Nederlands 

aanbiedt?  
 
3. Klopt het dat de VDAB een speciale cursus schrijft voor deze cursisten waarbij specifieke 

woordenkennis voor het poetsen wordt aangeleerd?  
 
4. Waarom deze allicht dure inspanningen van de VDAB voor deze Turkse poetsers? Waarom deze 

voorkeursbehandeling?  
 
5. Wanneer deze mensen na een evaluatie in dienst worden genomen door de Vlaamse overheid, 

betreft het dan een contractuele of statutaire aanwerving?  
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6. Op welke wijze zal de taalkennis van de Turkse poetsers bij indiensttreding beoordeeld worden? 
Aan welk niveau van taalkennis dienen zij te beantwoorden bij indiensttreding?  

 
7. Worden via de IBO-contracten voor de Turkse poetsers de regels met betrekking tot objectieve 

aanwervingen bij de Vlaamse overheid niet omzeild?  
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ANTWOORD 
op vraag nr. 192 van 3 april 2008 
van WIM VAN DIJCK 
 
 
 
1. Dit is correct. VDAB  en de DAB Schoonmaak  van het Agentschap voor Facilitair Management 

sloten met 4 personen een IBO-contract af. 
 
 De schoonmaak in de gebouwen van de Vlaamse overheid wordt georganiseerd door de DAB 

Schoonmaak. DAB Schoonmaak beslist zelf of de schoonmaak in eigen beheer gebeurt of de 
opdracht wordt uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf. 

 De schoonmaak van het Consciencegebouw werd uitbesteed aan de firma Asbo. Vorig jaar 
opteerde DAB Schoonmaak in samenspraak met het Ministerie van Onderwijs en Vorming, dat 
in het gebouw gevestigd is, om de schoonmaak voortaan in eigen beheer te organiseren. 

 
 De personeelsleden van de firma ASBO werd de kans geboden zich kandidaat te stellen voor 

een betrekking bij DAB Schoonmaak. Aanvankelijk waren er een 15tal geïnteresseerden. Na 
screening van de competenties bleken 4 personen bereid om in een IBO-contract te stappen, om 
hun kennis van het Nederlands op het niveau te brengen, zodat ze kunnen aangeworven worden .  

 
 De 4 personen (3 vrouwen en 1 man) zijn van een verschillende nationaliteit, twee van Turkse,  

één van Armeense en één de Belgische nationaliteit. 
 
 IBO staat voor Individuele Beroepsopleiding in een Onderneming. 
 Indien een werkgever bij een sollicitant bepaalde competenties mist om onmiddellijk over te 

gaan tot aanwerving, kan er beroep gedaan worden voor een opleiding op de werkvloer. 
 De kennis van het Nederlands i. f. v. het aan te leren beroep wordt beschouwd als een technische 

competentie, die wordt opgenomen in het competentieprofiel. 
 In dit geval kregen de cursisten een opleiding in functionele taalvaardigheid door een VDAB-

instructeur, naast de gebruikelijke opleiding door de begeleider van DAB Schoonmaak. 
 
2. Voor een antwoord op deze vraag wens ik te verwijzen naar mijn collega de Vlaamse minister 

bevoegd voor bestuurszaken. 
 
 In dit geval ging het ook niet om personen, die volledig Nederlandsonkundig waren. 
 
3. Nederlands op de Werkvloer is een opleiding die wordt gegeven door een instructeur NT2 

(Nederlands tweede taal) op de werkvloer, tijdens de werkuren. Het is een cursus die telkens op 
maat van het bedrijf wordt gemaakt. Hierbij werden de werkprogramma’s van DAB 
Schoonmaak als uitgangspunt genomen. Er wordt op maat getraind, het lesmateriaal wordt 
pragmatisch aangemaakt en er wordt getraind met situaties. Er worden geen specifieke 
cursussen geschreven. 

 
4. Er is helemaal geen sprake van een voorkeurbehandeling. VDAB heeft een 

beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering, waarbij er o.a. een oververtegenwoordiging 
van kansengroepen in de dienstverlening wordt opgelegd. Allochtone werkzoekenden zijn zo’n 
kansengroep. 
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 Bij de opstart van elk IBO-contract worden de onderneming (in dit geval DAB Schoonmaak) en 
de cursist administratief en inhoudelijk ondersteund door de VDAB-consulent. De cursisten 
worden begeleid gedurende het volledige verloop van de IBO. 

 
 In het kader van de interregionale mobiliteit is het ook voorzien dat VDAB aan IBO-cursisten 

ondersteuning biedt voor functionele taalvaardigheid Nederlands. 
 
5. Na een succesvolle opleiding is de werkgever (in dit geval DAB Schoonmaak) contractueel 

verbonden om de nieuwe medewerker aan het werven met een contract van onbepaalde duur. 
 
 Het schoonmaakpersoneel bij DAB Schoonmaak wordt in beginsel contractueel aangeworven. 
 
6. Bij de start van de opleiding worden de leerdoelen bepaald. In dit geval zijn dit o.a.: instructies 

met betrekking tot schoonmaken, werkplanningen lezen, telefonisch melden van problemen, 
basisconversaties voeren met collega’s, … 

 
 Tijdens het IBO-contract worden de cursisten permanent opgeleid, begeleid en geëvalueerd op 

hun evoluties. Indien blijkt dat het nodige niveau moeilijk of niet kan behaald worden tegen het 
einde van de IBO-overeenkomst, wordt het opleidingstraject bijgestuurd, verlengd of wordt de 
opleiding stopgezet. 

 
 Na een opleidingsperiode van 18 weken werden 3 van de 4 contracten succesvol afgerond, één 

werd vroegtijdig stopgezet. 
 
 De functies van schoonmaakpersoneel behoren tot niveau D, dit zijn functies waarvoor, op 

enkele uitzonderingen na, geen diploma vereist is. De kandidaten leggen een test af in het 
Nederlands waarbij hun vakbekwaamheden en vaardigheden worden getest.  

 Dit geldt dus ook voor de personeelsleden die na een IBO-opleiding in dienst treden. 
  
7. De personen die de IBO-opleiding succesvol hebben beëindigd voldoen aan alle objectieve 

wervingsvoorwaarden. 
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Vraag nr. 193 
van 7 april 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Administratieve onderwijsfuncties   -   Licentiaten 
 
In onze huidige samenleving willen mensen meer en meer zelf hun loopbaan uitstippelen in functie 
van hun gezinssituatie, ook in het onderwijs. 
 
Voor leerkrachten die fulltime lesgeven in het secundair onderwijs is dit niet altijd even evident: 
lessenroosters kunnen elk schooljaar drastisch wijzigen, steeds vaker worden extra inspanningen 
buiten de schooluren gevraagd, de frequentie van vakvergaderingen en klassenraden neemt toe en zeer 
vaak vinden deze plaats na schooltijd. Dergelijke wisselende situaties combineren met een voltijds 
lessenrooster én gezinstaken, is geen sinecure. Vastbenoemde leerkrachten zitten soms echter vast in 
een dergelijke situatie. 
 
Concreet wens ik het probleem aan de orde te stellen van licentiaten in het secundair 
gemeenschapsonderwijs die het lesgeven willen ruilen voor een functie van secretariaatsmedewerker 
in hun school, uiteraard tegen een lagere verloning. Momenteel kan dat niet, omdat licentiaten 
daarvoor overgekwalificeerd zijn. Zij kunnen enkel vervangingen doen. Gegradueerden mogen ook les 
geven in het secundair onderwijs en zij mogen zich wel kandidaat stellen voor een administratieve 
functie als secretariaatsmedewerker. 
 
1. Hoe verzoent de minister deze situatie met de invoering van een “modern personeelsbeleid”, zoals 

afgesproken in het regeerakkoord? 
 
2. Heeft de minister al onderzocht in welke mate deze beperkingen wegens overkwalificatie de 

rechten van het onderwijzend personeel schendt? 
 
3. Overweegt de minister om dit op te nemen in het sociaal overleg, zodat licentiaten in de toekomst 

wel de mogelijkheid hebben om een functie als secretariaatsmedewerker in het onderwijs uit te 
oefenen? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 193 van 7 april 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
1. De functie van administratief medewerker in het secundair onderwijs behoort, samen met deze 

van opvoeder, tot het ondersteunend personeel.  In eerste instantie wil ik erop wijzen dat een 
licentiaat/master niet de facto uitgesloten is in deze personeelscategorie. 

 
 Het ondersteunend personeel, waarbij betrekkingen worden opgericht op basis van een punten-

enveloppe, werd m.i.v. 1 september 1998 ingevoerd in het secundair onderwijs. Dit was het 
eerste niveau dat via punten ging werken. 

 De personeelscategorie van het ondersteunend personeel kwam in de plaats van het opvoedend 
hulppersoneel en het administratief personeel. Betrekkingen in deze categorieën werden 
toegekend op basis van normen die gebonden waren aan het aantal leerlingen. 

 Vanaf het ogenblik dat een school een welbepaald aantal leerlingen had, kreeg zij een voltijdse 
betrekking en per x-aantal leerlingen kwam daar telkens een betrekking bij en dit in een 
welbepaalde volgorde. Dit systeem werd vervangen door een puntenenveloppe. 

 Een puntenenveloppe laat meer flexibiliteit toe dan een systeem dat betrekkingen toewijst op 
basis van normen. Via de punten kan elke school op basis van haar eigen noden bepalen welke 
betrekkingen zij wil inrichten. Voor elke betrekking moet de school een aantal punten uit haar 
enveloppe halen en de kostprijs van deze betrekking is gerelateerd aan het diplomaniveau van 
het personeelslid. 

 Hoe hoger het diploma, hoe meer punten de betrekking ‘kost’. Dit betekent dat een personeelslid 
steeds op basis van zijn hoogste diploma moet worden aangesteld, en dus niet onder dit niveau 
aan de slag kan. 

 In 1998 is specifiek gekozen voor dit principe om het niveau van het ondersteunend personeel 
a.h.w. ‘op te krikken’(“de juiste man op de juiste plaats”). Daarom is toen ook het niveau 
licentiaat (master) met een puntenwaarde van 120 punten ingevoegd.  

 Hierbij moet ook rekening gehouden worden met het feit dat het gros van het personeel dat in 
1998 in het toenmalige opvoedend hulppersoneel was aangesteld, hoofdzakelijk een diploma 
had van het niveau HOKT. Het betrof hier functies van studiemeester-opvoeder, 
directiesecretaris en opvoeder-huismeester.  

 Het administratief personeel (klerken en opstellers) was in de minderheid, wat ook te maken had 
met het specifieke normensysteem waarbij een school per x-aantal leerlingen recht had op een 
aantal betrekkingen van studiemeester-opvoeder en pas daarna op een betrekking van klerk of 
opsteller. 

 De maatregel om de betrekking te koppelen aan een welbepaald diplomaniveau verhindert 
trouwens ook dat lager geschoolde personeelsleden stelselmatig worden verdrongen door hoger 
geschoolde personeelsleden. 

 
2. Dit systeem schendt mijn inziens helemaal niet de rechten van het onderwijspersoneel. 
 Als overheid leggen we ook in andere situaties bepaalde kwaliteitsvereisten vast. Ik verwijs hier 

naar de aanstelling van onderwijzend  personeel in het secundair onderwijs waar voor de eerste 
graad de regent/bachelor als aangewezen diplomaniveau is vastgelegd en voor de derde graad de 
licentiaat/master. 
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 Ik vind dat we ook moeten opletten dat er geen omgekeerde beweging plaatsvindt, waarbij 
‘overgekwalificeerd’ personeel massaal lagere functies gaat innemen omdat dit op termijn dan 
voordeliger zou zijn voor de school en inrichtende macht. 

 
3. In cao VIII is de afspraak opgenomen dat er m.i.v. 1 september 2009 een globale 

puntenenveloppe komt in het secundair onderwijs. 
 De verschillende afzonderlijke bestaande puntenenveloppen voor ondersteunend personeel, de 

ondersteuning van de scholengemeenschap, de taak- en functiedifferentiatie en de omkadering 
voor technisch adviseur en adjunct-directeur zullen dan worden samengevoegd in één 
enveloppe. 

 De uitvoering van deze cao-afspraak en de onderhandelingen die dan met de sociale partners 
zullen worden gevoerd, lijken mij een opportuun moment om de door u geschetste problematiek 
op tafel te leggen. 
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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. 194 
van 7 april 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Steden- en gemeentenplan jeugdwerkloosheid   -   Evaluatie 
 
In het kader van de sluitende aanpak voor jonge werkzoekenden startte de minster in januari 2006 in 
overleg met de sociale partners met het steden- en gemeentenplan jeugdwerkloosheid. Hij sloot een 
convenant af met dertien steden en gemeenten met een hoge jeugdwerkloosheid en veel kwetsbare 
jonge werkzoekenden. 
 
In vacatureclubs worden de jongeren op regelmatige basis uitgenodigd om in groep of individueel te 
werken aan hun zoektocht naar werk. Op regelmatige basis (minimum na vier maanden) wordt een 
evaluatiemoment ingebouwd waarbij men nagaat of het aangeboden traject het meest aangewezen is, 
dan wel of bijkomende acties nodig zijn. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van de jongerenwerkloosheid – in procenten 

en absolute cijfers – per stad/gemeente? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de totale 
werkloosheid in die steden/gemeenten? 

 
2. Welke invloed had dit op de werkzaamheidsgraad in die steden en gemeenten? Kan de minister 

een overzicht geven? 
 
3. Stelt de minister een evolutie vast van de werkloosheidscijfers vóór en na deze aanpak? Hoe 

verklaart de minister deze evolutie? 
 
4. Hoe verhoudt deze evolutie zich ten opzichte van de algemene jongerenwerkloosheidscijfers in 

Vlaanderen? 
 
5. Wat is de gemiddelde duurtijd van een traject? 
 
6. Kan de minister een overzicht geven van de aangeboden vacatures? Wat is het aandeel van 

interimjobs? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 194 van 7 april 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Het steden- en gemeentenplan m.b.t. jeugdwerkloosheid wordt momenteel geëvalueerd. Op dit 
ogenblik kan ik u de volgende antwoorden bezorgen: 
 
1-3-4. De werkloosheid onder de laaggeschoolde jongeren in de 13 steden en gemeenten daalt in de 

periode december 2005-december 2007 sterker dan in de rest van Vlaanderen, zelfs wanneer 
de strenge definitie van werkloosheid gehanteerd wordt, d.w.z. wanneer de werkzoekenden in 
opleiding effectief als werkzoekenden worden geteld (cf. Tabel 1). De daling bedraagt 33,9%, 
tegenover 25,7% in de rest van Vlaanderen (met “de rest van Vlaanderen” worden alle 
Vlaamse gemeenten en steden bedoeld, met uitzondering van de 13). Om het effect van de 
acties beter in te schatten werden ook 13 controlesteden en -gemeenten geselecteerd, die in 
zekere mate aan hetzelfde profiel beantwoorden, maar zonder bijzondere actie.4 In deze 13 
controlesteden en -gemeenten was de daling ook minder uitgesproken (-26,4%) dan in de 13 
experimentgemeenten en -steden van het actieplan.  

 
 Van de 13 steden en gemeenten scoren er 11 beter dan het Vlaamse gemiddelde. Van de 13 

controlesteden en -gemeenten presteren er slechts vijf beter dan het Vlaamse gemiddelde. De 
daling van de werkloosheid onder de laaggeschoolde jongeren tijdens de afgelopen twee jaren 
verloopt wel niet in alle 13 steden en gemeenten gelijkmatig.  

 
 Tabel 1: Evolutie van de laaggeschoolde jeugdwerkloosheid waarbij werkzoekenden in 

opleiding als werkzoekend geteld worden 
 

  Dec. 2005 Dec. 2007 Dec. '05-dec. '07
 Vlaanderen 26.395 18.744 -29,0% 
 13 steden en gemeenten 10.513 6.951 -33,9% 
 Rest Vlaanderen 15.882 11.793 -25,7% 
 13 controlesteden en -gemeenten 3.042 2.238 -26,4% 
      
 13 steden en gemeenten Dec. 2005 Dec. 2007 Dec. '05-dec. '07
1. Aalst 493 361 -26,8% 
2. Antwerpen 4.380 2.987 -31,8% 
3. Beringen 267 149 -44,2% 
4. Genk 630 376 -40,3% 
5. Gent 1.905 1.318 -30,8% 
6. Hasselt 284 216 -23,9% 
7. Heusden-Zolder 194 81 -58,2% 
8. Houthalen-Helchteren 243 140 -42,4% 
9. Leuven 417 262 -37,2% 
10. Maasmechelen 305 215 -29,5% 

                                                      
4 De 13 controlesteden en -gemeenten zijn steden en gemeenten met een gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad 
van minimaal 20% in de periode 2002-2004 of een kritische massa van gemiddeld 200 laaggeschoolde 
werkzoekende jongeren in de periode augustus 2003-augustus 2005. 
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11. Mechelen 682 385 -43,5% 
12. Oostende 483 321 -33,5% 
13. Ronse 230 140 -39,1% 
     
 13 controlesteden en -gemeenten Dec. 2005 Dec. 2007 Dec. '05-dec. '07
1. Blankenberge 126 100 -20,6% 
2. Boom 136 80 -41,2% 
3. Brugge 454 335 -26,2% 
4. Kortrijk 387 335 -13,4% 
5. Leopoldsburg 105 87 -17,1% 
6. Lokeren 219 161 -26,5% 
7. Roeselare 250 169 -32,4% 
8. St.-Niklaas 403 336 -16,6% 
9. St.-Truiden 182 131 -28,0% 
10. Tongeren 167 98 -41,3% 
11. Turnhout 278 181 -34,9% 
12. Vilvoorde 185 138 -25,4% 
13. Willebroek 150 87 -42,0% 

 
 De werkloosheidsdaling onder de laaggeschoolde allochtone jongeren in Vlaanderen bedraagt 

in de periode december 2005-december 2007 volgens de strenge definitie van werkloosheid 
29,2% (cf. Tabel 2). Deze sterke daling van de werkloosheid onder de laaggeschoolde 
allochtone jongeren wordt vooral gerealiseerd in de 13 steden en gemeenten. Immers, circa 
70% van alle laaggeschoolde werkzoekende allochtone jongeren in Vlaanderen woont in één 
van de 13 steden en gemeenten. In de 13 steden en gemeenten daalt de werkloosheid onder de 
laaggeschoolde allochtone jongeren in de periode december 2005-december 2007 met 33,3%. 
In de rest van Vlaanderen daalt de werkloosheid onder de laaggeschoolde allochtone jongeren 
in die periode met slechts 19,1%. Dit is maatschappelijk een belangrijk resultaat. 

 
 In een aantal van de 13 steden en gemeenten daalt de werkloosheid onder deze 

maatschappelijk kwetsbare groep zeer sterk. Vooral in de Limburgse ex-mijngemeenten en 
Mechelen is er een groot effect op de laaggeschoolde werkzoekende allochtone jongeren. 

 
 Tabel 2: Evolutie van de laaggeschoolde allochtone jeugdwerkloosheid waarbij 

werkzoekenden in opleiding als werkzoekend geteld worden 
 

  Dec. 2005 Dec. 2007 Dec. '05-dec. '07 
 Vlaanderen 6.043 4.277 -29,2% 
 13 steden en gemeenten 4.314 2.879 -33,3% 
 Rest Vlaanderen 1.729 1.398 -19,1% 
      
     
 13 steden en gemeenten Dec. 2005 Dec. 2007 Dec. '05-dec. '07 
1. Aalst 76 54 -28,9% 
2. Antwerpen 2.167 1.527 -29,5% 
3. Beringen 139 72 -48,2% 
4. Genk 261 157 -39,8% 
5. Gent 754 517 -31,4% 
6. Hasselt 71 63 -11,3% 
7. Heusden-Zolder 123 42 -65,9% 
8. Houthalen-Helchteren 114 68 -40,4% 
9. Leuven 82 61 -25,6% 
10. Maasmechelen 107 73 -31,8% 
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11. Mechelen 328 175 -46,6% 
12. Oostende 41 38 -7,3% 
13. Ronse 51 32 -37,3% 

 
 Wat de uitstroom naar werk betreft, zien we dat er van de 3.662 laaggeschoolde werkzoekende 

jongeren met een afgesloten traject eind maart 2008 1.738 uitgestroomd zijn naar werk, d.i. 
gemiddeld 47,5% (cf. Tabel 3). Voor allochtone jongeren is dat wat lager, m.n. 42,4% (cf. 
Tabel 4). Voor een goed begrip: een traject wordt afgesloten met een opvolgperiode van zes 
maanden na de laatste activiteit. 

 
 Tabel 3: Uitstroom naar werk van jongeren met een afgesloten traject eind maart 2008 
 

  Waarvan uitgestroomd naar werk 
  

Aantal afgesloten dossiers
  Absoluut Relatief 

1. Aalst 130 66 50,8% 
2. Antwerpen 944 423 44,8% 
3. Beringen 198 95 48,0% 
4. Genk 390 174 44,6% 
5. Gent 587 240 40,9% 
6. Hasselt 137 62 45,3% 
7. Heusden-Zolder 168 89 53,0% 
8. Houthalen-Helchteren 146 70 47,9% 
9. Leuven 120 67 55,8% 
10. Maasmechelen 176 96 54,5% 
11. Mechelen 108 55 50,9% 
12. Oostende 505 275 54,5% 
13. Ronse 53 26 49,1% 
 Totaal 3.662 1.738 47,5% 

 
 Tabel 4: Uitstroom naar werk van allochtone jongeren met een afgesloten traject eind maart 

2008 
 

  Waarvan uitgestroomd naar werk  
  

Aantal afgesloten dossiers 
allochtone jongeren Absoluut Relatief 

1. Aalst 12 8 66,7% 
2. Antwerpen 467 192 41,1% 
3. Beringen 95 36 37,9% 
4. Genk 162 62 38,3% 
5. Gent 272 106 39,0% 
6. Hasselt 28 14 50,0% 
7. Heusden-Zolder 102 49 48,0% 

8. 
Houthalen-
Helchteren 77 32 41,6% 

9. Leuven 20 12 60,0% 
10. Maasmechelen 57 30 52,6% 
11. Mechelen 55 26 47,3% 
12. Oostende 39 21 53,8% 
13. Ronse 9 4 44,4% 
 Totaal 1.395 592 42,4% 

 
 Het duurzame effect van de acties is eveneens een belangrijk aandachtspunt. VDAB maakt 

hiervan vóór de zomer een analyse. 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -177- 
 
 

 

2. Gegevens over de invloed op de werkzaamheidsgraad in de betrokken steden en gemeenten 
zijn niet beschikbaar. 

 
5. De gemiddelde duurtijd van de 3.662 afgesloten trajecten eind maart 2008 bedraagt 446 

dagen. Dit is een voorlopig gemiddelde. Er zijn nog een groot aantal lopende trajecten die 
wellicht bij het afsluiten een langere duurtijd zullen hebben. Ter vergelijking: voor alle 
afgesloten trajecten (d.w.z. ook deze buiten het plan) van laaggeschoolde jongeren in de 
periode 2006-2007 in Vlaanderen bedraagt de gemiddelde duurtijd 514 dagen. Voor een goed 
begrip: een traject wordt afgesloten met een opvolgperiode van zes maanden na de laatste 
activiteit (cf. 1-3-4). 

 
6. Sinds 28 januari 2008 worden alle jonge werkzoekenden via het Vlaams jeugdwerkplan 

onmiddellijk na hun inschrijving opgenomen in de “online automatische matching”. Op basis 
van haar/zijn profiel krijgt elke jongere vervolgens via mail of sms relevante (gematchte) 
jobaanbiedingen toegestuurd. Dit systeem stelt ons in staat het aantal aangeboden vacatures en 
het aandeel interimjobs daarbinnen nauwkeurig te registreren. Vóór september 2008 kan een 
stand van zaken na zes maanden werking gegeven 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. 195 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
JoJo-startbanenproject   -   Evaluatie 
 
Het Vlaamse startbanenproject JoJo, “Scholen voor Jongeren en Jongeren voor Scholen”, is bedoeld 
om laaggeschoolde, allochtone en kansarme jongeren een eerste werkervaring te bezorgen. De jongere, 
die jonger dan 26 jaar moet zijn, kan terecht in een school als preventiemedewerker of 
onderhoudsmedewerker. De jongeren krijgen tegelijkertijd een opleiding. 
 
De JoJo-startbaan is in principe steeds voor één kalenderjaar. Om recht te hebben op een 
contractverlenging dient de startbaner zich te engageren tot het behalen van een diploma van secundair 
onderwijs of een andere kwalificatie. In uitzonderlijke gevallen kan het contract van bepaalde duur 
langer dan twee jaar duren. 
 
Niet alleen voor de jongeren in kwestie, maar ook voor de scholen is het een kans om mee te werken 
aan een waardevol project en tegelijkertijd ook ondersteuning te geven aan hun toezichts- en 
onderhoudspersoneel. 
 
Er zijn 353 voltijdse plaatsen voorzien. In het Brusselse Hoofdstedelijke gewest zijn er voor het 
schooljaar 2007-2008 amper 13 plaatsen aangevraagd en toegekend. Vorig schooljaar waren dat er nog 
18. 
 
1. Van wanneer dateert de meest recente evaluatie van dit startbanenproject? Wat waren de 

conclusies? 
 
2. Heeft de minister er zicht op hoeveel startbaners op het einde van hun JoJo-tewerkstelling effectief 

het diploma van secundair onderwijs behalen? 
 
3. Wat wordt er verstaan onder “een andere kwalificatie” om in aanmerking te komen voor 

contractverlenging? 
 
4. Hoeveel scholen voldeden dit schooljaar aan de criteria om een JoJo-startbaner in dienst te kunnen 

nemen? Graag een overzicht per provincie, alsook voor het Brusselse Hoofdstedelijke gewest. 
 

Hoeveel scholen dienden effectief een aanvraag in? Ook hier had ik graag een overzicht per 
provincie gekregen. 
 

5. Zijn de scholen die in het schooljaar 2006-2007 een beroep deden op het project en in 2007-2008 
niet meer, bevraagd omtrent hun motieven? Zo ja, wat waren die? 

 
6. Wat is de budgettaire impact van dit project? Is/wordt dit project structureel verankerd? 
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7. Is het project bij de Brusselse scholen voldoende bekend? 
 

Zo ja, hoe verklaart de minister de daling van het aantal JoJo-startbanen in het Brusselse 
Hoofdstedelijke gewest? 
 
Zo neen, voert de minister extra campagne naar de Brusselse scholen toe? 
 

8. Hoeveel jongeren hebben er tot nu toe al gesolliciteerd voor een JoJo-baan? Graag een overzicht 
per provincie, alsook voor het Brusselse Hoofdstedelijke gewest. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 195 van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
De JoJo-startbaners zijn tewerkgesteld door middel van jaarcontracten, onafhankelijk van schooljaren. 
Scholen(gemeenschappen) hoeven niet te wachten tot het begin van een schooljaar om een nieuwe 
aanvraag in te dienen. Om in aanmerking te komen voor contractverlenging moeten de startbaners zich 
inderdaad engageren tot het volgen van een opleiding. 
 
In de inleiding stelt u dat de toegekende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dalen. Ik kan 
dit echter niet bevestigen. Er vond immers geen daling plaats van het aantal plaatsen toegekend aan 
Brusselse scholen. In 2006 waren 238 verschillende tewerkstellingsplaatsen toegewezen in Vlaanderen 
en Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 10 contracten afgesloten op 9 verschillende 
plaatsen. In 2007 waren er, dankzij de uitbreiding van het project, 371 plaatsen ingevuld in Vlaanderen 
en Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 17 contracten afgesloten op 13 
verschillende plaatsen. We kunnen dus stellen dat zowel het aantal plaatsen als het aantal contracten in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg. Dit neemt echter niet weg dat slechts 3,5% van de plaatsen 
in 2007 voor JoJo-medewerkers zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden. 
 
Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt. 
 
1. Het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' wordt op verschillende 

manieren geëvalueerd.  
 
         De meest recente algemene evaluatie van het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - 

Jongeren voor Scholen' dateert van begin 2008. Het resultaat van deze evaluatie is een rapport 
dat uit twee luiken bestaat. Enerzijds geeft het een overzicht van het aantal contracten dat 
afgesloten werd in de werkjaren 2006 en 2007, anderzijds bespreekt het de profielen van het 
aantal startbaners dat tewerkgesteld werd in deze periode. De belangrijkste conclusie van het 
eerste luik van het verslag is dat het beschikbare contingent voor startbaners momenteel volledig 
volzet is.  

 
          Op regelmatige tijdstippen brengen de coördinatoren van het startbanenproject 

evaluatiebezoeken aan onderwijsinstellingen die een startbaner tewerkstellen. Tijdens deze 
bezoeken gaan de coördinatoren na of de tewerkstelling van de startbaner in overeenstemming is 
met de doelstellingen van het JoJo-project. Indien er geen volwaardig takenpakket aanwezig is 
en de jongere in kwestie niet voldoende begeleid wordt, wordt de school bijgestuurd.  

 
 De coördinatiecel van de startbanenprojecten plant in 2008 een algemene evaluatie van het 

project. Het doel hiervan is kwalitatieve feedback van scholen krijgen en de doelstellingen van 
het project die niet kwantificeerbaar zijn meten.  

 
2. Op dit ogenblik is het onmogelijk om een overzicht te geven van het aantal startbaners dat op 

het einde van hun tewerkstelling in het JoJo-project daadwerkelijk in het bezit is van een 
diploma secundair onderwijs. Ook zijn er geen cijfers beschikbaar over het aantal startbaners dat 
slaagde voor een andere opleiding.  
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 Omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om tot een inhoudelijke projectevaluatie te komen, zal 
de administratie hiernaar peilen in de algemene evaluatie die in de loop van 2008 zal 
plaatsvinden.  

 
3. Het contract van een startbaner kan enkel verlengd worden als de startbaner zich engageert om 

een opleiding te volgen. In principe komt iedere erkende opleiding die leidt tot een sterkere 
positie van de startbaner op de arbeidsmarkt hiervoor in aanmerking. De startbaner kan dus vrij, 
afhankelijk van zijn eigen interesse en competenties, een opleiding kiezen uit het Vlaamse 
vormings- en opleidingslandschap. Aangezien het aanbod hier veel ruimer is dan enkel 
opleidingen die leiden tot een diploma secundair onderwijs, spreken we over ‘een andere 
kwalificatie’.  

 
4. Er kunnen 3 categorieën van scholen een aanvraag indienen voor een preventiemedewerker, 

namelijk (1) scholen buitengewoon onderwijs (BuSo) in centrumsteden met minstens 100 
leerlingen, (2) secundaire scholen met GOK-uren die minstens 100 leerlingen tellen en (3) 
centra deeltijdse vorming (CDV). Op dit moment zijn er 24 BuSO scholen geschikt, 16 centra 
deeltijdse vorming en 442 secundaire scholen. Dit betekent dat er in totaal 482 potentiële 
werkgevers zijn voor preventiemedewerkers. 

 
 Provinciale verdeling van de mogelijke werkgevers van een preventiemedewerker 

 Secundaire scholen BuSo CDV 
Antwerpen 141 3 0 
Limburg 65 3 1 
Vlaams Brabant 44 1 1 
West-Vlaanderen 75 9 6 
Oost-Vlaanderen 93 4 6 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

24 4 2 

Totaal 442 24 16 
 
 Plaatsen voor onderhoudsmedewerkers worden toegewezen aan scholengemeenschappen van 

het basisonderwijs of het secundair onderwijs. Dit betekent dat er voor onderhoudsmedewerkers 
in 2007 481 potentiële werkgevers waren. 

 
 Provinciale verdeling van de mogelijke werkgevers van een onderhoudsmedewerker 

 Scholengemeenschap 
basisonderwijs 

Scholengemeenschap 
secundair onderwijs  

Antwerpen 91 33 
Limburg 50 20 
Vlaams Brabant 59 16 
West-Vlaanderen 70 20 
Oost-Vlaanderen 77 26 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 3 
Totaal 363 118 

 
 Een school kan pas een contract afsluiten nadat ze een goedkeuring op hun aanvraag kregen. In 

de loop van 2007 werden 257 contracten afgesloten met preventiemedewerkers. Dit cijfer komt 
overeen met het aantal aanvragen in 2007 aangezien de uitbreiding van het project ervoor zorgde 
dat geen enkele aanvraag definitief afgekeurd werd. Voor de onderhoudsmedewerkers gaat het 
om 144 contracten waarvoor op voorhand een aanvraag was ingediend. Ook hier werd geen 
enkele aanvraag definitief afgekeurd. 

 
 Aantal contracten afgesloten met preventie- en onderhoudsmedewerkers in een 

scholengemeenschap in 2007 
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 Preventiemedewerkers Onderhoudsmedewerkers 
Antwerpen 124 42 
Limburg 33 27 
Vlaams Brabant 16 18 
West-Vlaanderen 17 31 
Oost-Vlaanderen 54 22 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  13 4 
Totaal 257 144 

           
5. Veertien scholen deden in de loop van het schooljaar 2006-2007 beroep op een JoJo-

medewerker, maar niet meer in het schooljaar 2007-2008. Dit is 5% van het totale aantal scholen 
dat beroep deed op één of meerdere JoJo-medewerkers in het schooljaar 2006-2007. De helft 
van deze scholen haakte af na slechte ervaringen met hun vorige medewerker(s). Vijf 
werkgevers stelden in het schooljaar 2006-2007 voor het eerst een JoJo-medewerker tewerk in 
het deelproject onderhoud, maar deden dit niet in het volgende schooljaar. Twee scholen 
meldden dat zij geen nieuwe JoJo’er aanwierven omdat zij geen geschikte kandidaat vonden. 

 
6. Het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' wordt deels door de 

federale overheid gefinancierd en deels door de Vlaamse overheid.  
 
 Sinds 2001 trekt de federale overheid jaarlijks 5.733.498 euro uit voor de tewerkstelling van 

startbaners in de startbanenprojecten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 
(Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de 
startbaanovereenkomst van 1 augustus 2002). Dit samenwerkingsakkoord trad in werking op 1 
juli 2002 en werd voor onbepaalde duur gesloten. Voor het project 'Scholen voor Jongeren - 
Jongeren voor Scholen' reserveerde de Vlaamse overheid 60% van dit budget (goed voor 128 
VTE (Voltijds Equivalenten) preventiemedewerkers). 

 
 Sinds 2006 trekt de Vlaamse overheid in het kader van het Vlaams Meerbanenplan jaarlijks 5 

miljoen euro uit voor de tewerkstelling van 100 VTE preventiemedewerkers en 100 VTE 
onderhoudsmedewerkers. 

 
 De coördinatie van het startbanenproject is verankerd in het Vlaams Ministerie van Onderwijs 

en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (afdeling scholen secundair onderwijs en 
deeltijds kunstonderwijs).  

 
7. In januari 2001 startte het JoJo-project in vijf steden op basis van hun hoge percentage 

leerachterstand van het totale aantal ingeschreven leerlingen. Deze steden waren Antwerpen, 
Gent, Genk, Hasselt en Mechelen. In mei 2001 werd het project uitgebreid naar verschillende 
andere steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle deze betrokken 
scholen werden schriftelijk op de hoogte gesteld van het project.  

 
 Momenteel verloopt de communicatie omtrent het project via SCHOOLdirect. De laatste 

communicatie dateert van 18 april 2007. Toen werden alle scholen aangespoord een aanvraag in 
te dienen zodat de laatste 24 plaatsen ingevuld konden worden. Er is geen bijkomende 
communicatie voor scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 
 Aangezien er nu geen plaatsen meer vrij zijn in het project, plant de administratie in de nabije 

toekomst geen extra publiciteit.  
 
8. De administratie kent de plaatsen toe. De scholen zijn als juridisch werkgever zelf 

verantwoordelijk voor werving en selectie van hun startbaner. Daarom zijn op de administratie 
geen gegevens beschikbaar over het aantal kandidaten dat zich aandient per vacature. 
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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. 196 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede   -   Stand van zaken 
 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw beroep om de efficiëntie 
van het beleid voor en de hulpverlening aan armen te verhogen. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet dat iedere minister binnen zijn 
beleidsdomein initiatieven neemt inzake de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Artikel 43 van 
bovenvermeld besluit bepaalt dat de leden van de regering, ieder wat hem of haar betreft, belast zijn 
met de uitvoering van dit besluit. 
 
1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in armoede heeft de minister sinds de inwerkingtreding van 

bovenvermeld besluit (1 januari 2004) binnen zijn beleidsdomein reeds aangesteld? 
 
2. In welke diensten? 
 
3. Welke inbreng hebben de ervaringsdeskundigen binnen het domein waarin ze zijn tewerkgesteld? 
 
4. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Wat waren de bevindingen? 
 
5. Mochten er nog geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld zijn, voorziet de minister 

alsnog de nodige initiatieven? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 56), Vandenbroucke (nr. 196), 

Van Mechelen (nr. 109), Anciaux (nr. 92), Bourgeois (nr. 77), Keulen (nr. 120), Van Brempt (nr. 
146), Vanackere (nr. 148), Crevits (nr. 559) en Ceysens (nr. 59). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 196 van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Steven Vanackere, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
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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. 197 
van 7 april 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
CANON-cultuurcel   -   Samenwerking departementen 
 
CANON, de cultuurcel van het departement Onderwijs wil in een open, creatieve leeromgeving 
leerlingen, leerkrachten en vormingsmedewerkers op een actieve manier in contact brengen met kunst 
en cultuur. Zo wil men via workshops, studiedagen, projecten, publicaties en acties cultuur een vaste 
plek in de school en de lessen geven en laat men de culturele wereld kennismaken met de 
mogelijkheden van het onderwijs.  
 
Zoals hierboven aangehaald, ressorteert de CANON-cultuurcel onder het departement Onderwijs en 
hangt ze dus af van de minister van Onderwijs. 
 
Vanuit de culturele sector gaan er stemmen op om de cultuurcel zowel van de minister van Onderwijs 
als van de minister van Cultuur te laten afhangen. 
 
1. Acht de minister het wenselijk dat er meer inspraak zou zijn vanuit het departement Cultuur en dus 

van de minister Cultuur in de werking van de CANON-cultuurcel? Kan hij dit toelichten? 
 
2. Is er hieromtrent overleg met de minister van Onderwijs c.q. Cultuur? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Anciaux (vraag nr. 96) en Vandenbroucke (nr. 197). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 197 van 7 april 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
Het antwoord op deze vraag wordt gecoördineerd door de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport 
en Brussel. 
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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. 198 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Overheidsopdrachten   -   Consultancybureaus 
 
De Vlaamse overheid doet voor de ondersteuning van haar beleid vaak een beroep op 
consultancybureaus. 
 
1. Kan de minister binnen zijn/haar bevoegdheid meedelen welk bedrag in deze legislatuur reeds 

werd gespendeerd aan consultancy?   
 

Kan dit opgesplitst per jaartal? Kan de minister eveneens het jaarlijks aantal overheidsopdrachten 
meedelen? 

 
2. Om welke opdrachten en bedragen gaat het binnen de verschillende departementen, diensten en 

instellingen die de minister onder zijn/haar bevoegdheid heeft? 
 

Binnen welke departementen, diensten en instellingen is het bedrag uitgegeven aan 
consultancybureaus het hoogst? Wat is de reden daartoe? 

 
3. Hoe evolueert het bedrag van de overheidsopdrachten dat uitgegeven wordt aan 

consultancybureaus? Wat is de reden van deze evolutie? 
 
4. Welke criteria gelden er om een overheidsopdracht uit te besteden aan een consultancybureau? 
 
5. Volgens welke wetgeving gebeuren de selecties van de consultancybureaus? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 58, Van Mechelen nr. 110, 

Vandenbroucke nr. 198, Anciaux nr. 97, Bourgeois nr. 78, Keulen nr. 123, Van Brempt nr. 150, 
Vanackere nr. 153, Crevits nr. 576, Ceysens nr. 60). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 198 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
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. 199 
van 9 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Welkomstpakket voor nieuwkomers 
 
Eind februari heeft de minister, als minister bevoegd voor de Vlaamse Rand, bekend gemaakt dat hij 
opnieuw een bedrag van 500.000 euro uittrekt voor de promotie van het Nederlands in de Vlaamse 
Rand. 
 
In het verleden was het moeilijk om een zicht te krijgen op de nieuwkomers, maar nu krijgt de 
Vlaamse overheid inzage in het Rijksregister, waardoor het mogelijk wordt om de nieuwkomers 
meteen aan te spreken en hen te betrekken bij het leven van de Vlaamse Gemeenschap en duidelijk te 
maken wat de Vlaamse Gemeenschap op cultureel en sociaal vlak te bieden heeft. Ook kunnen 
anderstalige nieuwkomers de nodige informatie krijgen om Nederlands te leren. 
 
1. In zijn persbericht van 21 februari 2008 stelt de minister dat hij sinds 2006 elk jaar 500.000 euro 

uittrekt.  
 

Kan de minister gedetailleerd aangeven aan welke acties rond taalpromotie hij in de twee vorige 
jaren dat bedrag heeft besteed? 

 
2. In het persbericht voegt de minister er aan toe dat elke doelgroep een aangepaste werkwijze en 

boodschap vergt.  
 

Kan hij dat iets uitgebreider toelichten? Welke doelgroepen zijn er en kan de minister de aanpak 
voor elke doelgroep toelichten? 

 
3. Is er in het welkomstpakket ook informatie voorzien over het rijke Vlaamse culturele en sociale 

leven in Brussel? Het nabijgelegen Brussel is immers de hoofdstad van Vlaanderen en is bijzonder 
belangrijk voor de uitstraling van Vlaanderen.  

 
Zo ja, welke? 

 
Zo neen, waarom niet? 
 

4. Is er andere informatie over het Vlaams leven in Brussel voorzien? Zo ja, welke en wordt de VGC 
(Vlaamse Gemeenschapscommissie) hier dan bij betrokken? Zo neen, waarom niet? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 199 van 9 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1.  Zoals beschreven is in de beleidsnota Vlaamse Rand van de Vlaamse Regering, voeren heel wat 

actoren in de Rand acties die te maken hebben met de ondersteuning van het Nederlandstalige 
karakter van de Rand.  

 
Ook ‘taalpromotie’ is een actieterrein waar heel wat instanties en organisaties een rol kunnen 
spelen. Het ligt dan ook voor de hand dat we voor de besteding van de middelen taalpromotie 
een maximale afstemming en coördinatie met andere partners nastreven. Het bedrag van 
500.000 euro voor taalpromotie wordt ieder jaar toegekend aan vzw ‘de Rand’. Het 
bestedingsplan wordt opgemaakt in nauw overleg met mijn kabinet en administratie, de 
provincie Vlaams-Brabant en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant.  

 
Voor de besteding van de middelen voor taalpromotie werd uitgegaan van een aantal 
basisopties. Die opties zijn dezelfde als voor 2006 en 2007. Men mag daarbij niet uit het oog 
verliezen dat we pas gestart zijn in 2006 en dat op sommige terreinen zoals sport de 
methodologie nog ontwikkeld moest worden. Elke actie heeft volgens ons voldoende potentie 
om verder te groeien. Overal zit er echter nog ontwikkelingspotentieel, zowel methodologisch 
als qua bereik.  

 
Basisopties: 
a) voor de invulling van het begrip ‘taalpromotie’ wordt een brede invulling gehanteerd. De 

volgende terreinen worden bestreken: het promoten van het aanbod taallessen Nederlands, 
het creëren van een omkaderend en stimulerend aanbod en oefenomgeving voor cursisten 
Nederlands, het opzetten van imagoversterkende initiatieven voor internationalen die in de 
Rand wonen of actief zijn, het opzetten van taalstimulerende begeleiding in de 
vrijetijdssfeer, waar Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar ontmoeten, het aanbieden 
van aantrekkelijke formules van taalstages voor kinderen tijdens vakantieperiodes.  

b) voor elke actie wordt gezocht naar de meest geschikte partner om de actie te 
implementeren. Zo wordt voor een aantal initiatieven samengewerkt met de provincie 
Vlaams-Brabant, voor andere met het Huis van het Nederlands … Het is immers niet de 
bedoeling dat elke actie volledig binnen vzw ‘de Rand’ wordt opgezet en gerealiseerd. Op 
die wijze kan de personeelskost voor specifieke taalpromotieacties beperkt gehouden 
worden.  

c) verschillende acties zullen verschillende jaren volgehouden moeten worden, willen ze 
daadwerkelijk vruchten kunnen afwerpen.  

d) We werken vooral rond sensibilisatie, mentaliteit, attitude, niet alleen bij anderstaligen 
maar ook bij Vlamingen. We werken minder rond effectieve taalverwerving. De 
verwachtingen moeten dan ook juist gesteld worden, zowel bij onszelf als bij de 
doelgroepen die we bereiken. Een taal leren vraagt tijd en inspanning. 
Attitudeveranderingen zijn processen die ook tijd vergen, en waar ‘directe’ resultaten 
onmogelijk en dus irrelevant zijn.  

e) Een verscheidenheid van acties blijft nodig om op een voldoende gedifferentieerde wijze 
aan taalsensibilisatie te doen, voor verschillende doelgroepen. Alle mogelijke 
gelegenheden dienen aangegrepen te worden om anderstaligen op een positieve wijze de 
stimuli te geven om hun kennis van het Nederlands te oefenen. Daarenboven moet in dit 
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taalpromotiebeleid een goede toeleiding naar en omkadering van het NT2 aanbod een 
belangrijk onderdeel zijn.  

f) Bij de omkadering moet de focus liggen op het creëren van mogelijkheden om Nederlands 
te oefenen.  

 
Acties: 
a)   Het promoten van het aanbod taallessen Nederlands 
Deze actie loopt in nauw overleg met de provincie Vlaams-Brabant en met het Huis van het 
Nederlands Vlaams-Brabant, dat geen eigen peiler ‘taalpromotie’ in zijn basisopdracht heeft.  
De actie bouwt verder op de inspanningen die de provincie reeds vele jaren doet, onder de 
vorm van een promotiecampagne (affiches, brochures) die van half augustus tot september 
loopt ter promotie van het NT2-aanbod.  

 
Met de door ‘de Rand’ ingezette middelen worden daar de volgende accenten aan toegevoegd:  
- de operationalisering en bemanning (bij het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant) van 

een 0800-nummer waar informatie gegeven wordt over het aanbod. Er wordt ter zake 
gewerkt met een interim-bureau en jobstudenten. Vzw ‘de Rand’ betaalt de telefoonlijn en 
de loonkosten.  

- het drukken en bus aan bus verspreiden van een flyer ter promotie van het aanbod 
taallessen Nederlands (en het 0800-nummer) in het arrondissement Halle-Vilvoorde (+ de 
gemeente Tervuren); ook verspreiding via de aanbodverstrekkers 

 
Binnen het geheel van de actie investeert de provincie Vlaams-Brabant ook zeer sterk (20m² 
affiches; reclame op achterzijde bussen de Lijn; kleine affiches); de acties van ‘de Rand’ zijn 
complementair. 

 
b) Het creëren van een omkaderend en stimulerend aanbod en een oefenomgeving voor 

taalcursisten Nederlands 
 

Het creëren van een omkaderend en stimulerend aanbod  
Het is van groot belang dat volwassen cursisten die via dag- en/of avondonderwijs Nederlands 
leren, af en toe buiten de schoolse omgeving succeservaringen kunnen opdoen met wat hen 
geleerd werd.  
Vandaar dat vzw ‘de Rand’ reeds enkele jaren artistieke partners zoekt om 
podiumkunstenproducties te produceren die artistiek volwaardig zijn, maar met een beperkte 
woordenschat.  
In 2006, 2007 en 2008  werd met de vzw Fast Forward jaarlijks in coproductie een 
theatervoorstelling gemaakt die in Brussel en de Rand telkens 10 à 15 keer werd gespeeld voor 
cursisten Nederlands. Bij elke voorstelling is educatief materiaal beschikbaar. Nieuw in 
vergelijking met de vorige coproducties is de volledige professionalisering van de technische 
ondersteuning van elke voorstelling (licht en geluid). Ook de acteurs zijn professionelen, wat 
de kwaliteit ten goede komt.  
Momenteel wordt gewerkt aan een educatief liedjesprogramma met een Vlaamse artiest voor 
het voorjaar van 2009.  

 
In 2008 heeft vzw 'de Rand' voor het eerst Nederlandstalige schoolvoorstellingen voor de 
leerlingen van de Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten geprogrammeerd. De 
Franstalige scholen reageerden positief op het voorstel van vzw 'de Rand'. De scholen bieden 
heel wat Nederlands aan in hun lespakket. Als ze dat kunnen combineren met een culturele 
uitstap, is dat mooi meegenomen. De leerlingen van de tweede graad gingen naar Wacht 
Wacht Wacht van het Leuvense jongerentheater Fabuleus, de derde graad kreeg Pinokia van 
het Antwerpse theatergezelschap Froe Froe te zien. 
De scholen zijn verheugd dat ze een culturele activiteit kunnen volgen in hun eigen gemeente. 
Bovendien is het een leuke manier om Nederlands te leren. Nochtans is het niet evident voor 
de leerlingen om alles te begrijpen. Zeker niet voor de kinderen van de tweede graad, want ze 
leren pas Nederlands vanaf het derde leerjaar.  
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In 2007 organiseerde ‘de Rand’ ook een cursistendag, een ‘oefendag’ voor cursisten en 
docenten Nederlands, waar ze op een plezierige manier in contact konden komen met het 
Nederlands. Het was een dag met optredens, waarvan er één specifiek gericht was op 
Nederlands oefenen: de Nederlandstalige nummers konden meegezongen worden. De 
liedjesteksten werden geprojecteerd op een groot scherm en de bezoekers hadden op voorhand 
al een paar nummers kunnen inoefenen. Vzw ‘de Rand’ maakte van de gelegenheid gebruik 
om de andere taalpromotieacties bekend te maken met een uitgebreide infostand.  

 
Het creëren van een oefenomgeving voor taalcursisten Nederlands 
Cursisten Nederlands krijgen over het algemeen weinig kansen om hun opgedane kennis in de 
praktijk te oefenen in een stimulerende omgeving. In samenwerking met de provincie Vlaams-
Brabant startte vzw ‘de Rand’ eind oktober 2006 de actie Oefen hier je Nederlands bij 
handelaars. Bij de deelnemende handelaars, krijgen anderstalige klanten die Nederlands leren 
de kans om hun kennis ook uit te proberen en te oefenen tijdens het winkelen. 
De doelgroep van handelaars wordt in 2008 uitgebreid met vrije beroepen. De actie loopt ook 
in horecazaken. 
Samen met een communicatiebureau wordt de actie uitgewerkt op het terrein. De actie bestaat 
uit de aanmaak en verspreiding van wervingsfolders, stickers, affiches, spaarkaarten, tips om 
de communicatie met anderstalige klanten of bezoekers in het Nederlands te vergemakkelijken 
Er zijn ook twee pictogrammenboekjes met woordenschat over winkelen, afval, sorteren, 
wonen, de dokter, het lichaam … Aan de twee reeds verschenen boekjes wordt in 2008 een 
derde toegevoegd, met woordenschat over sport en vrijetijdsbesteding.   
Aan de actie is een wedstrijd verbonden. Het spreekt voor zich dat elke handelaar, dokter, 
tandarts … die wil op eender welk moment in de actie kan instappen. Om hen te motiveren om 
deel te nemen, worden alle mogelijke invalshoeken aangewend: gemeentebesturen, lokale 
middenstandsraden, Unizo, cultuurraden, lokale actiegroepen, mailings e.d.m. Een 
advertentiecampagne ondersteunt de actie.  

 
Digitale oefenomgeving voor cursisten Nederlands: 
Cursisten Nederlands die al een behoorlijke kennis van de taal hebben verworven, wordt met 
www.taalblad.be een digitale oefenomgeving aangeboden, waarbij zij op hun eigen tempo en op 
door henzelf gekozen momenten hun taalkennis kunnen bijschaven. Het project Taalblad is 
ontwikkeld door Koen Van Kelecom en bestaat uit elektronische nieuwsbrieven die verwijzen 
naar artikels (korte en langere berichten) uit de actualiteit. Bij moeilijke woorden in de artikels 
verschijnt een pop-up met de vertaling. Taalblad.be heeft ook een grammaticagids en 
oefeningen. 
De projectrealisatie is toevertrouwd aan de vzw Taalblad, waarvan de meerderheid van de 
leden uit vertegenwoordigers van ‘de Rand’ bestaat, aangevuld door een vertegenwoordiger 
van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant en de initiatiefnemer van het project.  
Taalblad werd gelanceerd in maart 2007. In maart 2008, naar aanleiding van één jaar Taalblad, 
kreeg de site een upgrade en er was een wedstrijd voor bezoekers van de site. In 2008 wordt 
ook extra geïnvesteerd in diverse promotiekanalen.  

 
c) Het opzetten van imagoversterkende initiatieven voor internationalen die in de Rand 

wonen of actief zijn. 
 

Evenementen voor internationalen: 
Het promoten van het Nederlands en de Nederlandse cultuur, van Vlaanderen en van de 
Vlaamse Gemeenschap, is noodzakelijk bij de talrijke internationalen die in de Rand wonen en 
actief zijn, waarbij een groot aantal hoogopgeleiden zijn (actief in de internationale 
instellingen), die belangrijke imagoverspreiders zijn.  
Vzw ‘de Rand’ organiseert voor hen een aantal activiteiten op toplocaties in de regio:  
- twee evenementen ‘Speakers’ Corner’, waarbij een internationaal befaamde Vlaming een 

lezing houdt met simultaanvertaling, met kans tot vragen stellen achteraf. Sinds 2006 
hadden we als sprekers o.a. prof. Lutgart Van den Berghe in het kasteel Bouchout in 
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Meise, Lodewijk De Witte, Luc Van den Brande in het Koloniënpaleis in Tervuren en nu 
op 29 april Mia Doornaert in het Huis van de Toekomst (Living Tomorrow) in Vilvoorde.  

- een ontvangst van de personeelsleden van internationale instellingen o.a. het Comité van 
de Regio’s in 2006 in het kasteel van Gaasbeek en in 2007 in de Plantentuin van Meise. 
Nieuw in 2008 is dat we het personeel van de Britse school mee uitnodigen om de 
Rozentuin van Coloma te ontdekken. 

- Jaarlijks organiseren we een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen Vlaams-
Brabant: In 2006 was dat het Concertgebouworkest Amsterdam in de Meent in Beersel, in 
2007 Anima Eterna van Paul Van Nevel in de Abdij van Grimbergen en in 2008 
Horigome/El Bacha in cultuurcentrum het Bolwerk in Vilvoorde  

- In 2008 hebben we een internationaal publiek naar het Museum Felix de Boeck in 
Drogenbos geloodst met een concert van Wim Mertens. 

 
Voor al deze activiteiten worden gericht een aantal internationalen uit de Rand uitgenodigd. 
Telkens wordt ook een receptie georganiseerd waarop de ontmoeting tussen Vlaamse 
prominenten en internationalen wordt nagestreefd.  

 
 

d)  Het opzetten van taalstimulerende begeleiding in de vrijetijdssfeer waar Nederlandstaligen 
en anderstaligen elkaar ontmoeten. 

 
Project taalspeler: 
Met het project taalspeler ondersteunt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) speelpleinen 
in de rand, die te maken hebben met heel wat anderstalige kinderen. De begeleiding richt zich 
op kleuters: het project ‘Kleuterson’ is verruimd naar acties rond taalsensibilisatie en 
taalverwerving. Bij VDS werkt een halftijdse kracht aan dit project.  

 
Ondersteuning van sportclubs in de rand voor hun taalsensibiliserende acties 
In sportclubs in de Rand zijn nogal wat anderstaligen actief. Dat heeft zijn invloed op het 
taalgebruik in en rond de club en tijdens trainingen. Ten einde een gepaste ondersteuning te 
kunnen bieden aan sportclubs (om hun Nederlandstalig karakter te behouden en te versterken), 
werd op het budget taalpromotie van 2006 een veldonderzoek verricht om de taalpraktijk en de 
perceptie ervan op het terrein in kaart te brengen. In opvolging van de besluiten van dat 
onderzoek werd bij vzw ‘de Rand’ een medewerker aangeworven om de acties te coördineren. 
Er werden ook pilootprojecten goedgekeurd en er is een vormingspakket (dvd) aangemaakt 
voor jeugdtrainers.  

 
In 2008 staan de volgende acties op het programma: 
- de stafmedewerker zet zijn acties op het terrein verder: uitzetten van lijnen naar gemeenten, 

sportraden, sportfunctionarissen, sportclubs; werken rond sensibilisering en 
bewustwording; aanreiken van methodieken 

- verspreiden en promoten van de dvd 
- opvolging van de vier proefprojecten (Gezinssportfederatie, sportregio Vlaams-Brabantse 

Ardennen, gemeente Machelen, stad Vilvoorde) 
- aanmaak van een pictogrammen- en woordenboekje met voetbaltermen 

 
Café Combinne: 
Op een informele manier Nederlandstaligen en anderstaligen met elkaar in contact brengen en 
in het Nederlands converseren over dagelijkse onderwerpen en actualiteit, bij het drinken van 
een glas, en met een agogisch geschoolde ‘begeleider’: dat is de succesformule van Café 
Combinne, die in 2008 in samenwerking met de regionale volkshogeschool Arch’educ verder 
in Jezus-Eik, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode wordt aangeboden (samenkomsten 1 maal per 
week). 

 
e) Het aanbieden van aantrekkelijke formules van taalstages voor kinderen tijdens 

vakantieperiodes. 
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Tijdens de tweede helft van augustus organiseert ‘de Rand’ in Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, 
Wemmel, Kraainem en Jezus-Eik taalstages van telkens een week voor 4- tot 7-jarige 
anderstalige kleuters, zodat ze vlak voor het schooljaar begint een ‘speels taalbad’ krijgen. De 
taalstages worden op een creatieve manier ingevuld: de nadruk ligt op spelen, maar 
spelenderwijs worden de kleuters wel in contact gebracht met het Nederlands. Vzw ‘de Rand’ 
werkt hiervoor samen met de vzw Centrum voor Jonge Mensen (deelproject Ratjetoe); er 
wordt ook gezorgd voor pedagogische ondersteuning door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
(omwille van de analogie qua knowhow met de projecten van de speelpleinen). 
Per gemeente worden twee stages aangeboden, dus tien in totaal: één voor kinderen met een 
basiskennis Nederlands en één voor kinderen zonder basiskennis Nederlands. Er wordt ook 
promotie gevoerd in de Franstalige basisscholen in de zes.  

 
 
2. Het taalpromotiebeleid in de Rand richt zich tot de anderstalige inwoners van de Rand.  
 

De anderstalige bevolking in de Vlaamse Rand is geen homogene doelgroep, men kan ze 
indelen in 3 verschillende doelgroepen, met name: 

- de Franstalige Belgische inwoners van de Rand 
- de anderstalige migranten  
- de eurocraten/Internationalen/expats  

 
Bovendien dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen hoog- en laaggeschoolde 
anderstaligen, kansarmere en kansrijkere bevolkingsgroepen. Met de talrijke acties taalpromotie 
mikken we op deze verschillende doelgroepen.  
Dankzij de gebundelde inspanningen van alle actoren slagen we erin om met de belangrijkste 
actie rond taalpromotie, met name het promoten van het NT2-aanbod, alle doelgroepen te 
bereiken. 

 
 
3. Het welkomstpakket richt zich specifiek tot nieuwkomers in de Rand. Het bestaat in 4 talen: 

Nederlands, Frans, Duits en Engels. Om het taalstatuut van de regio en het onderscheid met 
Brussel te verduidelijken werd ook een verwelkomingsbrochure gemaakt. Daarin wordt zowel 
aandacht besteed aan de complexe Belgische staatsstructuur, het taalstatuut van de regio, als aan 
cultuur, levensstijl en aan de historische en toeristische parels van de Rand. Maar de brochure 
“Welkom in de Vlaamse Rand” besteed inderdaad ook aandacht aan de Brusselse podia (AB, 
KVS, Beursschouwburg en het Kaaitheater). 

 
Uit onderzoek naar de verhuisbewegingen in de regio is echter gebleken dat de nieuwkomers in 
de Rand voornamelijk vanuit Brussel komen. Zowel Belgen (Vlamingen en Walen) als 
buitenlanders hebben zich vaak eerst gevestigd in het Brussels gewest alvorens ze naar de 
groene rand trekken.  
(fenomeen van een getrapte migratiebeweging). Wij stellen dus vast dat de meeste nieuwkomers 
Brussel reeds goed kennen en dat de Rand vaak nog een grote blinde vlek is. Met het oog op een 
snelle integratie in het lokale gemeenschapsleven willen we met het welkomstpakket vooral 
informatie bieden over het taalstatuut van de regio en het aanbod en de mogelijkheden in de 
Rand.  

 
4. Elke inwoner in de Rand ontvangt maandelijks RandKrant. Regelmatig wordt er in redactionele 

artikels aandacht besteed aan evenementen en figuren uit Brussel. Ook in de zeer uitgebreide 
agenda worden activiteiten die plaatsvinden in Brusselse Nederlandstalige instellingen vermeld. 
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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. 200 
van 9 april 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
DHL Zaventem   -   Begeleiding ex-werknemers 
 
Op 1 april 2008 verhuisde het koerierbedrijf DHL zijn Europees operationeel centrum naar Leipzig. 
Verwacht werd dat het vertrek een collectief ontslag van meer dan 1000 werknemers zou betekenen. 
Volgens recente berichten in diverse kranten zou dit aantal uiteindelijk een stuk lager liggen. Een 
woordvoerder van DHL Benelux heeft het over 10 % minder afdankingen dan aanvankelijk gevreesd. 
 
Het lager aantal naakte ontslagen zou vooral te maken hebben met de zeer gunstige uitstapregeling die 
aan de DHL-werknemers werd aangeboden. Zo’n 476 werknemers gingen in op het voorstel en kozen 
voor een vrijwillig ontslag. Ondanks dat lager aantal afdankingen moeten er nog steeds zo’n 800 
mensen vertrekken. 
 
De vroegtijdige aankondiging van het vertrek eind 2004 stelde de werknemers en het bedrijf in staat de 
nodige maatregelen te treffen om het verlies aan banen op te vangen. In een antwoord op een 
schriftelijke vraag (nr. 221 van 19 september 2007, Websitebulletin publicatiedatum 07-11-2007) 
stelde de minister dat er in overleg met een sociale interventieadviseur van de VDAB volop gewerkt 
werd aan een sociaal plan én dat een crisiscel zou worden opgericht indien zou blijken dat er meer dan 
50 werknemers wonen zijn in het Brusselse of Waalse gewest. Daarnaast bleek DHL heel wat 
maatregelen te nemen om zoveel mogelijk jobs te redden. 
 
1. Zijn er meer dan 50 werknemers afkomstig uit een ander gewest? Zal er met andere woorden een 

crisiscel worden opgericht? Over hoeveel mensen gaat het en hoe is de spreiding over de 
verschillende gewesten? Heeft de minister zicht op de leeftijdscategorieën? 

 
2. DHL werd op de hoogte gebracht van de mogelijke en verplichte begeleidingsmaatregelen. 
 

Welke maatregelen zijn ondertussen genomen en welke initiatieven zijn in deze nog gepland (bv. 
outplacement, tewerkstellingscel, …)? 
 
Hoeveel mensen kunnen opnieuw aan de slag of plannen een opleiding? Kan de minister hier een 
stand van zaken geven? 
 

3. Wordt er prioritair een oplossing gezocht binnen het kader van de problematiek te Zaventem? Met 
andere woorden, is er specifieke aandacht voor de openstaande (knelpunt)vacatures in de 
bedrijven in en om de luchthaven? 

 
4. Bij de herstructurering bij Volkswagen Vorst bleek dat de hoge opstapvergoedingen nefaste 

gevolgen hadden bij de zoektocht naar een nieuwe job. De opstappremies bij DHL zouden 
vergelijkbaar zijn met die van Volkswagen Vorst. 

 
Vreest de minister gelijkaardige gevolgen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 200 van 9 april 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1.  Bij de aankondiging van het collectief ontslag, ingediend door DHL in 2004, was sprake van 

1350 ontslagen.  
 Uiteindelijk bleek op 31 maart 2008 dat nog 875 werknemers betrokken zouden zijn bij het 

collectief ontslag. Gedurende de periode tussen de aankondiging en 1 april 2008 hadden immers 
reeds heel wat werknemers gekozen voor een vrijwillig vertrek en een hertewerkstelling bij een 
nieuwe werkgever.  

 
 Van de 875 betrokken ex-werknemers waren er 189 aangeworven na de aankondiging van het 

collectief ontslag, en dit met een contract van bepaalde duur. Hun contract liep gewoon af op 
31/03/08 waardoor deze werknemers juridisch niet beschouwd werden als “betrokken bij het 
collectief ontslag.  

 Dit betekent dat er uiteindelijk 686 ex-werknemers effectief betrokken waren bij het collectief 
ontslag dat is doorgevoerd op 1 april 2008. 

 
 Verdeling van de 686 ex-werknemers over de verschillende leeftijdscategorieën: 

Jonger dan 45 jaar 538 
Tussen 45 en 51 jaar 89 
52 jaar en ouder 43 (vertrek via brugpensioen) 

16 (geen brugpensioen) 
 
 Aangezien de aankondiging van het collectief ontslag nog dateert van vóór het Generatiepact 

kunnen 43 ex-werknemers op brugpensioen zonder dat zij beschikbaar moeten blijven van de 
arbeidsmarkt.  

 De overige 643 ex-werknemers moeten wel op zoek naar een nieuwe job.  
 
 Verdeling van de 643 betrokken ex-werknemers over de verschillende gewesten: 

Vlaanderen 600 
Wallonië 9 
Brussel 34 

 
 Bovenstaande aantallen voldoen niet aan de voorwaarde die gesteld is in samenwerkingsakkoord 

inzake “interregionale mobiliteit van werkzoekenden” voor het oprichten van een 
gewestoverschrijdende crisiscel. De Vlaamse minister van Werk is dan ook niet overgegaan tot 
de oprichting van een dergelijke crisiscel.  

 De sociale interventieadviseurs van de VDAB hebben wel acties ondernomen om voor de 
Waalse en Brusselse ex-werknemers te voorzien in een degelijke informatie over de 
dienstverlening die respectievelijk Forem en Actiris aanbieden, en dit in samenwerking met 
Forem en Actiris. 

 
2. Periode 2004 – 1 april 2008: acties voorafgaand aan de tewerkstellingscel 
 Er werd in een begeleidingsaanbod door DHL voorzien voor alle “oorspronkelijk” betrokken 

werknemers. De werknemers konden op vrijwillige basis van dit aanbod gebruik maken met de 
bedoeling tegen 1 april 2008 reeds een andere job te vinden.  
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 Vanaf 1 april 2008: acties ikv de tewerkstellingscel  
 De ondernemingsraad van DHL heeft op 10/3/08 ingestemd met de oprichting van een ad-hoc 

tewerkstellingscel. Alle werknemers die op 31/3/08 ontslagen werden hebben een aanbod tot 
inschrijving in de tewerkstellingscel (en dus het volgen van een begeleiding) gekregen.  

 
 Voorziene begeleiding: 

- Voor de bedienden (ongeacht hun leeftijd) en de arbeiders van 45 jaar of ouder die nog op zoek 
zijn naar een nieuwe job is een outplacementbegeleiding voorzien.  

- Voor alle arbeiders jonger dan 45 jaar die dit wensen is er een “light-outplacementbegeleiding” 
voorzien.  

 
 Alle 643 betrokken ex-werknemers zijn door de sociale interventieadviseur van de VDAB, in 

naam van de tewerkstellingscel, uitgenodigd om deel te nemen aan een collectieve infosessie 
waarin het hoe en waarom van de tewerkstellingscel werd toegelicht.  

 Uiteindelijk heeft deze actie geresulteerd in de instap van 89 ex-werknemers in de 
tewerkstellingscel. Zij kunnen beroep doen op de volledige dienstverlening 
(basisdienstverlening door VDAB en een outplacementbegeleiding door het 
outplacementbureau) die wordt aangeboden door de tewerkstellingscel.  

 
 Op initiatief van de sociale interventieadviseur van de VDAB voorziet men ikv de 

tewerkstellingscel ook in een minimale opvang voor de ex-werknemers die waren tewerkgesteld 
met een contract bepaalde duur en dus eigenlijk niet beschouwd worden als “behorende tot het 
collectief ontslag”. Dit omwille van het feit dat het hier toch om een aanzienlijk aantal (189) ex-
werknemers ging. Deze werknemers waren bovendien soms reeds geruime tijd tewerkgesteld bij 
DHL en beschouwden zichzelf daardoor dan ook als “betrokken bij het collectief ontslag”.  

 Deze ex-werknemers krijgen dankzij dit initiatief de basisdienstverlening van de VDAB 
aangeboden via de tewerkstellingscel. Voor een begeleiding kunnen deze ex-werknemers steeds 
beroep doen op het reguliere aanbod van de VDAB.  

 
 Aangezien alle ex-werknemers nog in hun opzegperiode zitten is er nog geen enkele ex-

werknemer uitkeringsgerechtigd werkzoekend. Dit betekent dat zij momenteel kunnen overgaan 
tot een inschrijving als vrije werkzoekende (= niet verplicht ingeschreven werkzoekende) maar 
hiertoe niet verplicht kunnen worden.  

 Van de 643 ontslagen ex-werknemers zijn er momenteel 115 als vrije werkzoekende 
ingeschreven bij de VDAB en bijgevolg dus gekend als ex-werknemers die actief zoeken naar 
een nieuwe job. 89 onder hen doen dit via deelname aan de tewerkstellingscel.  

 56 ex-werknemers hebben reeds een opleiding gevolgd of zijn momenteel bezig met een 
opleiding.  

 
 Van de overige 528 ex-werknemers is voorlopig niet met zekerheid geweten of zij reeds 

opnieuw aan het werk zijn, en dit omwille van het voorlopig ontbreken van geregistreerde acties 
die duiden op een nieuwe tewerkstelling. De situatie van deze 528 ex-werknemers wordt 
opgevolgd door de tewerkstellingscel. Van zodra de opzegperiode afloopt zal duidelijk worden 
of deze ex-werknemers uitkeringsgerechtigd worden of niet, en dus bijgevolg nog steeds 
werkzoekend zijn of niet.  

 
3. Tijdens de collectieve infosessies die zijn georganiseerd nav de opstart van de tewerkstellingscel 

zijn de aanwezige ex-werknemers geïnformeerd over de jobbeurs die toen gepland was in 
Zaventem op 19/04. Tijdens de begeleiding wordt ook de nodige aandacht besteed aan 
beschikbare vacatures op en rond de luchthaven.  

 
4. Neen, het gaat hier om een collectief ontslag dat is verlopen onder andere omstandigheden. 

Gelet op het feit dat het collectief ontslag reeds 4 jaar geleden werd aangekondigd is het DHL-
scenario niet te vergelijken met het Volkswagen-scenario. Het gegeven dat heel wat werknemers 
in de periode 2004-2008 voor een vrijwillig vertrek en een hertewerkstelling bij een andere 
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werkgever hebben geopteerd, lijkt een indicatie te zijn dat de vertrekpremies van DHL een 
hertewerkstelling bij een andere werkgever niet in de weg staan. 
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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. 201 
van 9 april 2008 
van KRIS VAN DIJCK 
 
 
 
Secundair onderwijs   -   Culturele vakken 
 
Het cultuuronderwijs in het TSO (technisch secundair onderwijs) en het ASO (algemeen secundair 
onderwijs) staat onder druk. Hierdoor wordt de vorming van kritische reflectie in het onderwijs nog 
meer teruggedrongen. En dat in een tijd waarbij door de vervlakking in de media, de geesten van onze 
jongeren al zo erg verschralen. 
 
Wij stellen vast dat in TSO-Handel de vakken Muziek/Esthetica in het derde en vierde jaar zijn 
geschrapt, later volgen het vijfde en zesde jaar. 
 
1. Is deze vaststelling correct? 
 
2. Gaat deze afbouw ook volgen in het ASO? 
 
3. Is dit een opgelegde maatregel? 
 
4. Hebben de directies zelf de vrije keuze om deze vakken te behouden of af te bouwen? 
 

Zo ja, neemt de minister initiatieven om het belang van deze vakken te benadrukken? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 201 van 9 april 2008 
van KRIS VAN DIJCK 
 
 
 
Vooraleer ik dieper inga op de concrete vragen, wens ik eerst een toelichting te geven bij de 
organisatie van het onderwijs.  
 
Het secundair onderwijs in Vlaanderen heeft als doel de leerlingen een voldoende brede basisvorming 
te geven. Basisvorming is de kernachtige omschrijving van wat leerlingen in de loop van het secundair 
onderwijs minstens moeten bereiken. 
 
Concreet gaat het om een geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes dat door het schoolse 
leren verworven kan worden. 
 
Daarbij geldt dat basisvorming een essentiële voorwaarde is om in de samenleving op een zinvolle, 
kritische en authentieke wijze te functioneren en eraan te participeren. Basisvorming moet dan een 
minimale democratische toegang tot het algemene cultuurgoed mogelijk maken. Het gaat dus om het 
bezitten van een essentieel platform aan basisinhouden, -vaardigheden, en -attitudes. Deze definitie is 
conform de opvatting dat het onderwijs moet beantwoorden aan wat de maatschappij ervan verwacht, 
namelijk dat het de leerlingen kritisch en creatief aan het maatschappelijk leven leert participeren. 
 
De ‘verbreding’ in de basisvorming is van tweeërlei aard. Vooreerst gaat het om een vorming die 
aandacht heeft voor de diverse cultuurcomponenten. Een tweede verbreding is gedragsmatig van aard. 
Jongeren moeten niet alleen cognitief correct handelen, maar zich ook waardegericht en ethisch 
verantwoord gedragen. Een brede initiatie in diverse cultuurcomponenten gaat gepaard met een breed 
gamma van gedragswijzen: cognitief, affectief en psychomotorisch. 
 
De vakoverschrijdende eindtermen vervullen een belangrijke rol in deze basisvorming. Ik heb mijn 
departement, met name de Entiteit Curriculum, de opdracht gegeven de vakoverschrijdende 
eindtermen te actualiseren. 
 
Voor de organisatie van de vorming legt de overheid enkel een minimumlessenrooster op met 
opsomming van de vakken van de basisvorming, waarvoor eindtermen of ontwikkelingsdoelen 
bepaald zijn. Naast eindtermen voor de vakken van de basisvorming, zijn er ook specifieke eindtermen 
in het aso en leerplandoelstellingen verbonden aan de specificiteit van de studierichting of opleiding in 
het bso, kso en tso. Deze doelen worden gerealiseerd door middel van het specifiek gedeelte.  
 
Elke school hanteert in elk structuuronderdeel door de overheid goedgekeurde leerplannen voor de 
realisatie van de basisvorming en het specifiek gedeelte. Voor de realisatie van het complementair 
gedeelte dienen geen leerplannen ter goedkeuring aan de overheid te worden voorgelegd. Ook voor die 
structuuronderdelen waarvoor specifieke eindtermen zijn vastgelegd, worden de leerplannen niet ter 
goedkeuring voorgelegd indien zij geen doelstellingen bevatten voor het bereiken van de respectieve 
specifieke eindtermen. Dergelijke leerplannen worden geacht op het complementair gedeelte van het 
structuuronderdeel betrekking te hebben. Bij schooldoorlichting door de onderwijsinspectie kan de 
realisatie van het keuze- of complementair gedeelte worden onderzocht, doch de onderwijsinspectie 
zal er geen gevolgen naar erkenning of financiering/subsidiëring aan verbinden5. 
 
                                                      
5 Omzendbrief  SO 64: Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs (25-06-1999), rubriek 3.5.3 
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In het eerste leerjaar van de eerste graad omvat het lessenrooster de vakken van de basisvorming en 
eventueel een keuzegedeelte (keuzevakken). In alle overige leerjaren omvat het lessenrooster de 
vakken van de basisvorming, een specifiek gedeelte (vakken inherent aan de basisoptie, het 
beroepenveld respectievelijk de studierichting) en eventueel een complementair gedeelte 
(complementair aanbod dat de school of zelfs de leerling kiest)6.  
 
Hieronder volgt een antwoord op de concrete vragen. 
 
1. Het klopt dat esthetica - dat geen vak van de basisvorming is! - hier en daar in de tweede en 

derde graad van de studierichting tso Handel of in de derde graad van het aso uit het 
lessenrooster wordt geschrapt, maar dit is geen opgelegde maatregel van de overheid. Ik zal daar 
hieronder dieper op ingaan. 

 
 Het eventueel geringere aanbod van esthetica leidt bovendien niet noodzakelijk tot een 

achteruitgang van het cultuuronderwijs in het tso of aso. Zonder afbreuk te doen aan de cultureel 
vormende waarde van het vak, wordt cultuureducatie in het onderwijs niet enkel nagestreefd of 
gerealiseerd via het vak esthetica. Elke school is vanaf de tweede graad verplicht om op een 
planmatige manier de vakoverschrijdende eindtermen muzisch-creatieve vorming bij haar 
leerlingen na te streven. Ze kan dit doen door middel van meerdere vakken en/of 
schoolprojecten. Daarenboven houden verschillende eindtermen en leerplandoelstellingen in 
vakken van de basisvorming of het specifiek gedeelte inhoudelijk verband met cultuureducatie7. 
Cultuureducatie wordt in de meeste scholen op verschillende manieren aangeboden in de vorm 
van vakgebonden of vakoverschrijdende culturele activiteiten, projecten, geïntegreerde 
werkperiodes, in de vrije ruimte of seminaries, e.d.  

 
 In de schooldoorlichtingen gaat de inspectie na of scholen voldoen aan hun maatschappelijke 

opdracht om de vakgebonden eindtermen en leerplandoelstellingen te realiseren of de 
ontwikkelingsdoelen en de vakoverschrijdende eindtermen na te streven, inclusief die 
betreffende cultuureducatie. Een vaak geformuleerde opmerking in verband met cultuureducatie 
is dat scholen wel heel wat uiteenlopende initiatieven nemen, maar dat die voor de leerlingen de 
nodige samenhang en doelgerichtheid missen of dat men daarmee niet altijd alle leerlingen 
voldoende bereikt. In het bso en het tso is er dikwijls minder tijd en ruimte voor cultuureducatie 
en hebben scholen het moeilijker om een passend aanbod voor de respectieve doelgroepen te 
vinden. 

 
2. Voor meer informatie in verband met de door de vraagsteller geponeerde trend, dient de 

vraagsteller zich tot de onderwijskoepels te wenden. 
 
3. Artistieke opvoeding of plastische opvoeding en/of muzikale opvoeding maken enkel in de 

eerste graad deel uit van de basisvorming. Op grond van de hierboven vermelde regelgeving 
behoort het vak esthetica in de onderwijsvormen aso, tso en bso tot het complementair gedeelte 
van de vormen. De leerplandoelstellingen bevatten immers geen doelstellingen voor het 
bereiken van de eindtermen/ontwikkelingsdoelen van de basisvorming of van de specifieke 
eindtermen (aso) of leerplandoelstelingen verbonden aan het specifiek gedeelte van de 
studierichtingen (bso, tso).  

 
 Het inrichten van het vak esthetica valt dus geheel onder autonomie van de scholen en de 

inrichtende machten. Zij kunnen daarin autonoom kiezen voor verruiming van vakken van de 
basisvorming, de specifieke vorming of de brede en harmonische vorming.  

 

                                                      
6 Decreet betreffende het onderwijs-II, 31 juli 1990; omzendbrief  SO 64: Structuur en organisatie van het 
voltijds secundair onderwijs (25-06-1999). 
7 Zie ‘Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. Erfgoed en onderwijs in dialoog.’, hoofdstuk 4.1.1, onderzoek 
door Sigrid Van der Auwera en Annick Schramme, Universiteit Antwerpen, en Riet Jeurissen, Xios Hogeschool 
Limburg), uitg. 2007  
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 Het opmaken van een lessentabel valt niet onder de controle van de overheid, daarom moeten 
scholen hen niet op de hoogte brengen als ze deze vakken niet meer wensen te organiseren. 

 
 Hier is dus zeker geen sprake van een opgelegde maatregel.  
 
4. Omdat ik cultuur in het onderwijs belangrijk vind, heb ik tijdens het schooljaar 2006-2007 een 

onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in het Vlaams onderwijs laten uitvoeren. Dit 
onderzoek werd door Anne Bamford, professor aan de Wimbledon School of Art in Londen, 
uitgevoerd. De resultaten ervan zijn op 25 september 2007 voorgesteld. De minister heeft 
vervolgens een commissie aan het werk gezet die de aanbevelingen van professor Bamford zal 
analyseren en omzetten in concrete beleidsvoorstellen. Tegen eind mei 2008 zal de commissie 
haar rapport voorleggen  

 
 Dat ik veel belang hecht aan cultuureducatie in het onderwijs blijkt ook uit mijn beleidsnota 

2004-2009 en de vele initiatieven die op basis daarvan reeds genomen zijn en nog op stapel 
staan. Een belangrijk accent daarin is de cultuureducatie als hefboom voor verdraagzaamheid, 
culturele diversiteit, emancipatie en gelijke kansen.  

 
 CANON, de cultuurcel van het ministerie van Onderwijs en Vorming, organiseert, coördineert 

en ondersteunt allerlei activiteiten die een brug moeten vormen tussen onderwijs en cultuur. 
Honderden scholen doen een beroep op een van de vele initiatieven die CANON opzet of 
coördineert (bijvoorbeeld via Dynamo2). In het beleid gaat speciale aandacht naar de 
ondersteuning van culturele projecten voor specifieke doelgroepen waaronder leerlingen uit het 
bso en het tso of leerlingen die van thuis uit zelden of nooit met cultuur in aanraking komen. 

 
 Ik geef tevens opdrachten tot onderzoek over de culturele en interculturele onderwijspraktijk 

met de bedoeling op basis van wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen de uitgangspunten 
en doelstellingen van het beleid te toetsen en eventueel bij te sturen. Zo neemt de cultuurcel 
uiteenlopende onderzoeksinitiatieven in samenwerking met diverse onderwijspartners en 
culturele partners.  

 
 Onderzoeken zoals ‘Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs’8 en ‘Arts and Cultural 

Education in Flanders’9 hebben als doel de mogelijkheden, knelpunten en strategieën voor 
effectievere kunst- en cultuureducatie te identificeren. De resultaten van deze onderzoeken 
geven een transparant beeld van de toestand van erfgoed- en cultuureducatie in het onderwijs. 
Op basis van de resultaten en aanbevelingen van deze rapporten werken commissies en 
overlegplatforms aan concrete voorstellen om de cultuureducatie in het onderwijs en de 
samenwerking tussen onderwijs en cultuur voor alle doelgroepen (aso, bso, dbso, kso, tso en 
buso) doelmatiger en kwaliteitsvoller te laten verlopen.  

 
 Ik ben mij dus wel terdege bewust van het belang van cultuureducatie in het onderwijs als 

hefboom voor brede vorming, emancipatie en gelijke kansen. Ik wil die op basis van 
onderzoeksresultaten en breed overleg met alle betrokken partners doelgericht stimuleren en 
ondersteunen. De scholen zelf hebben de maatschappelijke opdracht alle vakgebonden en 
vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen te realiseren respectievelijk na te 
streven, waaronder ook de cultuurgebonden minimumdoelen. De controle daarop gebeurt door 
de onderwijsinspectie via de schooldoorlichtingen. Die vertolkt daarbij ook de stimulerende rol 
van de overheid ten aanzien van cultuureducatie. De inrichtende machten kunnen weliswaar 
voor elk van hun instellingen - binnen de krijtlijnen van de regelgeving - autonoom bepalen op 
welke manier zij hun maatschappelijke opdracht realiseren.  

                                                      
8 Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. Erfgoed en onderwijs in dialoog’  door Sigrid Van der Auwera en 
Annick Schramme, Universiteit Antwerpen, en Riet Jeurissen, Xios Hogeschool Limburg), uitg. 2007 
9 ‘Arts and Cultural Education in Flanders’, prof. Anne Bamford, hoogleraar aan de Wimbledon School of Art in 
Londen), uitg. 2007 
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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. 202 
van 9 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Project lerarenuitwisseling Brussel   -   Stand van zaken 
 
Midden januari hebben de ministers van Onderwijs van de Vlaamse en Franse Gemeenschap een 
akkoord bereikt over de uitwisseling van Franstalige leerkrachten in het Nederlandstalige onderwijs in 
Brussel (en vice versa: Nederlandstalige leerkrachten kunnen voor de klas staan in het Franstalig 
onderwijs in Brussel). Deze uitwisseling is weliswaar beperkt in de tijd. 
 
Nederlandstalige scholen en Franstalige scholen moeten nu samen een project indienen om een ruil 
voor te stellen. Voor 7 maart moesten de scholen hun project indienen. 
 
1. Hoeveel scholen nemen deel aan dit uitwisselingsproject? Hoeveel leraars zijn hierbij betrokken? 

Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven per taalgroep? 
 
2. Welke soorten projecten zijn geselecteerd? Hoeveel projecten werden afgewezen? 
 
3. Wordt er een evaluatie gemaakt? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet? 
 

Is er niettemin al een eerste beeld van bestaande knelpunten bij dit project? 
 
Zal het uitwisselingsproject worden herhaald en worden uitgebreid naar scholen buiten Brussel? 
 

4. Op welke manier zullen de Vlaamse en Franse Gemeenschap de deelnemende scholen 
ondersteunen? 

 
5. In hoeverre is de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) betrokken bij dit project? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vrraag nr. 202 van 9 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Voor het lopende schooljaar zijn drie projecten gestart. Het gaat om vier Vlaamse en drie 

Franstalige scholen, met name: 
 

Vlaamse scholen Franstalige scholen 
1. De Windroos, Kortrijktraat, 52 - 1080 

BRUSSEL 
1. La Rose des vents, Rue des Quatre 

Vents, 71 - 1080 BRUXELLES 
2. Sint-Jozefsschool, Kerkstraat 83, 1082 - 

Sint-Agatha-Berchem 
3. Sint-Albertusschool, Bloemkwekersstraat, 

128 - 1082 Sint-Agatha-Berchem 

2. Institut Saint-Albert, Chaussée de Gand, 
1163 – 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
 

4. Gemeentelijke Lagere School 
« Leidstarschool », Claessensstraat 59, 
1020 Brussel 

3. Ecole fondamentale du Tivoli, Rue 
Claessens, 59, 1020 Bruxelles 
 

 
 Hieronder zijn de drie projecten duidelijker omschreven. 

 
- De Windroos, Kortrijktraat, 52 - 1080 BRUSSEL 
 La Rose des vents, Rue des Quatre Vents, 71 - 1080 BRUXELLES 

 
 2 leerkrachten nemen aan de uitwisselingen deel, één Franstalige en één Nederlandstalige.  
 De uitwisselingen vinden plaats tussen het zesde leerjaar (La Rose des vents) en het 5de en 6de 

leerjaar (De Windroos). Het programma loopt gedurende 2uren per week (alle vrijdag 
namiddag). De scholen hebben een thema gekozen (Olympische spelen). De uitwisselingen 
zijn gestart op 7 april begonnen en eindigen in de eerste week van juni (voor de examen die op 
het tweede week beginnen). 

 
- Sint-Jozefsschool, Kerkstraat 83, 1082 - Sint-Agatha-Berchem 
 Institut Saint-Albert, Chaussée de Gand, 1163 – 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
 Sint-Albertusschool, Bloemkwekersstraat, 128 - 1082 Sint-Agatha-Berchem 

 
 Vanaf maandag 28 april en dinsdag 29 april zullen deze drie scholen starten aan het 

uitwisselingsproject. Na een week van observatie zal het effectieve uitwisselingsproject starten 
vanaf maandag 5 mei. Er zijn 1 Nederlandstalige leerkracht van de Sint-Albertusschool, 1 
Nederlandstalige leerkracht van de Sint-Jozefsschool en 2 Franstalige leerkrachten van het 
Institut Saint-Albert bij betrokken. De uitwisselingen lopen in  het derde leerjaar (Saint-
Albert) en het vijfde leerjaar (Sint-Jozefsschool – Sint-Albertusschool) voor de taalcursussen 
(Frans/Nederlands): niveau lectuur Frans in Sint-Jozefsschool en Sint-Albertusschool 
(reguliere methode en leerplannen van het eigen schoolnet) en basisniveau Nederlands in 
Saint-Albert. De cursussen vinden elke maandagnamiddag plaats in de Sint-Albertusschool  (2 
en een halve lestijd) en elke dinsdagnamiddag plaats in de Sint-Jozefsschool (2 en een halve 
lestijd). 

 
 De geplande data van effectieve uitwisseling in proefperiode zijn:  
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Week 1  5 en 6 mei 
Week 2  13 mei (niet op 12 mei) 
Week 3  19 en 20 mei 
Week 4  geen uitwisseling wegens bosklassen 
Week 5  2 en 3 juni 
Week 6  10 juni 
Week 7  16 en 17 juni (afname test) 
 
De directeurs hadden in eerste instantie (19 maart) inhoudelijk overleg rond de uitwerking van 
de uitwisseling. Een tweede overleg had plaats op 15 april met directeurs én leerkrachten die 
in de andere school zullen onderwijzen. Een derde overleg had plaats op 22 april tussen de 
leerkrachten die in de andere school zullen onderwijzen én de titularissen van de klassen 
waarin de lessen zullen worden gegeven. 
In geen van de 3 scholen nemen de titularissen zelf deel aan de uitwisseling, waardoor een 
interne wissel in alle scholen zich opdrong. 

 
- Gemeentelijke Lagere School « Leidstarschool », Claessensstraat 59, 1020 Brussel 

Ecole fondamentale du Tivoli, Rue Claessens, 59, 1020 Bruxelles 
 

De uitwisselingen vinden plaats in het vijfde leerjaar (Tivoli) en de vijfde jaar en zesde jaren 
(Leidstarschool) voor de cursussen van talen (Frans/Nederlands). Het betreft 2 leerkrachten 
(een Nederlandstalige en een Franstalige). De uitwisselingen gebeuren elke dag tijdens (van 
11uur10 tot 12 uur. ‘s Maandags vindt de uitwisseling in de namiddag plaats. 

 
 Bovendien hebben heel wat scholen de intentie uitgesproken volgend schooljaar effectief te 

starten met het uitwisselingsproject. Op de informatiebijeenkomsten waren vele tientallen 
geïnteresseerden aanwezig. De meeste scholen opteren ervoor om een uitwisselingsproject op 
te zetten in het schooljaar 2008-2009 en nemen nu de tijd om dat kwaliteitsvol voor te 
bereiden. Het is immers niet vanzelfsprekend om middenin het schooljaar zulke 
arbeidsintensieve en belangrijke projecten erbij te nemen. We rekenen toch wel op 15 tot 20 
uitwisselingsprojecten.  

 
2.  Alle projecten voor het huidige schooljaar werden aanvaard. 
 
3.  In het tweede deel van mei zullen mijn medewerkers samen met de medewerkers van mijn 

collega Dupont de drie betroken projecten bezoeken en samen met de betrokken leerkrachten de 
uitwisselingen evalueren. Op basis van deze evaluaties zullen collega DUPONT en ikzelf – 
indien nodig – de initiële omzendbrief aanpassen en uitbreiden. 

 
 Het vinden van een partnerschool is niet altijd een sinecure. We hebben scholen de 

mogelijkheid geboden op 19 maart om hieraan tegemoet te komen. 
 
 Het is niet de bedoeling om op korte termijn het uitwisselingsproject uit te breiden naar scholen 

buiten Brussel. Om scholen toch de mogelijkheid te bieden samen te werken heb ik op 18 
september jongstleden samen met de collega’s van de Duitstalige en Franstalige Gemeenschap 
een intentieverklaring ondertekend met betrekking tot tijdelijke uitwisselingen tussen leerlingen, 
leerkrachten en directies binnen de drie gemeenschappen, met de bemiddelende hulp van het 
Prins Filipfonds. 

 
4.  In de omzendbrief is bepaald dat de betrokken medewerkers de directies zullen bijstaan bij het 

indienen van de aanvraag. Op 19 maart jl. heb ik samen met mijn toenmalige collega Marie 
Arena de geïnteresseerde scholen ontvangen en kregen zij de mogelijkheid alle informatieve 
vragen te stellen. 
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5.  De Vlaamse gemeenschapscommissie is niet betrokken bij deze activiteiten. De 
onderwijskundige aspecten en organisatie zijn immers gemeenschapsmaterie. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 203 
van 10 april 2008 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
Scholengemeenschappen   -  Stimuluspunten 
 
De omzendbrief BaO/2005/11 stelt dat elke scholengemeenschap jaarlijks recht heeft op een stimulus. 
De grootte van deze stimulus is afhankelijk van het aantal regelmatig gewogen leerlingen dat de 
scholengemeenschap telt. Hoeveel punten stimulus een scholengemeenschap krijgt, wordt in de 
omzendbrief weergegeven aan de hand van een tabel.  
 
De stimulus van de scholengemeenschap wordt jaarlijks bepaald op basis van het gezamenlijke aantal 
gewogen regelmatige leerlingen op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar.  
 
Vanuit het onderwijsveld ontvang ik signalen dat bepaalde scholengemeenschappen flirten met de 
geldende grensbedragen tussen de voorziene schijven. Dat betekent dat ze het ene jaar veel 
ondersteuning hebben en het andere jaar heel wat minder. Dat maakt het voor een 
scholengemeenschap niet gemakkelijk om een beleid uit te bouwen voor haar scholen.  
 
Hoewel elk rekensysteem voor- en nadelen heeft, had ik graag volgende vraag aan de minister gesteld. 
 
Hoeveel scholengemeenschappen vertonen jaarlijks zulke (soms kleine) schommelingen waardoor ze 
het ene jaar recht hebben op een groter aantal punten stimulus, en het andere op een kleiner aantal? 
Kan de minister een overzicht geven van de scholengemeenschappen die de voorbije drie schooljaren 
schommelden rond een bepaald vastgelegd grensbedrag tussen de schijven, waardoor ze recht kregen 
op een andere stimulus? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 203 van 10 april 2008 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
Een beperkt aantal scholengemeenschappen hebben de afgelopen drie schooljaren een gewijzigde 
puntenenveloppe stimuluspunten ontvangen.  
 
In het schooljaar 2006-2007 hebben ten opzichte van het schooljaar 2005-2006 achttien 
scholengemeenschappen een kleinere of grotere puntenenveloppe gekregen, dit is 4.8 % van het totale 
aantal scholengemeenschappen. 
 
In het schooljaar 2007-2008 hebben twintig scholengemeenschappen een kleinere of grotere enveloppe 
gekregen ten opzichte van het schooljaar 2006-07. Dit is 5.4% van het totale aantal scholen-
gemeenschappen. 
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Vraag nr. 204 
van 10 april 2008 
van LAURENCE LIBERT 
 
 
 
Hoger onderwijs  -  Accreditatie Vlaanderen-Nederland 
 
In het kader van de uitvoering van de Bolognaverklaring hebben Nederland en Vlaanderen een 
gemeenschappelijk accreditatieorgaan voor hoger onderwijs opgericht, de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO). Hiertoe werd tussen Vlaanderen en Nederland een verdrag 
afgesloten. Dit verdrag bepaalt dat beide (deel)staten hun opleidingen accredidateren volgens hun 
eigen regelgeving.  
 
Vlaanderen en Nederland hebben bij het opstellen van deze regelgeving naar een grote mate van 
convergentie gestreefd, zonder dat de twee stelsels identiek zijn. Zo hebben ze geopteerd voor 
accreditatie van opleidingen en niet voor accreditatie van instellingen. 
 
Er zijn echter verschilpunten tussen het Vlaams en het Nederlands hoger onderwijsbestel zowel wat de 
structuur betreft als de wijze waarop accreditatie wordt vorm gegeven. Zo worden in Nederland 
opleidingen voor een periode van zes jaar geaccrediteerd en in Vlaanderen voor acht jaar. 
 
De accreditatie in het Vlaams hoger onderwijs ging wat later van start dan in Nederland en de 
accreditatieperiode is langer. Hierdoor eindigt de zogenaamde “eerste ronde”, i.e. de periode waarbij 
alle opleidingen een eerste maal geaccrediteerd zijn en opnieuw voor accreditatie dienen te worden 
aangeboden, in Nederland en Vlaanderen niet op hetzelfde ogenblik: 2009-2010 in Nederland en 
2011-2012 in Vlaanderen. 
 
In Nederland is reeds sedert meer dan een jaar een discussie gaande over een hervorming van het 
accreditatiestelsel. Op 11 februari 2008 heeft de Nederlandse minister van onderwijs een brief 
gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij de krachtlijnen uiteenzet van een hervorming van de 
Nederlandse regelgeving inzake accreditatie. Minister Plasterk kondigt ook aan dat het zijn intentie is 
in het najaar 2008 hierover een wetsvoorstel in te dienen. 
 
In deze brief wordt aangegeven dat de Vlaamse minister van Onderwijs op hoofdlijnen akkoord gaat 
met de aangekondigde hervormingen. Ook wordt aangegeven dat een Vlaamse waarnemer betrokken 
wordt bij de verdere uitwerking van de voorstellen.  
 
In Nederland werd over deze hervormingsvoorstellen zoals aangegeven in de brief, een breed overleg 
gevoerd.  
 
Indien de NVAO wil uitgroeien tot een volwaardige binationale accreditatieorganisatie, en niet een 
organisatie wil zijn die twee accreditatiestelsels beheert zoals dat vandaag nog te veel het geval is, is 
het noodzakelijk dat hierover ook in Vlaanderen een brede discussie wordt opgestart, niet alleen met 
de instellingen, maar ook met alle betrokken maatschappelijke actoren. De organisatie van dit overleg 
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is een opdracht van de overheid. De kwaliteit  van ons hoger onderwijs en de internationale 
vergelijkbaarheid en erkenning van diploma’s is immers een bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
1. Werd over de wenselijkheid van de hervorming van de huidige accreditatieprocedure na 2012 in 

Vlaanderen ook reeds overleg gevoerd of wordt dit gepland? 
 
2. Acht de minister de bestaande overleginstrumenten met Nederland voldoende uitgebouwd om een 

overleg te voeren over dit voor zowel het Nederlandse als het Vlaamse hoger onderwijs uiterst 
belangrijk onderwerp, en vooral om te komen tot evenwichtige afspraken met het oog op een 
maximale convergentie van de nieuwe regelgeving inzake kwaliteitszorg en accreditatie?  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 204 van 10 april 2008 
van LAURENCE LIBERT 
 
 
 
1. Over de toekomst van het accreditatiestelsel en de notitie van de Nederlandse minister van 

Onderwijs, ‘Focus op kwaliteit: Vernieuwing van accreditatie in het hoger onderwijs’, werd ook 
in Vlaanderen al overleg gevoerd. In de loop van dit academiejaar zijn hierover een aantal 
vergaderingen geweest met vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten en hogescholen 
en van de koepels VLIR en VLHORA. Eind januari 2008 heeft ook de NVAO hierover een 
informatievergadering georganiseerd, waarin de voorgestelde krachtlijnen van het nieuwe stelsel 
aan een ruim en divers publiek werden gepresenteerd. Definitieve beslissingen zijn in dit dossier 
nog niet genomen, ook niet in Nederland. Verschillende elementen uit de notitie, zoals de 
criteria waaraan een instellingsaudit moet beantwoorden of het uitzetten van de pilootprojecten 
daartoe, moeten nog nader worden ingevuld. Die voorstellen tot verdere invulling zullen 
uiteraard ook het voorwerp vormen van overleg, ook tussen Vlaanderen en Nederland. 

 
2. De bestaande overleginstrumenten met Nederland rond accreditatie en kwaliteitszorg zijn 

voldoende uitgebouwd. Er is uiteraard het Comité van Ministers bij de NVAO, dat minstens 
twee keer per jaar formeel bijeenkomt. Vaste agendapunten van het Comité van Ministers zijn: 
a. de op stapel staande beleidsontwikkelingen op het vlak van hoger onderwijs, mede in het 

licht van de internationale ontwikkelingen daarrond; 
b. een stand van zaken van de nationale en internationale activiteiten van de NVAO. 

 
 Naast dit overleg op het hoogste beleidsniveau zijn er ook informele contacten tussen de 

ministers, en wordt hierover met het kabinet en de administratie op geregelde tijdstippen 
vergaderd. Vlaanderen heeft ook een vertegenwoordiger in het bestuurlijk overleg in Nederland 
(Nederlandse overheid, NVAO, HBO-raad, VSNU, studentenorganisaties) dat de nakende 
tweede fase van de accreditatie aldaar voorbereidt. 
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Vraag nr. 205 
van 10 april 2008 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
Bij- en nascholingsbudgetten onderwijs   -   Aanwending 
 
Van de ene kan hoort men in onderwijsmiddens klagen over een tekort aan middelen om de 
leerkrachten en het administratief personeel de nodige bij- en nascholing te laten volgen of cursussen 
te laten volgen om vernieuwde methodes in te voeren. Anderzijds vernam ik naar aanleiding van mijn 
vraag om uitleg over Smart Reading en Mind Mapping van 18 maart dat er belangrijke sommen van 
deze bij- en nascholingsmiddelen ongebruikt blijven (Handelingen C183 van 18 maart 2008, blz. 1-4). 
Dat lijkt wel erg contradictorisch. 
 
1. Klopt het dat belangrijke sommen bestemd voor bijscholing niet gebruikt worden, in die zin dat 

het totale jaarlijkse budget voor nascholing niet optimaal besteed wordt? 
 
2. Kan de minister de bedragen meedelen van: 

 
a) de toegekende nascholingsmiddelen, 
b) de teruggevorderde nascholingsmiddelen, 

 
respectievelijk voor het lager onderwijs, het middelbaar onderwijs, het hoger onderwijs van het 
korte type, het hoger onderwijs van het lange type, 

 
en dit voor de schooljaren 2004-2005, 2005-2006 en 2006-2007?  

 
3. Waarvoor worden de nascholingsbudgetten meestal gebruikt door de verschillende 

onderwijsgeledingen?  
 
4. Is er een onderscheid waar te nemen qua bestedingspercentage van de financiële middelen tussen 

de verschillende onderwijsnetten? 
 
5. Wat zijn de oorzaken voor het niet gebruiken van deze financiële middelen? 
 
6. Op welke manier denkt de minister het gebruik van deze middelen te activeren? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 205 van 10 april 2008 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
1. Jaarlijks ontvangen de schoolbesturen of inrichtende machten van scholen voor basis of 

secundair onderwijs een budget dat zij moeten besteden aan de nascholing van hun 
personeelsleden. Dit budget wordt over de scholen verdeeld op basis van de voltijdse organieke 
ambten in elke school. De kredieten die aan de scholen voor nascholing worden toegekend, 
kunnen twee jaar worden overgedragen. De middelen die niet tijdig worden aangewend, moeten 
worden terugbetaald.  

 
 Elke inrichtende macht wendt de middelen aan voor de nascholing van de personeelsleden van 

de school die recht heeft op de middelen en doet dit in overeenstemming met het goedgekeurde 
jaarlijkse nascholingsplan. De inrichtende machten kunnen dus zelf bepalen hoe de 
nascholingskredieten worden aangewend.  

 
 Zoals voor de werkingstoelagen gebeurt de controle op deze toelage in het gesubsidieerd 

onderwijs door de verificatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. In het 
Gemeenschapsonderwijs maakt de controle deel uit van de boekhoudkundige controles eigen 
aan het GO!.  

 
 In de periode 2005 tot en met 2007 werd door de verificatie basisonderwijs in 22 scholen 

vastgesteld dat niet alle nascholingsmiddelen tijdig werden aangewend. De niet-aangewende 
middelen werden teruggevorderd. Er zijn in dezelfde periode in het secundair onderwijs geen 
bedragen teruggevorderd. De toegekende bedragen werden dan ook volledig aan nascholing 
besteed.  

 
 Het is wel zo dat deze boekhoudkundige controles plaatsvinden in een beperkt aantal scholen en 

dat deze controles betrekking hebben op meerdere boekjaren. Het is dan ook niet mogelijk om 
op basis van deze gegevens van de verificatie een zicht te krijgen op de effectieve aanwending 
of niet-aanwending van de middelen voor nascholing door de schoolbesturen.  

 
 In mijn antwoord van 18 maart verwijs ik ook naar een onderzoek van de inspectie in 2001-2002 

waaruit zou blijken dat een aanzienlijker deel van het nascholingsbudget niet zou opgebruikt 
zijn. Deze vaststelling is echter gebaseerd op een bevraging van een aantal directies en 
leerkrachten, los van concrete cijfers over de door ons aan de schoolbesturen uitbetaalde 
middelen en het concrete gebruik er van in de scholen. Ook via dit onderzoek door de inspectie 
is het dus niet mogelijk om een volledig beeld te krijgen van de niet-gebruikte 
nascholingsmiddelen.  

 
2. De bedragen enkel voor het gesubsidieerd onderwijs van toepassing:  

 
a. de effectief uitbetaalde nascholingsmiddelen in euro 

 
Schooljaar Basis Secundair 
2004-2005 4.301.405 6.091.000 
2005-2006 4.363.346 6.192.000 
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2006-2007 4.461.986 6.316.000 
 

b. de teruggevorderde nascholingsmiddelen 
 
Kalenderjaar Basis Secundair 
2005 7.700 0 
2006 31.951 0 
2007 11.226 0 

 
3. Aangezien de nascholingsplannen niet aan het beleidsdomein onderwijs en vorming moeten 

worden bezorgd, beschik ik niet over gedetailleerde informatie over de gevolgde nascholingen. 
Ik beschik dan ook niet over gegevens over de aanwending van deze middelen door de 
schoolbesturen, noch van het gesubsidieerd onderwijs, noch van het GO!.  

 Zoals eerder aangehaald heeft de inspectie tijdens het schooljaar 2001-2002 in het raam van de 
schooldoorlichtingen ook ruime aandacht aan de nascholing besteed. Dit onderzoek is sindsdien 
niet opnieuw gedaan. 

 
4. Zoals ik hierboven al heb opgemerkt, beschikt de administratie momenteel niet over 

representatieve cijfergegevens over het gebruik of niet-aanwending van de middelen voor de 
nascholing. Het is dan ook niet mogelijk om een vergelijking te maken tussen de netten.  

 
5. De oorzaken van het niet of niet-tijdig gebruiken van deze middelen, zijn mij niet bekend. 

Objectief gezien bewijzen de cijfers dat er dus scholen zijn die deze middelen niet gebruiken om 
nascholing te betalen, of dat er scholen zijn die minder nascholing opzetten dan ze over 
middelen beschikken om eraan te besteden. 

 
6. De gegevens waarover ik beschik, zetten mij er niet toe aan om onmiddellijk een groot 

activeringsplan op te starten. Het gaat dus ook wel echt om uitzonderingen. Dat we 
terugvorderen zal er wel toe leiden dat scholen ter zake hun gedrag aanpassen; Ongetwijfeld is 
de toestand vandaag bij genoemde scholen verbeterd. 
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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. 206 
van 10 april 2008 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
Professionele-bacheloropleidingen   -   Instroom 
 
Uit recente cijfers blijkt dat twee op de drie studenten die een professionele bachelor aanvatten, de 
vroegere hogeschoolopleiding van het korte type, uit het TSO (technisch secundair onderwijs) of het 
BSO (beroepssecundair onderwijs) komen. Dat kunnen we afleiden uit cijfers van het Commissariaat 
van de Vlaamse Regering bij de Hogescholen. 
 
Tijdens het academiejaar 2005-2006 kozen 24.121 studenten voor een driejarige professionele 
bachelor aan een Vlaamse hogeschool. 15.421 (64 procent) daarvan hadden een technische of 
beroepsopleiding achter de rug. 
 
De afdelingen die het best in de markt liggen, zijn de handelswetenschappen en bedrijfskunde, 
industriële wetenschappen en het onderwijs. Het zou reeds zo zijn dat er voor de opleiding van 
kleuteronderwijzer(es) zelfs geen mensen meer te vinden zijn uit het ASO (algemeen secundair 
onderwijs). 
 
Dat hoeft niet per se slecht te zijn of als nefast ervaren te worden, maar het stemt toch tot nadenken. 
 
1. Kloppen de cijfers van het commissariaat ? 
 

Kan de minister cijfers meedelen van de instroom voor de schooljaren 2004-2005 en 2006-2007 
met een opsplitsing naar de ASO-TSO-BSO-afkomst van deze studenten? 

 
Welke tendens geven deze cijfers aan? 

 
2. Wat zijn volgens de minister de oorzaken voor het feit dat ASO-leerlingen vaker kiezen voor een 

academische opleiding, terwijl TSO- en BSO-leerlingen grotendeels de hogescholen bevolken? 
 
3. Ziet de minister mogelijkheden om deze stereotiepe keuze te doorbreken? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 206 van 10 april 2008 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
1. De gevalideerde cijfers uit de Databank Tertiair Onderwijs wijken enigszins af van de cijfers in 

het rapport van de commissaris-coördinator, die gebaseerd zijn op een bevraging bij de 
hogescholen zelf. De afwijkende aantallen doen op zich evenwel niets af van de analyse van de 
commissaris-coördinator, waaruit blijkt dat de professioneel gerichte bacheloropleidingen 
beduidend meer studenten tellen met een voortraject TSO dan met een voortraject ASO. 

 
 De cijfers geven ook aan dat het aantal generatiestudenten ook in het professioneel gericht hoger 

onderwijs globaal blijft toenemen. De toename is echter meer uitgesproken bij studenten met 
een voortraject TSO of BSO. 

 
 Voor een correcte vergelijking met het voorgaande en het volgende academiejaar bevatten de 

tabellen hieronder ook de aantallen en percentages generatiestudenten met diplomacontract in 
professioneel gerichte bacheloropleidingen in het academiejaar 2005-2006, zoals opgenomen in 
de Databank Tertiair Onderwijs.  

 
voortraject SO 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
ASO 6.979 7.158 7.361
TSO 10.886 11.717 12.098
BSO 1.301 1.588 1.755
KSO 397 466 417
andere of buitenland 1.647 1.211 978
Algemeen totaal 21.210 22.140 22.609

 
voortraject SO 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
% ASO 32,9% 32,3% 32,6%
% TSO 51,3% 52,9% 53,5%
% BSO 6,1% 7,2% 7,8%
% KSO 1,9% 2,1% 1,8%
% andere of buitenland 7,8% 5,5% 4,3%

(Bron: Databank Tertiair Onderwijs) 
 

2. De studierichtingen in het ASO zijn theoretisch gericht en algemeen breed vormend; ze bieden 
zo een goede voorbereiding op hoger onderwijs in het algemeen en academisch gericht 
onderwijs in het bijzonder. Studenten met een voortraject ASO kiezen inderdaad eerder voor een 
academische opleiding aan de universiteit (55%) of in een hogeschool (13%), maar toch kiest 
bijna één op drie (32%) voor een opleiding in het professioneel gerichte hoger onderwijs, waar 
ze ook ongeveer een derde van de studentenpopulatie uitmaken (zie punt 1). TSO en zeker BSO 
leunen meer aan bij de wereld van praktijk, techniek en technologie – een gerichtheid die ook de 
professioneel gerichte opleidingen in het hoger onderwijs kenmerkt en waarvoor een grote 
meerderheid van deze leerlingen dan ook kiest (resp. 87% en 91% van de leerlingen die naar het 
hoger onderwijs doorstromen). 
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3. Ik ben er niet van overtuigd dat deze verdeling over de verschillende soorten opleidingen 
stereotiep of problematisch zou zijn: zij lijkt mij over het algemeen aan te sluiten bij de 
vooropleiding van de jongeren en bij de keuzes die zij in het secundair onderwijs gemaakt 
hebben. Met de ruimere mogelijkheden om na een professionele bacheloropleiding een 
masteropleiding te volgen, behouden professionele bachelors overigens het perspectief op een 
academisch diploma. 

 
 De verdeling over de soorten opleidingen én de slaagcijfers van de eerstejaarsstudenten duiden 

wel nogmaals het belang van een goede studiekeuze aan, ook in het secundair onderwijs. Let 
wel: jongeren mogen niet zo zeer de boodschap krijgen dat iedereen zo hoog mogelijk opgeleid 
moet zijn, maar wel zo goed mogelijk. Het is van groot belang dat leerlingen en studenten 
kiezen op basis van hun interesses en hun bekwaamheden. Ze hebben de grootste kansen op 
succes als de balans ‘talent versus opleiding’ in evenwicht is. Het streefdoel kan niet zijn dat 
iedereen naar het ASO gaat en naar de universiteit. Niet iedereen heeft daar de talenten voor. En 
onze samenleving heeft ook de andere praktische en technische talenten meer dan nodig. 

 
 De studiekeuze wordt bepaald door allerlei factoren: de vooropleiding in het secundair 

onderwijs, de behaalde studieresultaten, persoonlijke belangstelling, de visie van de ouders, de 
wil om zich in te zetten voor de studies, de kansen op een job, de informatie van en over 
bepaalde instellingen en opleidingen, enz.  

 
 Het stimuleren van een goede studiekeuze kan op vele manieren: 

• een meer bewuste studiekeuze in het leerplichtonderwijs, zodat leerlingen een gepast 
traject in het SO kiezen als zij studies in het hoger onderwijs ambiëren; 

• een duidelijke profilering van de verschillende soorten opleidingen in het hoger onderwijs, 
zodat studiekiezers een correct beeld krijgen van de opleidingen zelf en van de 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt na het beëindigen van deze of gene opleiding. 

 
 Met betrekking tot het verbeteren van de slaagcijfers, verwacht ik dat het nieuwe 

financieringssysteem in het hoger onderwijs de instellingen zal aansporen om meer te investeren 
in de slaagkansen van de studenten. Het systeem is ten dele gebaseerd op een combinatie van 
input- en outputfinanciering. Dit zal instellingen aanmoedigen om de studiekeuze beter te 
begeleiden, de studenten beter te begeleiden, de studenten beter te ondersteunen tijdens de studie 
en hen indien nodig sneller naar een beter passende opleiding te heroriënteren. De studenten die 
het nodige talent hebben, maar door omstandigheden een verkeerde of minder passende 
vooropleiding gevolgd hebben in het secundair onderwijs, moeten door een snelle en gepaste 
begeleiding bepaalde hiaten en tekorten in hun voorkennis maar ook in hun studievaardigheden, 
attitudes of sociale vaardigheden kunnen bijbenen. Het aanmoedigingsfonds dat samen met het 
nieuwe financieringssysteem in werking treedt, zal zo’n gerichte aanpak nog stimuleren. 

 
 Misschien nog belangrijker in heel deze problematiek is de invoering van het Hoger 

Beroepsonderwijs (HBO). Jongeren die na het secundair onderwijs willen verder studeren, maar 
het hoger onderwijs te hoog gegrepen vinden, kunnen in de toekomst naar een volwaardig 
‘hoger beroepsonderwijs’. Momenteel hebben de opleidingen tussen het secundair en het hoger 
onderwijs een onduidelijke plaats in het onderwijslandschap. Ik wil die opleidingen 
samenbrengen onder de noemer HBO. Nieuwe opleidingen in het HBO kunnen in nauwe 
samenwerking met de beroepswereld ontwikkeld worden. Zo bouwen we garanties in dat het 
HBO leidt tot beroepsgerichte kwalificaties waarmee afgestudeerden op de arbeidsmarkt zeker 
aan de slag kunnen. Het HBO kan voor sommigen ook een opstap zijn naar een professionele 
bachelor.  

 
 We mogen tot slot ook niet alle heil verwachten van de studies die men rond de leeftijd van 

achttien jaar aanvat. In onze kennissamenleving moet iedereen bijstuderen, nascholen, 
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levenslang leren. Ook de loodgieter, de automechanicien en de operator in een bedrijf. Het is 
heel belangrijk dat we mensen ook daarvoor de nodige kansen bieden. 

 
BIJLAGE 
 
verdeling van generatiestudenten in het professioneel gericht hoger onderwijs naar voortraject in het 
secundair onderwijs en naar studiegebied 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANDENBROUCKE/206/antw.206.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. 207 
van 11 april 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Schoolgebouwen   -   Asbestinventaris 
 
Onlangs werden we opgeschrikt door een bericht in de Nederlandse pers, waarbij melding werd 
gemaakt van minstens tien slachtoffers van asbest in Nederlandse scholen. Het gaat om zowel 
leerkrachten, concierges als onderhoudspersoneel. 
 
Ook in Vlaanderen is asbest nog steeds aanwezig in tal van scholen. Gelukkig gaat het meestal om 
gebonden asbest, die relatief ongevaarlijk is zolang die niet bewerkt wordt of zolang er geen erosie 
optreedt. Maar ook ongebonden asbest (bv. spuitasbest rond leidingen) is hier en daar aanwezig, 
bijvoorbeeld als isolatiemateriaal. 
 
In Nederland is in de helft van de 12.500 schoolgebouwen een asbestinventaris gebeurd. Die inventaris 
is opgestart op advies van het Nederlands onderzoeksinstituut TNO. 
 
Is er ook een asbestinventaris opgemaakt voor de Vlaamse scholen?  
 
Zo ja, in hoeveel scholen gebeurde deze inventaris en wat waren de resultaten? Werd de 
geïnventariseerde asbest intussen verwijderd? Zo ja, in welke scholen? 
 
Als er nog geen asbestinventaris bestaat, neemt de minister dan initiatieven om een systematische 
inventaris te laten opmaken en de gevonden asbest te verwijderen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 207 van 11 april 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Het beheer en het verwijderen van asbest valt onder het KB van 16 maart 2006 betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. 
Deze federale regelgeving is ook van toepassing op alle onderwijsinstellingen in de Vlaamse 
Gemeenschap. De schoolbesturen zijn als werkgever verplicht de hele federale wetgeving op het 
welzijn op het werk na te leven. De federale overheid controleert dit. Bij niet naleving kunnen (ook 
strafrechterlijk) maatregelen getroffen worden. 
 
Sinds 1994 is het verplicht een inventaris op te stellen van de plaatsen waar asbest aanwezig is en in 
welke vorm. Indien er asbest aanwezig is, dient er een beheersplan opgesteld te worden. Scholen die 
over geen preventieadviseur beschikken, doen voor het systematisch onderzoek naar asbest en het 
opstellen van het register rechtstreeks een beroep op een gespecialiseerde firma.  
 
De onderwijsinspectie doet bij haar doorlichtingen enkel onderzoek naar de mate waarin scholen de 
reglementaire verplichtingen inzake asbest, die voortkomen uit de algemene regelgeving nakomen. 
 
De registers in verband met de aanwezigheid van asbest worden bijgehouden in de scholen. Het 
departement onderwijs beschikt in deze aangelegenheid over geen systematische cijfergegevens. De 
inspectie gaat enkel na of er registers worden bijgehouden. 
 
Er werd in scholen al asbest aangetroffen in oude gebouwen in het isolatiemateriaal van buizen, 
verwarmingsinstallaties en kelders. 
Zo werd een aantal jaar geleden nog asbest aangetroffen in de Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunsten van Merksem (stad Antwerpen). Het gebouw werd op 12 januari 2005 gesloten en een 500-tal 
leerlingen en de personeelsleden werden opgevangen in andere vestigingsplaatsen. Intussen is de 
academie gehuisvest in een ander gebouw.   
 
Het toezicht en de controle op de naleving van de bestaande regelgeving is in hoofdzaak een federale 
materie. 
 
De Vlaamse overheid/AGIOn subsidieert het verwijderen van asbest als onderdeel van 
renovatiewerken aan schoolgebouwen.  
 
Ik wil u nog meegeven dat AGIOn recent een bevraging hield naar de huidige toestand van de 
schoolgebouwen in Vlaanderen. 8482 scholen kregen de enquête toegestuurd. 
In deze bevraging zijn volgende vragen ivm asbest opgenomen zodat we een representatief beeld 
krijgen van de problematiek in de Vlaamse scholen. 

• Werd een asbestinventaris opgemaakt mbt de aanwezigheid van asbest op de vestigingsplaats? 
Wordt de thematiek momenteel ook opgevolgd door een veiligheidcoördinator? 

• Is er momenteel asbest aanwezig in de gebouwen op de vestigingsplaats? Zo ja, zijn er 
concrete plannen om tot asbestverwijdering over te gaan. 

 
Momenteel worden de data geanalyseerd; concrete resultaten zijn nog niet gekend. Naar alle 
verwachting zal dit in de loop van het najaar het geval zijn. 
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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. 208 
van 11 april 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Onderwijs in eigen taal en cultuur   -   Brussel 
 
Het aanbieden van OETC (onderwijs in eigen taal en cultuur) heeft als doel via de eigen vreemde taal 
de doelstellingen van het Vlaamse onderwijsprogramma te ondersteunen en te verhelderen. 
 
De organisatie van OETC is een uitvoering van de resolutie van de Europese Raad van Ministers in 
1977 inzake onderwijs aan kinderen van immigranten. Alle lidstaten zijn ertoe gehouden in 
samenwerking met de landen van herkomst gepaste maatregelen te nemen om OETC te geven in 
aansluiting bij het schools curriculum. 
 
Met betrekking tot alle Nederlandstalige basisscholen van Brussel zou ik graag het volgende 
vernemen. 
 
1. Welke scholen zijn met OETC bezig? 
 
2. Over welke vreemde talen gaat het? 
 
3. Hoeveel uren? 
 
4. Hoeveel leerlingen wonen deze lessen bij? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 208 van 11 april 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
De meest recente gegevens waarover de administratie beschikt zijn gegevens van het voorbije 
schooljaar 2006-2007. De registratie van de werking van de vzw, een verslag over de geleverde 
prestaties en de bereikte resultaten worden jaarlijks door de vzw Werkgroep Immigratie aangeleverd. 
 
1. Volgende zes scholen richtten tijdens het schooljaar 2006-2007 OETC in: 

- Sint-Jan Berchmans, Nieuwland 75, 1000 Brussel  
- Gemeenschapsschool, K. Bogaerdenstraat 4, 1020 Laken 
- Gemeenteschool, Grensstraat 67, 1210 Sint-Joost-ten-Node 
- Sint-Maria, Rubensstraat 108, 1030 Schaarbeek 
- Lutgardisschool, G. Fivestraat 38, 1040 Etterbeek 
- Gemeenschapsschool, Mesenslaan 2, 1040 Etterbeek 

 
2+4.  
 

School Taal Aantal leerlingen 
Sint-Jan Berchmans, Nieuwland 75, 
1000 Brussel 
 

Spaans 87 

Lutgardisschool, G. Fivestraat 38, 
1040 Etterbeek 
 

Spaans 48 

Gemeenschapsschool, K. 
Bogaerdenstraat 4, 1020 Laken 
 

Italiaans 51 

Gemeenschapsschool, Mesenslaan 2, 
1040 Etterbeek 
 

Italiaans 52 

Gemeenteschool, Grensstraat 67, 
1210 Sint-Joost-ten-Node 
 

Turks 166 

Sint-Maria, Rubensstraat 108, 
1030 Schaarbeek 
 

Turks 105 

TOTAAL:  509 
 
3. De biculturele OETC-projecten in Brussel verlopen via een structuur van “stapsgewijze 

integratie”, waarbij het aantal lestijden dat in een andere taal verloopt, progressief afneemt met 
de stijgende leeftijd van de projectkinderen. 

School Taal Onderwijsniveau Totaal aantal 
lestijden, verdeeld 
over alle klassen 
heen 
 

Sint-Jan Berchmans  Spaans 1ste t.e.m. 3de jaar 24 LT 
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Nieuwland 75, 1000 Brussel 
 

kleuteronderwijs 

  1ste t.e.m. 6de 
leerjaar lager 
onderwijs 
 

28 LT 

Lutgardisschool 
G. Fivestraat 38, 1040 Etterbeek 
 

Spaans 1ste t.e.m. 3de jaar 
kleuteronderwijs 

16 LT 

  1ste t.e.m. 6de 
leerjaar lager 
onderwijs 
 

20 LT 

Gemeenschapsschool 
K. Bogaerdenstraat 4, 1020 Laken
 

Italiaans 1ste t.e.m. 3de jaar 
kleuteronderwijs 

18 LT 

  1ste t.e.m. 6de 
leerjaar lager 
onderwijs 
 

24 LT 

Gemeenschapsschool 
Mesenslaan 2, 1040 Etterbeek 
 

Italiaans 1ste t.e.m. 3de jaar 
kleuteronderwijs 

6 LT 

  1ste t.e.m. 6de 
leerjaar lager 
onderwijs 
 

6 LT 

Gemeenteschool 
Grensstraat 67, 1210 Sint-Joost-
ten-Node 
 

Turks 1ste t.e.m. 3de jaar 
kleuteronderwijs 

44 LT 

  1ste t.e.m. 6de 
leerjaar lager 
onderwijs 
 

31 LT 

Sint-Maria 
Rubensstraat 108, 
1030 Schaarbeek 
 

Turks 1ste t.e.m. 3de jaar 
kleuteronderwijs 

20 LT 

  1ste t.e.m. 6de 
leerjaar lager 
onderwijs 
 

15 LT 

TOTAAL:   252 LT 
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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. 209 
van 14 april 2008 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
Leerlingenvervoer   -   Niet-rechthebbende leerlingen 
 
De algemene omzendbrief leerlingenvervoer (NO/2007/05) bundelt de informatie over dit onderwerp. 
Het volgende fragment uit de omzendbrief bepaalt onder welke voorwaarden een niet-rechthebbende 
leerling gebruik kan maken van het collectief leerlingenvervoer: 
 
“Niet-rechthebbende leerlingen kunnen enkel gebruik maken van het zonaal leerlingenvervoer als aan 
de volgende voorwaarden werd voldaan: 
 
- het schriftelijk akkoord van de directie van de dichtst bijgelegen school; 
 
- het betalen van een bijdrage in de kostprijs; 
 
- als er voldoende plaats is op de bus en er geen omwegen moeten worden gereden.” 
 
Over verplichtingen van De Lijn staat niet rechtstreeks iets opgenomen in de omzendbrief. Daarom 
graag volgende vragen aan de minister. 
 
Impliceert de laatste zin van dit uittreksel en het feit dat de omzendbrief niets vermeldt over de 
verplichtingen van De Lijn m.b.t. zonaal leerlingenvervoer en niet-rechthebbende leerlingen, dat het 
De Lijn is die beslist of er al dan niet voldoende plaats is op de bus, of de niet-rechthebbende leerling 
al dan niet mee op de bus kan, en dat De Lijn voorrang moet geven aan rechthebbende leerlingen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 209 van 14 april 2008 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
De huidige regelgeving voor het collectief leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs geeft 
voorrang aan leerlingen met recht op leerlingenvervoer.  
Dit betekent dat een niet rechthebbende leerling plaats maakt voor een rechthebbende leerling wanneer 
deze leerling met recht op leerlingenvervoer zich aanbiedt op het ogenblik dat alle zitplaatsen van een 
bus ingenomen zijn.  
 
Op dit ogenblik is er voor wat betreft de toepassing van deze regelgeving nogal wat onduidelijkheid op 
het terrein. Om hieraan tegemoet te komen, is er een wijziging van de procedure met ingang van 
26.05.08. De nieuwe procedure zal meer duidelijkheid brengen in de rol en de bevoegdheid van de 
verschillende actoren (ouders, scholen, De Lijn en het departement Onderwijs en Vorming). Deze 
regeling werd uitgewerkt in samenspraak met de commissie leerlingenvervoer buitengewoon 
onderwijs, waarin ook al deze geledingen zijn vertegenwoordigd.  
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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. 210 
van 15 april 2008 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Diploma’s hoger onderwijs   -   Authenticiteitscontrole 
 
Uit een artikel van De Morgen op 14 maart 2008, konden we vernemen dat er in de VS frauduleuze 
praktijken aan de gang zijn met betrekking tot diploma’s. De Concordia College and University 
verkoopt namelijk tegen een hoge prijs ongeldige diploma’s, gaande van masters tot doctoraten. Ook 
de National Academy of Higher Education (NAHE), de Capitol University en de Saint-Regis 
University worden om dezelfde feiten als frauduleus beschouwd. Saint-Regis heeft zo’n 6.000 valse 
diploma’s verkocht, in totaal voor 4,7 miljoen dollar.  
 
Niet alleen Amerikaanse, maar ook Belgische diploma’s kunnen worden aangekocht via het web. 
Momenteel bepaalt elke onderwijsinstelling zelf de veiligheidskenmerken van haar diploma’s; dit 
maakt  het niet altijd even gemakkelijk om valse diploma’s te herkennen. Ook is de controle moeilijk 
omdat de bachelor- en masterstructuur tot een grotere studentenmobiliteit leidt en ook zwendelaars 
dikwijls vanuit het buitenland opereren. 
 
In Nederland is men bezig met de opstart van een digitaal centraal diplomaregister dat via het internet 
geraadpleegd kan worden, waarin de gegevens van Nederlandse gediplomeerden worden opgeslagen. 
Het centaal register zou dit jaar, 2008, van start moeten gaan. 
 
Op deze manier krijgen individuen en overheidsinstanties de mogelijkheid om zelf te controleren of 
diploma’s echt zijn. 
 
In de database komen de gegevens te staan van alle door de overheid erkende opleidingen, uit de 
volledige onderwijskolom. Geregistreerd worden de persoonsgegevens van de diplomahouder, diens 
studieresultaten; bij hoger onderwijs of iemand wel of niet een diploma behaald heeft, bij voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs ook de vakken plus de resultaten; de schoolgegevens en het jaar waarin 
het diploma behaald is. 
 
Tot op heden bestaat er in ons land geen centrale registratie van de Belgische diploma’s. 
 
In Vlaanderen bestaat er weliswaar, in samenwerking met Nederland, een lijst van erkende hoger 
onderwijsinstellingen en universiteiten die geaccrediteerde opleidingen aanbieden. Deze lijst is te 
raadplegen via www.hogeronderwijsregister.be. Bij twijfel over de authenticiteit van het diploma kan ieder 
die daar baat bij heeft, de onderwijsinstelling contacteren. Dit is een lichte vorm van bescherming. 
 
1. Acht de minister de vorm van controle waarbij de authenticiteit van een diploma kan worden 

nagegaan door contact op te nemen met de onderwijsinstelling, voldoende? Kan hij dit toelichten? 
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2. Is de minister in de strijd tegen valse diploma’s voorstander van een centrale registratie van 
Belgische diploma’s, naar analogie van het Nederlands initiatief? Kan hij dit toelichten?  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 210 van 15 april 2008 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Het Ministerie van Onderwijs en Vorming beschikt over een databank die gegevens van studenten en 
afgestudeerden bevat, zij het voor andere doeleinden dan de controle op de authenticiteit van 
individuele diploma's. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 
december 1998, laat overigens niet toe dat die gegevens op een dusdanige wijze openbaar gemaakt 
worden dat een controle door derden op de authenticiteit van diploma's mogelijk wordt. 
 
Bij twijfel over de authenticiteit van een Vlaams diploma kan de uitreikende hogeschool of universiteit 
geraadpleegd worden. Bij twijfel over de accreditatie van een opleiding of de erkenning van een 
instelling in Vlaanderen kan de officiële lijst op de website www.hogeronderwijsregister.be geraadpleegd 
worden. De officiële website van het ENIC&NARIC Netwerk (www.enic-naric.net) verstrekt informatie 
over de erkende hogeronderwijsinstellingen en de hogeronderwijsopleidingen van de lidstaten van de 
Europese Economische Ruimte, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. 
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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. 214 
van 17 april 2008 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Inburgering en diversiteit   -   Ministeriële uitspraken 
 
Tijdens het VRT-avondjournaal van donderdag 10 april laatstleden verklaarde de minister tot 
tweemaal toe dat hij het betreurt dat “de Antwerpse dokwerkergemeenschap enkel en alleen bestaat uit 
blanke mannen”. 
 
In de krant De Morgen van 12 april 2008 verklaart minister Keulen: “Er is nog een pak werk, ik zie 
nog altijd te veel witte gezichten bij de magistratuur, bij de leraars, in de universiteiten”. 
 
Twee voorbeelden van allerlei uitspraken waarbij door verschillende leden van de Vlaamse Regering 
de huidskleur als criterium voor “diversiteit” wordt gebruikt. 
 
Het realiseren van inburgering van allochtonen in onze gemeenschap draait steeds meer uit op het 
organiseren en nastreven van de zogenaamde “diversiteit”. Het nastreven van de “diversiteit” in het 
kader van de multiculturele samenleving lijkt alsmaar belangrijker te worden dan de inburgering zelf, 
in zoverre zelfs dat er nu ook etnische en raciale criteria zoals o.a. de huidskleur door de betrokken 
ministers naar voor geschoven worden als maatstaf voor het bereiken van de gewenste “diversiteit”. 
 
1. Kan de minister meedelen wat hij bedoelt met “blanke mannen”? 
 

Welk doel streeft de minister ter zake na? 
 

2. Meent de minister niet dat hij zich bezondigt aan racisme wanneer hij op basis van huidskleur 
oordeelt over de magistratuur, de dokwerkergemeenschap en het leraren- en professorenkorps? 

 
3. Meent de minister niet dat het nastreven van diversiteit de inburgering van de hier verblijvende 

allochtonen in het gedrang brengt? 
 
N.B.  Een vraag over hetzelfde onderwerp werd gesteld aan minister Keulen (vraag nr. 137). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 214 van 17 april 2008 
van FIILIP DEWINTER 
 
 
 
Op 10 april 2008 was ik uitgenodigd in de Antwerpse haven in het kader van het colloquium “de 
haven werkt” om daar o.a. het probleem van de moeilijke invulling van een groot aantal vacatures te 
bespreken. Ik vind dat de oplossing tweeërlei moet zijn. Enerzijds vind ik het evident dat de overheid 
investeert in tewerkstelling bijvoorbeeld via opleidingen. Zo wordt 3,7 miljoen euro vrijgemaakt voor 
het maritiem opleidingscentrum van Zeebrugge, dat fors uitgebreid en vernieuwd wordt. De 
opleidingen zullen dichter aansluiten bij de noden van de zeevaartsector en er kunnen ook meer 
mensen opgeleid worden. De VDAB neemt 3 miljoen euro voor haar rekening. Daarnaast participeren 
ook de baggerbedrijven De Nul, DEME en de werktuigproducent URS in het project. Er is ook een 
dossier ingediend voor Europese steun.  

Anderzijds vind ik ook dat de havensector zelf verantwoordelijkheid draagt. Ik verwacht van de 
havenbedrijven dat zij ook inzetten op opleiding en het geven van kansen aan mensen van allochtone 
afkomst en oudere werkzoekenden.  

Naar aanleiding van dit colloquium, werd ik geïnterviewd door VRT. Dit interview werd uitgezonden 
tijdens het VRT-avondjournaal op 10 april 2008, waarnaar de Heer Dewinter verwijst.  

1. Ik wees tijdens het colloquium op de verantwoordelijkheid van de sector. Een aantal cijfers met 
betrekking tot de kansengroepen zijn immers opvallend. In de sector vervoersondersteunende 
activiteiten, die voornamelijk de havenactiviteiten omvat, is circa 14,2% van de werknemers 
ouder dan 50 jaar, terwijl dit plusminus 18,2% bedraagt voor de globale Vlaamse 
werkgelegenheid. Verder blijkt (volgens cijfers van de werkgeverscentrale CEPA) dat van de 
pool van dokwerkers die ongeveer 6.800 mensen telt, slechts 99 van allochtone afkomst zijn, 
m.a.w. slechts 1,5%. Slechts negen van hen hebben een nationaliteit van buiten de Europese 
Unie. Als je die cijfers vergelijkt met de situatie bij de logistieke arbeiders is het verschil al 
markant. Daar gaat het om circa 9,3% werknemers van allochtone origine. Ook het gemeentelijk 
havenbedrijf telt maar 25 of anderhalf procent allochtonen op plusminus 1.600 mensen. 
Bovendien is de populatie overwegend mannelijk.  

 Daarom riep ik de bedrijven op om de kansengroepen, die echt nog wel oververtegenwoordigd 
zijn in de huidige werkloosheidscijfers, effectieve kansen te geven in de haven. Ik weet dat men 
in bepaalde segmenten inspanningen levert. Ik denk bijvoorbeeld aan het project Scheikundige 
Industrie Regio Antwerpen. Er beweegt dus wel degelijk wat. Maar er moeten, volgens mij, 
méér stappen gezet worden, in het havenbedrijf en de ganse havensector. Er dient een moediger, 
consistenter beleid over de verschillende subsectoren heen gevoerd te worden. Ik heb alle begrip 
voor de argumentatie van de ondernemingen dat het niet vinden van geschikt personeel een 
bedreiging is voor de economische groei van de sector. Ik denk dat dit inderdaad remmend 
werkt. Ik kan echter niet aanvaarden dat men tegelijkertijd onvoldoende aandacht heeft voor een 
groep werkzoekenden zoals allochtonen of ouderen en hen te weinig kansen biedt binnen de 
haven. Zeker in de grootstedelijke gebieden zoals Antwerpen en Gent blijft de werkloosheid 
onder kansengroepen te hoog. Net als in Brussel vinden we hier een onaanvaardbare paradox 
tussen een hoge werkloosheid bij kansengroepen en heel wat openstaande vacatures. Het is niet 
altijd even gemakkelijk om deze kansengroepen om verschillende en uiteenlopende redenen 
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onmiddellijk de overgang te laten maken naar de werkvloer. Maar ook hier is de VDAB een 
partner en zijn er diverse instrumenten. De bijkomende investering in opleiding dient hetzelfde 
doel. Ik heb de sociale partners ook opgeroepen tot het sluiten van een sectorconvenant met 
afspraken over acties en kwantificeerbare streefcijfers.  

2. Ik heb me geenszins bezondigd aan racisme. Ik heb enkel gewezen op de huidige, zeer beperkte 
aanwezigheid van kansengroepen in de dokwerkergemeenschap.  

 
3. Neen, ik meen dat o.a. mijn beleid inzake diversiteit op het vlak van werkgelegenheid dat de 

evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen op de arbeidsmarkt wil stimuleren en het 
inwerkingsbeleid, juist meer kansen geeft aan alle kansengroepen op de arbeidsmarkt, ook de 
allochtonen. Vermits tewerkstelling één van de elementen is die de integratie vergemakkelijkt, 
komt dit de inburgering van de hier verblijvende allochtonen juist ten goede. 
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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. 216 
van 17 april 2008 
van LAURENCE LIBERT 
 
 
 
Beroepssecundair onderwijs   -   Doorstroming naar arbeidsmarkt 
 
Degelijk beroepssecundair onderwijs (BSO) blijkt vandaag meer dan ooit een absolute noodzaak om 
het acute gebrek aan werkkrachten in bepaalde sectoren op te vangen. Tegen 2010 bijvoorbeeld heeft 
men als gevolg van de toenemende vergrijzing nood aan maar liefst 60.000 extra banen in de 
zorgsector. Ook het gebrek aan “stielmannen” is een vaak gehoorde klacht. 
 
Graag had ik van de minister een antwoord gehad op de volgende vragen. 
 
1. Hoeveel studenten in het laatste jaar BSO studeerden in 2006 af per studiegebied? Kan de minister 

de cijfers per provincie geven? Graag voor volgende studiegebieden: 
 

− Buiten studiegebied 
− Auto 
− Bouw 
− Decoratieve technieken 
− Grafische communicatie en media 
− Handel 
− Hout 
− Juwelen 
− Koeling en warmte 
− Land- en tuinbouw 
− Lichaamsverzorging 
− Maritieme opleidingen 
− Mechanica-elektriciteit 
− Mode 
− Muziekinstrumentenbouw 
− Personenzorg 
− Textiel 
− Voeding 

 
2. Heeft de minister er zicht op hoeveel van de afgestudeerden in bovenvermelde richtingen werk 

vonden na respectievelijk 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden? Kan hij deze cijfers per 
provincie geven? 

 
3. Zijn er specifieke acties ondernomen om afgestudeerden in deze richtingen aan een job te helpen 

overeenkomstig hun kwalificaties? Zo ja, welke en voor welke richtingen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 216 van 17 april 2008 
van LAURENCE LIBERT 
 
 
 
1. Hierbij het aantal studenten, in de betrokken studiegebieden en per provincie die in 2006 in het 

BSO afstudeerden. Deze cijfers komen uit de databanken van het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten. 

 
- het aantal uitgereikte studiegetuigschriften in het 2e leerjaar 3e graad BSO 

 
Studierichting Antwerpen BHG Limburg Oost-

Vlaanderen 
Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen Eindtotaal 

Buiten studiegebied  12  10 22
Auto  231 3 156 198 115 219 922
Bouw 122 2 35 136 30 176 501
Decoratieve technieken 144 3 21 35 31 37 271
Glastechnieken 1 0 0 0 0 0 1
Grafische communicatie en media 20 0 11 37 0 15 83
Handel 803 78 419 565 391 343 2599
Hout 237 4 198 203 77 242 961
Juwelen 32 0 0 0 0 8 40
Koeling en warmte 109 11 61 59 19 50 309
Land- en tuinbouw 106 2 51 81 39 115 394
Lichaamsverzorging 238 10 132 149 77 153 759
Maritieme opleidingen 13 0 0 0 0 0 13
Mechanica-elektriciteit 493 11 381 336 167 264 1652
Mode 84 6 30 16 9 66 211
Muziekinstrumentenbouw 5 0 0 0 0 0 5
Personenzorg 695 31 411 558 285 650 2630
Textiel 0 0 0 0 0 7 7
Voeding 232 26 86 103 52 292 791
Totaal  3565  187 1992 2488 1292 2647 12171

* BHG Brussel Hoofdstedelijk Gewest 
 

- het aantal uitgereikte studiegetuigschriften in het 3e leerjaar 3e graad BSO. 
 

Studierichting Antwerpen BHG Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen Eindtotaal 

Buiten studiegebied 368 14 121 128 147 187 965
Auto  119 0 80 107 30 93 429
Bouw 76 0 4 69 8 100 257
Decoratieve technieken 94 6 23 20 33 30 206
Grafische communicatie en media 8 0 15 36 0 3 62
Handel 645 59 298 539 336 322 2199
Hout 132 9 108 91 35 119 494
Juwelen 25 0 0 0 0 0 25
Koeling en warmte 66 1 37 30 11 13 158
Land- en tuinbouw 65 0 46 49 40 83 283
Lichaamsverzorging 117 7 92 89 30 78 413
Maritieme opleidingen 3 0 0 0 0 0 3
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Mechanica-elektriciteit 299 3 218 206 96 195 1017
Mode 32 0 7 11 6 28 84
Muziekinstrumentenbouw 10 0 0 0 0 0 10
Personenzorg 426 25 214 354 202 486 1707
Textiel 0 0 0 0 0 7 7
Voeding 190 8 75 76 14 198 561
Totaal 2675 132 1338 1805 988 1942 8880

* BHG Brussel Hoofdstedelijk Gewest 
 

- het aantal uitgereikte studiegetuigschriften in de 4e graad BSO. 
 

Studierichting Antwerpen BHG Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen Eindtotaal 

Decoratieve technieken 42 0 0 0 0 0 42
Mode 25 0 0 0 0 5 30
Personenzorg 100 2 293 50 55 221 721
Totaal 167 2 293 50 55 226 793

* BHG Brussel Hoofdstedelijk  Gewest 
 
2. Doorstroming van het beroepssecundair onderwijs naar de arbeidsmarkt: 

In de tabel hieronder zijn de schoolverlaters opgenomen uit het beroepsonderwijs van de derde 
en de vierde graad die de school verlieten in 2006. 
Voor het bepalen van het aantal schoolverlaters van 2006 wordt de telling van 1 februari 2006 
vergeleken met deze van de telling van 2007. 
Wie in de telling van 2006 voorkomt maar niet meer in deze van 2007, wordt als 
schoolverlater beschouwd. 
In de eerste kolom zijn de schoolverlaters opgenomen per studiegebied. 
Onder de hoofding ‘Nog werkzoekend (abs)’ staat het aantal ingeschreven schoolverlaters 
respectievelijk op 31 juli 2006, 30 september 2006, 31 december 2006 en 30 juni 2007. 
In de 4 laatste kolommen staan dezelfde gegevens uitgedrukt in % van het totaal aantal 
schoolverlaters. 
Deze cijfers komen uit de databanken van de VDAB. 
 
BSO3 & BSO4 - Vlaanderen

23

Aantal 
schooverlaters jul/06 sep/06 dec/06 jun/07 jul/06 sep/06 dec/06 jun/07

Auto 899 339 293 189 82 37,7% 32,6% 21,0% 9,1%

Bouw 562 205 127 93 45 36,5% 22,6% 16,5% 8,0%

Decoratieve technieken 265 86 127 79 65 32,5% 47,9% 29,8% 24,5%

Geen studiegebied 1.082 469 446 285 143 43,3% 41,2% 26,3% 13,2%

Grafische technieken 128 43 52 36 25 33,6% 40,6% 28,1% 19,5%

Handel 2.993 1.081 1.326 908 527 36,1% 44,3% 30,3% 17,6%

Hout 924 373 266 177 89 40,4% 28,8% 19,2% 9,6%

Juwelen 37 12 13 13 5 32,4% 35,1% 35,1% 13,5%

Koeling en warmte 326 123 91 45 25 37,7% 27,9% 13,8% 7,7%

Land- en tuinbouw 413 132 142 101 46 32,0% 34,4% 24,5% 11,1%

Lichaamsverzorging 754 290 309 174 81 38,5% 41,0% 23,1% 10,7%

Maritieme opleidingen 4 2 2 0 0 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

Mechanica - Elektriciteit 1.629 651 470 290 143 40,0% 28,9% 17,8% 8,8%

Mode 193 76 82 66 48 39,4% 42,5% 34,2% 24,9%

Muziekinstrumentenbouw 9 3 4 2 3 33,3% 44,4% 22,2% 33,3%

Personenzorg 3.615 1.062 980 597 349 29,4% 27,1% 16,5% 9,7%

Textiel 17 9 9 6 4 52,9% 52,9% 35,3% 23,5%

Voeding 979 287 308 173 82 29,3% 31,5% 17,7% 8,4%

Totaal 14.829 5.243 5.047 3.234 1.762 35,4% 34,0% 21,8% 11,9%

Nog werkzoekend (abs) Nog werkzoekend (%)
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BSO3 & BSO4 - Prov. Antwerpen

23

Aantal 
schooverlaters jul/06 sep/06 dec/06 jun/07 jul/06 sep/06 dec/06 jun/07

Auto 219 66 73 52 24 30,1% 33,3% 23,7% 11,0%

Bouw 135 50 29 19 14 37,0% 21,5% 14,1% 10,4%

Decoratieve technieken 122 33 59 38 33 27,0% 48,4% 31,1% 27,0%

Geen studiegebied 424 159 175 119 63 37,5% 41,3% 28,1% 14,9%

Grafische technieken 41 9 12 11 7 22,0% 29,3% 26,8% 17,1%

Handel 893 303 392 282 143 33,9% 43,9% 31,6% 16,0%

Hout 251 102 67 39 19 40,6% 26,7% 15,5% 7,6%

Juwelen 23 7 10 10 4 30,4% 43,5% 43,5% 17,4%

Koeling en warmte 122 49 30 18 7 40,2% 24,6% 14,8% 5,7%

Land- en tuinbouw 115 47 47 31 14 40,9% 40,9% 27,0% 12,2%

Lichaamsverzorging 226 79 88 53 27 35,0% 38,9% 23,5% 11,9%

Maritieme opleidingen 3 1 1 0 0 33,3% 33,3% 0,0% 0,0%

Mechanica - Elektriciteit 478 177 124 68 37 37,0% 25,9% 14,2% 7,7%

Mode 78 26 31 28 22 33,3% 39,7% 35,9% 28,2%

Muziekinstrumentenbouw 6 2 3 1 2 33,3% 50,0% 16,7% 33,3%

Personenzorg 922 276 253 154 99 29,9% 27,4% 16,7% 10,7%

Textiel 0 0 0 0 0 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

Voeding 288 87 95 50 19 30,2% 33,0% 17,4% 6,6%

Totaal 4.346 1.473 1.489 973 534 33,9% 34,3% 22,4% 12,3%

Nog werkzoekend (abs) Nog werkzoekend (%)

 
BSO3 & BSO4 - Prov. Vlaams Brabant

23

Aantal 
schooverlaters jul/06 sep/06 dec/06 jun/07 jul/06 sep/06 dec/06 jun/07

Auto 136 45 42 29 19 33,1% 30,9% 21,3% 14,0%

Bouw 30 12 5 7 5 40,0% 16,7% 23,3% 16,7%

Decoratieve technieken 39 12 22 15 11 30,8% 56,4% 38,5% 28,2%

Geen studiegebied 163 68 65 37 18 41,7% 39,9% 22,7% 11,0%

Grafische technieken 8 3 2 2 3 37,5% 25,0% 25,0% 37,5%

Handel 441 148 185 115 66 33,6% 42,0% 26,1% 15,0%

Hout 84 35 40 26 16 41,7% 47,6% 31,0% 19,0%

Juwelen 4 1 1 1 1 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Koeling en warmte 53 18 18 7 7 34,0% 34,0% 13,2% 13,2%

Land- en tuinbouw 60 12 22 21 5 20,0% 36,7% 35,0% 8,3%

Lichaamsverzorging 57 21 20 12 7 36,8% 35,1% 21,1% 12,3%

Maritieme opleidingen 0 0 0 0 0 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

Mechanica - Elektriciteit 169 71 61 33 15 42,0% 36,1% 19,5% 8,9%

Mode 20 6 7 4 0 30,0% 35,0% 20,0% 0,0%

Muziekinstrumentenbouw 1 0 1 1 1 0,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Personenzorg 427 118 102 75 38 27,6% 23,9% 17,6% 8,9%

Textiel 0 0 0 0 0 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

Voeding 110 25 35 26 22 22,7% 31,8% 23,6% 20,0%

Totaal 1.802 595 628 411 234 33,0% 34,9% 22,8% 13,0%

Nog werkzoekend (abs) Nog werkzoekend (%)
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BSO3 & BSO4 - Prov. West Vlaanderen

23

Aantal 
schooverlaters jul/06 sep/06 dec/06 jun/07 jul/06 sep/06 dec/06 jun/07

Auto 214 78 34 13 19 36,4% 15,9% 6,1% 8,9%

Bouw 218 74 37 12 5 33,9% 17,0% 5,5% 2,3%

Decoratieve technieken 32 13 9 2 11 40,6% 28,1% 6,3% 34,4%

Geen studiegebied 197 91 50 17 18 46,2% 25,4% 8,6% 9,1%

Grafische technieken 26 7 6 3 3 26,9% 23,1% 11,5% 11,5%

Handel 454 169 118 61 66 37,2% 26,0% 13,4% 14,5%

Hout 241 89 44 18 16 36,9% 18,3% 7,5% 6,6%

Juwelen 2 1 0 0 1 50,0% 0,0% 0,0% 50,0%

Koeling en warmte 42 17 6 2 7 40,5% 14,3% 4,8% 16,7%

Land- en tuinbouw 109 34 23 12 5 31,2% 21,1% 11,0% 4,6%

Lichaamsverzorging 129 48 19 5 7 37,2% 14,7% 3,9% 5,4%

Maritieme opleidingen 0 0 0 0 0 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

Mechanica - Elektriciteit 311 114 45 21 15 36,7% 14,5% 6,8% 4,8%

Mode 56 25 13 13 0 44,6% 23,2% 23,2% 0,0%

Muziekinstrumentenbouw 0 0 0 0 1 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

Personenzorg 839 248 114 75 38 29,6% 13,6% 8,9% 4,5%

Textiel 13 6 5 3 0 46,2% 38,5% 23,1% 0,0%

Voeding 231 59 33 9 22 25,5% 14,3% 3,9% 9,5%

Totaal 3.114 1.073 556 266 234 34,5% 17,9% 8,5% 7,5%

Nog werkzoekend (abs) Nog werkzoekend (%)

 
 

BSO3 & BSO4 - Prov. Oost Vlaanderen

23

Aantal 
schooverlaters jul/06 sep/06 dec/06 jun/07 jul/06 sep/06 dec/06 jun/07

Auto 199 101 71 48 16 50,8% 35,7% 24,1% 8,0%

Bouw 135 48 32 18 9 35,6% 23,7% 13,3% 6,7%

Decoratieve technieken 41 20 16 9 8 48,8% 39,0% 22,0% 19,5%

Geen studiegebied 154 76 53 38 22 49,4% 34,4% 24,7% 14,3%

Grafische technieken 43 17 21 13 9 39,5% 48,8% 30,2% 20,9%

Handel 733 281 332 216 124 38,3% 45,3% 29,5% 16,9%

Hout 199 75 58 41 19 37,7% 29,1% 20,6% 9,5%

Juwelen 6 3 2 2 0 50,0% 33,3% 33,3% 0,0%

Koeling en warmte 48 16 10 4 1 33,3% 20,8% 8,3% 2,1%

Land- en tuinbouw 88 25 30 15 9 28,4% 34,1% 17,0% 10,2%

Lichaamsverzorging 161 57 50 32 14 35,4% 31,1% 19,9% 8,7%

Maritieme opleidingen 1 1 1 0 0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Mechanica - Elektriciteit 335 156 102 57 29 46,6% 30,4% 17,0% 8,7%

Mode 17 7 8 8 4 41,2% 47,1% 47,1% 23,5%

Muziekinstrumentenbouw 2 1 0 0 0 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Personenzorg 798 242 213 117 61 30,3% 26,7% 14,7% 7,6%

Textiel 4 3 2 1 1 75,0% 50,0% 25,0% 25,0%

Voeding 255 81 78 45 26 31,8% 30,6% 17,6% 10,2%

Totaal 3.219 1.210 1.079 664 352 37,6% 33,5% 20,6% 10,9%

Nog werkzoekend (abs) Nog werkzoekend (%)
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BSO3 & BSO4 - Prov. Limburg

23

Aantal 
schooverlaters jul/06 sep/06 dec/06 jun/07 jul/06 sep/06 dec/06 jun/07

Auto 131 49 48 26 10 37,4% 36,6% 19,8% 7,6%

Bouw 44 21 15 12 5 47,7% 34,1% 27,3% 11,4%

Decoratieve technieken 31 8 13 8 11 25,8% 41,9% 25,8% 35,5%

Geen studiegebied 144 75 76 41 23 52,1% 52,8% 28,5% 16,0%

Grafische technieken 10 7 7 4 3 70,0% 70,0% 40,0% 30,0%

Handel 472 180 240 177 133 38,1% 50,8% 37,5% 28,2%

Hout 149 72 48 27 17 48,3% 32,2% 18,1% 11,4%

Juwelen 2 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Koeling en warmte 61 23 20 10 8 37,7% 32,8% 16,4% 13,1%

Land- en tuinbouw 41 14 16 11 6 34,1% 39,0% 26,8% 14,6%

Lichaamsverzorging 181 85 107 58 28 47,0% 59,1% 32,0% 15,5%

Maritieme opleidingen 0 0 0 0 0 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

Mechanica - Elektriciteit 336 133 109 87 41 39,6% 32,4% 25,9% 12,2%

Mode 0 12 14 13 9 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

Muziekinstrumentenbouw 22 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Personenzorg 629 178 196 137 76 28,3% 31,2% 21,8% 12,1%

Textiel 0 0 0 0 0 #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

Voeding 95 35 32 19 6 36,8% 33,7% 20,0% 6,3%

Totaal 2.348 892 941 630 376 38,0% 40,1% 26,8% 16,0%

Nog werkzoekend (abs) Nog werkzoekend (%)

 
 
3. In het kader van de sluitende aanpak worden alle werkzoekenden zonder uitzondering actief 

begeleid. 
Daarnaast is er ook het Jeugdwerkplan dat als doel heeft alle Vlaamse jongeren zo snel mogelijk 
te activeren en zo snel en maximaal mogelijk te laten doorstromen naar een duurzame 
tewerkstelling in het normaal economisch circuit en dit door: 

• een snellere diagnose  
• een intensievere en snellere bemiddeling en opvolging 

Deze maatregelen gelden voor alle werkzoekenden en dus niet specifiek voor de hierboven 
vermelde groep. 
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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. 217 
van 17 april 2008 
van PIET DE BRUYN 
 
 
 
Filosofieonderwijs   -   Stand van zaken 
 
Meer dan vijf jaar geleden werd een resolutie goedgekeurd in het Vlaams Parlement “betreffende het 
aanbieden van degelijk filosofieonderwijs voor iedereen” (Stuk 1138 (2001-2002) – Nr. 3). 
 
In deze resolutie werden vijf beleidsmaatregelen gevraagd van de toenmalige Vlaamse Regering. 
 
Zoals de resolutie aangeeft, “kan filosofie een uitstekende leerschool zij voor de confrontatie met de 
veelheid van problemen, gezichtspunten en argumenten van anderen, voor het nadenken over de beste 
vorm van sociale en politieke organisatie, voor de ontdekking van het universele en het inzicht dat de 
fundamentele vragen van het leven de mensen en de mensheid samenbrengen in plaats van hen te 
scheiden; kortom, dat filosofie een sleutelelement is in de realisatie van het democratisch ideaal (…)”. 
Men legt dan graag en terecht het verband met kritisch burgerschap in een democratie, en met de nood 
aan tolerantie tegenover de ander. 
 
Er kan ook worden gewezen op de radicaal-kritische zelfreflectie die eigen is aan de wijsbegeerte, 
waarbij bestaande evidenties in vraag worden gesteld, met het oog op het stimuleren van de innovatie 
waar Vlaanderen nood aan heeft. 
 
Bovendien bereidt filosofieonderwijs scholieren enigszins voor op de vele wijsgerige vakken die zij in 
diverse studierichtingen humane wetenschappen voorgeschoteld kunnen krijgen op de universiteit. 
 
Er gebeurde reeds één en ander, en de stand van het filosofieonderwijs werd vooral toegelicht in 
antwoorden op parlementaire vragen (schriftelijke vraag nr. 172 van 19 september 2003 van Frans 
Ramon, Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 13 van 14-11-2003, blz. 644, schriftelijke vraag nr. 
215 van 5 juli 2006 van Marijke Dillen, Websitebulletin publicatiedatum 29-09-2006). 
 
1. Kan de minister cijfers bezorgen over het aantal scholen waar “wijsgerige stromingen” of 

“filosofie” wordt aangeboden – telkens vanaf 2003 tot heden: 
 

a) per onderwijsrichting (BSO-TSO-KSO-ASO); 
 

b) onderscheiden naar de verschillende netten; 
 

c) inclusief het onderscheid tussen “wijsgerige stromingen” als keuzevak en als verplicht vak? 
 
2. Het antwoord op bovenvermelde sv nr. 215 van 5 juli 2006 luidt: 
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a) “Het Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs (VEFO) krijgt vanuit de overheid de 
taak om als begeleidingscommissie te fungeren en in die hoedanigheid studiedagen voor alle 
onderwijsbetrokkenen en intervisie tussen leerkrachten te organiseren en een didactisch 
totaalconcept met betrekking tot eigentijds filosofieonderwijs uit te werken.” 

 
Wat is de stand van zaken? 
 

b) “De huidige BC wordt vervangen door een samengestelde opvolgingscommissie (…) die als 
taak krijgt de andere uitvoeringspunten van de resolutie te onderhandelen al dan niet in 
samenwerking met VEFO.” 

 
Wat is hier de stand van zaken? 
 
Is deze opvolgingscommissie reeds samengesteld? 
 
Welke beslissingen zijn reeds genomen? 
 
Welke inbreng had het VEFO? 
 

3. De minister verwijst in zijn antwoord ook naar de bundel “Dossier filosofie en democratie in 
Vlaanderen” (1998), waarbij hij stelt: “Ik onthoud daaruit een terughoudendheid om filosofie al te 
zeer als een aparte discipline of vak te zien in het leerplichtonderwijs. Het zou leiden tot te veel 
versnippering.” 

 
Op welke bevindingen was deze optie – om niet te kiezen voor een aparte discipline of vak, zoals 
gevraagd in de resolutie – exact gebaseerd? Is dit nog steeds de beleidslijn van de minister? 
 
“Evalueren van de reeds ontwikkelde expertise” is ook een taak van de begeleidingscommissie. 
Welk bijkomend (binnenlands of buitenlands) studiemateriaal over filosofie in het onderwijs is 
intussen verzameld en welke opties worden daarbij naar voor geschoven? 
 

4. Weet de minister in welke landen filosofie als keuzevak of verplicht vak wordt aangeboden in het 
basis- en/of secundair onderwijs? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 217 van 17 april 2008 
van PIET DE BRUYN 
 
 
 
1. Voor Vlaanderen: huidige schooljaar: 31 scholen – 104 uren 
 

a) 30 scholen aso 
 1 school KSO 
b) 20 scholen vrij onderwijs 
 11 scholen GO! 
c) In 2007-2008 wordt in 31 scholen het vak AV Filosofie gegeven. Het vak AV Wijsgerige 

Stromingen wordt niet meer gegeven. 
 

 Totaal aantal uren: 104 
 1 school met 9u 
 3 scholen met 8u 
 7 scholen met 4u 
 3 scholen met 3u 
 Overige= 2u of 1u 

 
 Het is niet uit te maken of het om een door  de school  verplicht vak gaat of om een 

keuzevak. 
 Gegeven het beperkt aantal uren per school lijkt het vrijwel altijd om een keuzevak te gaan. 

 
2. a) VEFO vzw (Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs vzw) 
  Van bij de start,  realiseert VEFO (sedert 2002 als feitelijke vereniging en vanaf 2006 als 

 vzw) de ‘Resolutie van het Vlaamse Parlement van 19 december 2002 betreffende het 
 aanbieden van degelijk filosofieonderwijs voor iedereen ‘ door kleine maar ernstige stappen 
 te zetten en zo goed mogelijk samen te werken met alle onderwijsbetrokkenen. 

  In antwoord op de resolutie is er werk gemaakt van degelijk en eigentijds filosofieonderwijs, 
 door te ijveren voor het vormen van bekwame filosofische gespreksleiders in de 
 lerarenopleiding. 

  Vorig academiejaar 2006 - 2007 liep aan 7 hogescholen en 1 (toenmalige) GPB het project 
 ‘FILOLO’ (filosoferen in de lerarenopleiding). Op 16 november 2007 organiseerde VEFO 
 vzw i.s.m. CANON (die het project financierde) een terugkomdag, waarop alle deelnemers, 
 nl. de filosofen en hun docententeams, uitgenodigd waren. Het verslagboek kunt u in een 
 voorlopige vorm verkrijgen via de coördinator van VEFO peter.visser@telenet.be Dankzij 
 de toekenning van een uitzonderingskrediet kan FILOLO in 2008 verder gezet worden. Dit 
 gebeurt weliswaar onder een heel andere vorm dan het oorspronkelijke project. VEFOvzw 
 stelde een groep van ‘12 wijzen’ samen die op regelmatige basis rond één of andere tafel 
 ergens in Vlaanderen samenkomt. Eén doel staat voor deze werkgroep voorop: een 
 blauwdruk uitwerken die als referentiekader kan dienen voor alle vormen van 
 lerarenopleidingen in Vlaanderen. Naast het VEFO-boekdeel 4 ‘Klassevol filosoferen’dat 
 voorgesteld werd op 18.04.08 in UAntwerpen is er ondertussen al heel wat expertise in de 
 diverse LO-instituten in Vlaanderen. 
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 Het VEFO-ontwerp van een didactisch totaalconcept staat op de agenda van de 
eerstvolgende OCVEFO bijeenkomst. 

 Kortom: VEFO vzw geeft in mijn opdracht uitvoering aan punt 4 van de resolutie en blijft 
dus de begeleidingscommissie voor:  

a) het organiseren van studiedagen voor alle onderwijsbetrokkenen 
b) het organiseren van intervisie tussen leerkrachten  
c) het uitwerken van een didactisch totaalconcept 

 
 Ik denk na over een mogelijke structurele verankering van deze werking binnen mijn 

administratie. Dat kan binnen de reeds bestaande OC VEFO (zie uw volgende vraag) of  via 
een positionering binnen de administratie, in dat geval de Entiteit Curriculum. 

 
b) De installatievergadering van de OCVEFO (Opvolgingscommissie voor eigentijds 

filosofieonderwijs)vond plaats op 10 NOVEMBER 2006 
 De OCVEFO biedt een door mij geïnstalleerd platform voor rechtstreekse onderhandelingen 

tussen VEFO vzw enerzijds en de gemandateerden van de inrichtende machten anderzijds 
over de overige punten van de resolutie. Het platform is gesitueerd binnen de Entiteit 
Curriculum. 

 
 Deze overige punten van de resolutie zijn:  

a) méér mogelijkheden voor filosoferen met kinderen en jongeren, ook in tso en bso 
b) bekwame filosofische gespreksleiders vormen in de lerarenopleidingen 
c) meer kansen voor het bestaand optievak filosofie in de 3de graad aso  
d) onderzoek naar de invoering van een apart vak filosofie in de volledige 3de graad SO. 

 
Deze punten realiseren, m.a.w. het resultaat van het werk van VEFO vzw een structurele 
plaats in onderwijs geven, behoort immers in het Vlaamse onderwijs in zeer belangrijke 
mate tot de exclusieve bevoegdheid van de inrichtende machten. Op de OCVEFO wordt 
hierover onderhandeld.  
 
Deze commissie kan waar dit nodig of nuttig geacht wordt beslissen of adviseren met ad 
hoc- of subcommissies te werken. 
De OCVEFO rapporteert aan mij over de ontwikkelingen inzake filosofieonderwijs in het 
licht van de resolutie. 
De OCVEFO geeft advies aan mij omtrent keuzes die op het niveau van de bevoegdheid van 
de minister liggen. 
 

3. In de schoot van de OCVEFO werd deze vraag aan de diverse stakeholders voorgelegd. 
 
 De reactie van VVKSO luidde dat sinds het invoeren van de vrije ruimte geen optievakken meer 

worden gepromoot. Het is juist de bedoeling dat de strakke indeling in vakken wegvalt. Wél kan 
men, en dat doet men al, ‘het filosofische’ in de vrije ruimte promoten. 

 
 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap stelde dat het vak filosofie nog altijd een 

optievak (bv in een 33ste lesuur aangeboden) is, maar dat het nu ook vooral als module in de vrije 
ruimte wordt aangeboden. Het vak blijft bestaan, maar de scholen kiezen zelf of ze het inrichten. 
Op studiedagen rond filosoferen kan men wél aan promotie doen. 

 
 Ik blijf bij mijn vroeger geformuleerd standpunt dat ik een terughoudendheid vaststel om 

filosofie al te zeer als een aparte discipline of vak te zien 
 Betreffende het “evalueren van de reeds ontwikkelde expertise” verwijs ik naar de website van 

VEFO: www.filosoferen.eu. 
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4. Een onderzoek naar het aanbieden van filosofie in andere landen van de Europese unie vereist 

de inzet van een systematisch onderzoek waarvoor momenteel geen mankracht voorhanden is. 
In de Europese unie bestaan er bijvoorbeeld meer dan vijftig verschillende onderwijssystemen. 
Wel is het geweten dat filosofie verplicht is in Frankrijk, in het equivalent van het aso. 

 Ook in de mediterrane landen wordt filosofie in het equivalent van het aso als keuze of verplicht 
vak aangeboden. 
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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 april 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Technologie op school   -   TOS21-project 
 
Het PISA-rapport van 2006 gaf aan dat jongeren bij ons positief staan tegenover wetenschappen en er 
goed op scoren, maar dat hun zelfvertrouwen bij het leren van wetenschappen lager is dan in een 
gemiddeld OESO-land. Daarom vormt dit de hoofddoelstelling van het actieplan 
wetenschapspopularisering dat door de ministers van Onderwijs en Wetenschapsbeleid samen wordt 
opgezet. 
 
TOS21 (Techniek op school voor de 21ste eeuw) is een project in dat verband dat een leerlijn uitwerkt 
voor technologie op school, van in de kleuterklas tot aan het einde van het leerplichtonderwijs. Het 
legt zich eveneens toe op de verspreiding van wetenschapsinformatie binnen de onderwijswereld. 
Voor beide aspecten wordt samengewerkt met Technopolis. In een persbericht van de minister (dec. 
’07) stelt hij dat er met Technopolis een verruimde samenwerking mogelijk is. 
 
In de Beleidsbrief Onderwijs 2007-2008 werd aangekondigd dat het project TOS21 dit jaar kan leiden 
tot een herziening van de eindtermen technologie in basis- en secundair onderwijs. In de nieuwsbrief 
van TOS stelt men dat de leerlijn technologie midden 2008 klaar zal zijn. Dat zou Vlaanderen tot 
eerste regio in de wereld maken die zo’n leerlijn heeft. 
 
In het rapport van de Koning Boudewijnstichting “Accent op Talent” benadrukt men het belang van 
gemotiveerde leerkrachten met ervaring in het bedrijfsleven voor het onderwijzen van technologie in 
de eerste graad secundair onderwijs. 
 
De overeenkomst voor TOS21 geldt van 2004 tot eind 2008. Eind dit jaar loopt deze dus af. 
 
1. Verwacht de minister dat de vooropgestelde timing zal worden gerespecteerd: de leerlijn 

technologie klaar midden 2008, een voorstel tot aanpassing van de eindtermen eind 2008? 
 
2. Zal het voorstel tot aanpassing ineens gelden voor alle relevante eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen van het basisonderwijs tot en met de derde graad secundair onderwijs, of wil 
hij de invoering gefaseerd doen? 

 
3. Op welke manier zullen scholen ondersteund worden om technologie pedagogisch-didactisch en 

wetenschappelijk verantwoord aan te pakken? Ik denk aan het verspreiden van didactisch 
materiaal, ondersteuning van de leerkrachten technologie, sensibiliseren van leraren in opleiding, 
het stimuleren van samenwerkingsverbanden (met bedrijven, actoren, RTC’s, enz.)? 

 
4. Wie zal deze concrete implementatie in de scholen ondersteunen? Blijft dit het project TOS21, 

met een gewijzigde opdracht? 



-252-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

 
5. Wat bedoelt de minister concreet met een “verruimde samenwerking” met Technopolis? 
 
6. Heeft de minister plannen om deze leerlijn techniek en technologie te “delen” met onze Europese 

buurlanden? 
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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 april 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
1. Een van de invalshoeken van het project TOS21 (Technologie op school voor de 

eenentwintigste eeuw) is inderdaad het uitwerken van een leerlijn voor technologie op school 
van in de kleuterklas tot aan het einde van het leerplichtonderwijs. Het project heeft de 
studiefase en de conceptfase afgerond. De stuurgroep heeft onlangs een voorstel van 
ontwerplexicon, standaarden en referentiepunten goedgekeurd.  

 Deze standaarden en referentiepunten zijn generieke doelen bij de verschillende leeftijdsniveaus 
voor het leren van techniek op school. Ze zijn algemeen geldend en kunnen worden toegepast in 
elk ervaringsdomein van techniek. De leerlijn bestaat uit de opeenvolging van de 
referentiepunten voor de onderscheiden onderwijsniveaus: kleuteronderwijs, lager onderwijs, 1ste 
graad secundair onderwijs en 2de & 3de graad secundair onderwijs. 

 Het project heeft hierop een experimenteerfase ingesteld om na ta gaan hoe het lexicon, de 
standaarden en de in een leerlijn geplaatste referentiepunten concreet kunnen worden gemaakt in 
de praktijk. Ze worden momenteel in diverse scholen uitgetest en getoetst op hun werkbaarheid 
op klasniveau. 

 De resultaten zullen beschikbaar zijn tegen de vroege zomer 2008. 
 Tegelijkertijd heeft de entiteit curriculum de werkzaamheden opgestart voor de aanpassing van 

de eindtermen en ontwikkelingsdoelen technologie. De ontwikkelcommissie is samengesteld en 
heeft reeds twee vergaderingen achter de rug. Het hoger genoemde TOS21-document dient als 
uitgangspunt voor de werkzaamheden.  

 De leerlijnen die in TOS21 zijn uitgewerkt zullen daarbij gerespecteerd worden. Tussentijds 
wordt teruggekoppeld met een resonansgroep waarin ook het TOS21-netwerk betrokken is.  

 De commissie zal tegen juni 2008 een voorstel van ontwikkelingsdoelen en van eindtermen 
techniek voor de basisvorming aan de minister overmaken om ter advies aan de Vlor te worden 
voorgelegd. 

 
2. Het voorstel zal de ontwikkelingsdoelen bevatten voor het kleuteronderwijs en de eerste graad 

B-stroom, en de eindtermen voor het lager onderwijs en voor de eerste graad A-stroom.  
 De opdracht omvat niet de aanpassing van eindtermen voor de 2de en/of 3de graad van het 

secundair onderwijs. Het voorstel zal dus niet ineens gelden voor alle relevante eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen van het leerplichtonderwijs, enkel voor het basisonderwijs (kleuter + lager) 
en voor de eerste graad secundair onderwijs (A- en B-stroom). 

 
3. Over de wijze waarop de scholen ondersteund zullen worden bij de implementatie van de 

aangepaste eindtermen en ontwikkelingsdoelen zal een actieplan worden opgesteld. De 
verschillende mogelijke pistes en initiatieven worden nog onderzocht.  

 Op 27 augustus 2008 is er een uitgebreid symposium gepland in verband met de resultaten en 
inzichten van het TOS21project. 

 Het lexicon, de set standaarden met de in leerlijn geplaatste referentiepunten en enkele goede 
voorbeelden uit de lespraktijk om tot technische geletterdheid te komen, zullen worden 
voorgesteld. Het symposium wil alle actoren uit onderwijs en industrie samenbrengen, in het 
bijzonder de partners in het actieplan wetenschapsinformatie, maar ook de vertegenwoordigers 
uit intermediaire sectoren en organisaties. 
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 Het symposium wil op die manier niet alleen informeren, maar ook een groot draagvlak creëren 
voor de visies die in het project zijn uitgewerkt en via de eindtermen in de scholen zullen 
worden geïmplementeerd. 

 
4.  Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen over wie de concrete implementatie in de 

scholen zal ondersteunen. Overleg en afspraken met de pedagogische begeleidingsdiensten van 
de onderwijskoepels en van het gemeenschapsonderwijs GO! zijn hieromtrent aangewezen. Het 
stappen- en actieplan zal uiterlijk tegen 1 september 2010 duidelijk zijn, vermits op die datum de 
aangepaste eindtermen van kracht zullen worden. 

 
5.  De samenwerking kan o.m. de mogelijkheid betreffen om leraren samen te brengen in de lokalen 

van Technopolis om meteen een aantal doelen te combineren: een studiedag of een 
nascholingssessie en kennismaking met Technopolis. Er is echter geen uitgeschreven formeel 
samenwerkingsmodel uitgewerkt.  

 
6.  Daarover bestaan nog geen plannen. Nederland toont wel interesse voor sommige Vlaamse 

initiatieven, o.m. Mooi en cool met chemie, een doe-pakket voor het basisonderwijs, ontwikkeld 
door BASF en Essenscia.  
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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. 233 
van 25 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Overlegplatform Randgemeenten   -   Resultaten 
 
Op geregelde tijdstippen komen politieke verantwoordelijken uit de Vlaamse Rand samen met 
afgevaardigden van de vzw De Rand in het Platform van de Vlaamse gemeenten in de Rand, onder het 
voorzitterschap van de bevoegde gedeputeerde van Vlaams-Brabant. 
 
Ze wisselen er van gedachten over het beleid inzake het Nederlandstalig karakter en de initiatieven 
voor onthaal en integratie van anderstaligen. 
 
Kan de minister meedelen hoe vaak het Platform vorig jaar bijeenkwam? 
 
Heeft hij weet van specifieke maatregelen, beslissingen of beleidsopties die tot stand zijn gekomen 
ingevolge dit overleg? 
 



-256-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 233 van 25 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Op 20 juni 2005 werd door de provincie Vlaams-Brabant een Platform opgericht met gemeenten uit de 
Vlaamse Rand. De installatievergadering vond plaats in het PIVO te Asse. Naast de gemeentebesturen 
maken ook de vzw ‘de Rand’ en de beleidscel coördinatie Vlaamse Rand (Stafdienst Vlaamse 
Regering - Departement Algemeen Regeringsbeleid) deel uit van dit platform. 
 
Dit Platform werd opgericht om inhoudelijk te werken rond twee centrale aandachtspunten en dit in de 
meest brede vorm: 
- het vrijwaren en versterken van het Vlaamse karakter in de Vlaamse Rand; 
- het onthaalbeleid naar anderstaligen en nieuwkomers.  
 
Dienaangaande werd door het Platform een charter opgesteld, met als krachtlijnen: 
 
- het Nederlands promoten als integratiemiddel bij uitstek bij anderstaligen 
- strikte toepassing van het territorialiteitsbeginsel en de taalwetgeving 
- afspraken over informatieuitwisseling tussen de randgemeenten 
- het innemen van gezamenlijke standpunten en het aanreiken van beleidsideeën 
 
Op 8 oktober 2007 werd dit charter plechtig ondertekend door de vertegenwoordigers van de nieuw 
verkozen gemeentebesturen uit de Vlaamse Rand. 
 
Onder het voorzitterschap van gedeputeerde Tom Troch vergaderde het Platform in 2007 op 23 april, 
18 juni en 8 oktober. Ook dit jaar kwam het Platform reeds samen op 28 januari. De volgende thema's 
kwamen ondermeer aan bod : meertaligheid binnen sportclubs in de Vlaamse Rand en voorstelling van 
de DVD met tips over hoe daar mee om te gaan, sensibiliseringscampagne handelaars, 
vernederlandsing van het straatbeeld, toepassing taalwetgeving, voorstelling van het virtueel 
informatie- en documentatiecentrum voor de Vlaamse Rand. 
 
De aangesloten gemeentebesturen engageren zich om de voorgestelde en/of besproken 
beleidsmaatregelen ook in hun gemeente aan te kaarten en toe te passen. Zo zullen er ondermeer vanaf 
begin mei bij de sportclubs spandoeken worden opgehangen met de slogan :“ik sport, jij sport, wij 
sporten… in het Nederlands”. 
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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. 234 
van 25 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHIUYSEN 
 
 
 
Task Force Vlaamse Rand   -   Resultaten 
 
Onder hoofdstuk X “De signaalfunctie” in het “Jaarbeeld 2007” van vzw De Rand, wordt onder meer 
melding gemaakt van de Task Force Vlaamse Rand, de werkgroep van ambtenaren die maandelijks 
onder het voorzitterschap van de provinciegouverneur van Vlaams Brabant bijeenkomt. 
 
Het is niet altijd even duidelijk waarmee de Task Force concreet bezig is. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de agendapunten waarmee dit overlegorgaan zich de 

jongste maanden heft beziggehouden? 
 
2. Zijn er het vorige jaar maatregelen genomen of beleidsopties tot stand gebracht op aangeven van 

de Task Force? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 234 van 25 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Op 18 april 2005 werd de Task Force Vlaamse Rand opgericht. Deze ambtelijke werkgroep heeft tot 
doel de realisatie van de doelstellingen en uitdagingen uit de beleidsnota “De Vlaamse Rand” 2004 – 
2009 en de bijkomende initiatieven uit de aanvullende regeerverklaring van 18 mei 2005 die 
betrekking hebben op het beleid in de Vlaamse Rand op een gestructureerde wijze op te volgen en 
waar nodig aan te sturen. Het is tevens een forum om mogelijke knelpunten tussen verschillende 
actoren die betrokken zijn bij deze verwezenlijkingen aan te kaarten en weg te werken. Het 
uitgangspunt van de beleidsnota De Vlaamse Rand is immers samenwerken voor een goed Vlaams 
bestuur in de Vlaamse Rand. 
De Task Force wordt geleid door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant die daartoe door de 
Vlaamse Regering werd aangesteld als bijzonder commissaris. 
Alle Vlaamse ministers wezen voor hun beleidsdomeinen deskundige afgevaardigden uit de 
administratie aan. Ook de VZW de Rand en de provincie Vlaams-Brabant zijn vertegenwoordigd in de 
Task Force. Daarnaast namen ook kabinetsmedewerkers van de minister bevoegd voor de coördinatie 
van het beleid met betrekking tot de Vlaamse Rand en de adjunct-kabinetschef van de minister-
president deel aan de werkzaamheden van de Task Force. Het secretariaat ten slotte wordt verzorgd 
door de beleidscel Coördinatie Vlaamse Rand (Stafdienst Vlaamse Regering–Departement Diensten 
voor Algemeen Regeringsbeleid). 
De Task Force Vlaamse Rand komt in principe elke derde woensdag van de maand van 12 tot 14 uur 
samen in het Boudewijngebouw te Brussel. 
De verwezenlijkingen alsook de nog te verwachten realisaties binnen de verschillende 
beleidsdomeinen zijn terug te vinden in de twee reeds gepubliceerde jaarverslagen 2005 en 2006 van 
de Task Force. Het jaarverslag 2007 is momenteel in voorbereiding. Deze jaarverslagen worden 
voorgelegd aan de Vlaamse Regering en bezorgd aan het Vlaams Parlement. 
 
Sinds september 2007 kwamen op de Task Force Vlaamse Rand ondermeer volgende onderwerpen 
aan bod: 
 
1.  De onderwijssituatie in de Vlaamse Rand; 
2.  De maatregelen inzake werkgelegenheid en de sociale economie alsook de problematiek van 

Nederlands(on)kundige werkzoekenden/personeel; 
3.  Het strategisch beleidsplan toerisme en recreatie Groene Gordel 2008-2013; 
4.  De oprichting van het virtueel informatie-en documentatiecentrum voor de Vlaamse Rand;  
5.  Het afbakeningsproces van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB). 
 
Tijdens de laatste bijeenkomsten van de Task Force werden voorstellen besproken die moeten leiden 
tot het opstellen van een flankerend beleid in het kader van het afbakeningsproces van het VSGB. Het 
betreft voorstellen inzake mobiliteit, wonen, werken en de open ruimte in de Vlaamse Rand. De 
uitwerking van dit flankerend beleid gebeurt samen met de minister bevoegd voor de Ruimtelijke 
Ordening. 
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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. 129 
van 19 maart 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Vlaamse Zorgkas   -   Administratieve boetes 
 
Ik verwijs hierbij naar een eerdere vraag om uitleg betreffende de Vlaamse Zorgkas (Handelingen C51 
van 6 november 2007). Mijn vraag betreft niet de juridische basis van administratieve boetes, maar 
wel de opportuniteit ervan. 
 
Franstalige particulieren in de rand rond Brussel, maar evengoed Nederlandstaligen die na een 
betalingsherinnering voor de bijdrage van soms twee of drie jaar hun bijdrage betaald hebben, kregen 
toch nog een administratieve boete van 250 euro per persoon. Dit kan dus voor een gezin gemakkelijk 
oplopen tot 500 euro. 
 
Ik verneem dat deze boetes nog twee tot drie maanden na het betalen van de bijdragen werden 
ontvangen, wat de rechtszekerheid helemaal niet ten goede komt en zelfs lijkt op machtsmisbruik. 
 
Meer nog, ik heb vernomen dat ook een aantal Europese ambtenaren en andere EU-burgers in de rand 
rond Brussel administratieve boetes hebben ontvangen. 
 
Artikel 4 §2 bis van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering  
stipuleert nochtans: “Elke persoon, bedoeld in § 1 en § 2, voor wie uit eigen recht, op grond van de 
aanwijzingsregels van verordening (EEG) nr. 1408/71, het socialezekerheidsstelsel van een andere 
lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Europese Economische 
Ruimte van toepassing is, valt niet onder het toepassingsgebied van dit decreet.” 
 
Dit betekent dat de Europese staatsburgers noch de burgers uit niet-Europese lidstaten onder de 
regeling van de zorgverzekering vallen. 
 
De indruk bestaat dat met dit alles aan het sociaal doel van de zorgverzekering wordt voorbijgegaan en 
dat het enkel gaat om het vullen van de kassa van een verlieslatend systeem. 
 
1. Heeft de minister weet van deze initiatieven van de Vlaamse Zorgkas? 
 
2. Welke geldigheid hebben de boetes in de bovenvermelde situaties? 
 
3. Welke mogelijkheden hebben de burgers om deze boetes te betwisten? Kan de minister bevestigen 

dat er een mogelijkheid is van gespreide betaling? 
 
4. Hoe wordt het decreet toegepast op de Europese en niet-Europese staatsburgers?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 129 van 19 maart 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
1. De Vlaamse Zorgkas legt geen boetes op. Dat doet het Vlaams Zorgfonds. Het Vlaams 

Zorgfonds geeft hierbij uitvoering aan het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie 
van de zorgverzekering (artikel 21bis). Dit betekent dat het Vlaams Zorgfonds op basis van de 
gegevens die aangereikt worden door de zorgkassen een boete oplegt aan wie drie keer de 
bijdrage niet, slechts gedeeltelijk of laattijdig heeft betaald . 

 
 Personen die niet onder de toepassing van het decreet vallen omdat zij uit eigen recht sociaal 

verzekerd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte 
dan België, of in Zwitserland kunnen niet aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering. Bijgevolg 
zijn deze personen niet bijdrageplichtig en kan er ook geen boete opgelegd worden. Daarnaast 
zijn op basis van internationale overeenkomsten ook de Europese ambtenaren vrijgesteld.  

 
 EU-burgers in de rand zijn niet automatisch vrijgesteld, doch enkel wanneer zij zich in één van 

de voormelde situaties bevinden.  
 
 Uit de behandeling van de ingediende bezwaarschriften blijkt dat het soms voorkomt dat er ten 

onrechte een boete werd opgelegd aan personen die niet onder de toepassing vallen van het 
decreet.  

 
2. Indien wordt vastgesteld dat een boete werd opgelegd aan een persoon die niet onder het 

toepassingsgebied valt van de Vlaamse zorgverzekering, wordt de persoon vrijgesteld van de 
boete. 

 
3. Elkeen die van oordeel is dat ten onrechte een boete werd opgelegd (om welke reden dan ook), 

kan een bezwaarschrift indienen bij het Vlaams zorgfonds. Het Vlaams Zorgfonds zal dit 
bezwaarschrift onderzoeken en, als er een geldige reden is, dit bezwaar aanvaarden en de boete 
kwijtschelden.  

 
 Een gespreide betaling van een administratieve geldboete is mogelijk.  
 
4. Artikel 4, §2 bis, van het decreet wordt als volgt toegepast op Europese en niet-Europese 

staatsburgers: 
 
Wanneer deze personen in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en uit eigen recht 
in een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte dan België, of 
in Zwitserland sociaal verzekerd zijn, vallen zij niet onder de toepassing van de Vlaamse 
zorgverzekering. 

 
 Wanneer deze personen in het Vlaamse Gewest wonen en buiten de Europese Unie of de Europese 

Economische Ruimte of Zwitserland sociaal verzekerd zijn, zijn zij verplicht om aan te sluiten bij 
de Vlaamse zorgverzekering.  
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 Wanneer deze personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en buiten de Europese Unie 
of de Europese Economische Ruimte of Zwitserland sociaal verzekerd zijn, kunnen zij facultatief 
aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 130 
van 20 maart 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Mini-crèches   -   Rechtsvormen 
 
Er blijven grote noden in de kinderopvangsector. De voorbije jaren zijn er weliswaar duizenden 
plaatsen bijgekomen, maar de cijfers tonen aan dat zelfstandige initiatieven het grootste deel van die 
groei voor hun rekening nemen. De groei is in veel mindere mate te danken aan gesubsidieerde 
plaatsen. 
 
Vooral de zelfstandige mini-crèches kennen een spectaculaire toename. In 2006 boden 854 mini-
crèches 13.612 opvangplaatsten aan. Het is dus zeker opportuun om na te gaan op welke manier de 
mini-crèches zich ontwikkelen. 
 
1. Welke verschillende rechtsvormen (natuurlijke persoon, BVBA, e.a.) nemen de mini-crèches aan? 
 
2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal mini-crèches opgedeeld naar rechtsvorm en 

van het aantal kinderopvangplaatsen dat zij vertegenwoordigen ten opzichte van het totaalaantal 
plaatsen in de mini-crèches alsook ten opzichte van het totaalaantal plaatsen in de ganse 
kinderopvang, en dit voor de jaren 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 (dus hoeveel mini-
crèches zijn bijvoorbeeld een BVBA en hoeveel plaatsen vertegenwoordigen de mini-crèches met 
die rechtsvorm)? 

 
Graag zowel in absolute cijfers als in percentages. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 130 van 20 maart 2008  
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
  
1. Bij minicrèches en ook zelfstandige kinderdagverblijven is er een grote tweedeling qua type 

onderneming. Enerzijds zijn er voorzieningen waarvan het organiserend bestuur onder de 
noemer van een openbaar bestuur geplaatst kan worden, anderzijds zijn er die voorzieningen die 
onder een privé-bestuur uitgebaat worden.  

 Tot de openbare besturen behoren: Europese instellingen, gemeente-, stads- en provincie-
besturen, instellingen van openbaar nut, OCMW’s, verenigingen onder OCMW-wet en 
universitaire openbare instellingen. De voorzieningen onder privé-bestuur worden georgani-
seerd door feitelijke verenigingen, het Gemeenschapsonderwijs, universitaire privé-instellingen, 
vennootschappen, vzw’s en zelfstandigen.  

 Kind en Gezin houdt geen gegevens bij over de vennootschapsvorm. 

2. Als bijlage vindt u een overzicht van de gegevens die beschikbaar zijn met betrekking tot het 
aantal minicrèches en zelfstandige kinderdagverblijven opgedeeld naar rechtsvorm en het aantal 
kinderopvangplaatsen dat zij vertegenwoordigen ten opzichte van het totaal aantal plaatsen in de 
ganse kinderopvang en dit voor de jaren 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006. (Cijfers zowel 
in absolute vorm als in percentages.). 

BIJLAGE 

Beschikbare gegevens aantal minicrèches en zelfstandige kinderdagverblijven 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANACKERE/130/antw.130.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 131 
van 21 maart 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Borstkankerpreventie   -   25- tot 50-jarigen 
 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de zwaarste borstkankers gevonden worden bij vrouwen 
tussen 25 en 50 jaar. 
 
De Vlaamse overheid zet echter alles in op de preventie van borstkanker voor vrouwen tussen 50 en 69 
jaar. 
 
Gezien de zware aard van borstkankers op jongere leeftijd en de zware impact op het leven van deze 
actieve vrouwen, graag volgende vragen aan de minister. 
 
1. Klopt het dat veel minder middelen ingezet worden voor preventie van borstkanker bij 25- tot 50-

jarigen? 
 

Hoe verklaart de minister dit? 
 

2. Overweegt hij ook voor deze leeftijdscategorie de inspanningen op te drijven? Zo ja, op welke 
manier? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 131  van 21 maart 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Voor de preventie van borstkanker bij 25- tot 49-jarigen worden door de Vlaamse overheid geen 
middelen ingezet. Ondanks het feit dat er in deze doelgroep ook borstkanker vastgesteld wordt, bestaat 
er geen wetenschappelijke evidentie dat het aangewezen is om voor deze doelgroep een 
bevolkingsonderzoek (dit betekent een screening op populatieniveau) naar borstkanker te organiseren. 
De Vlaamse overheid volgt in haar preventiebeleid de Europese aanbevelingen. De Europese 
Commissie beveelt een bevolkingsonderzoek naar borstkanker aan bij vrouwen van 50 tot en met 69 
jaar.  
Wel tracht de Vlaamse overheid aan de vrouwelijke bevolking de boodschap te geven dat zij zich 
bewust moeten zijn van lichamelijke veranderingen. Bij veranderingen of klachten aan hun borsten 
moet de vrouw zo snel mogelijk een arts raadplegen. Momenteel is sensibilisatiemateriaal in 
ontwikkeling waarin deze boodschap duidelijk wordt meegegeven. Voor de doelgroep 25- tot 49-
jarige vrouwen is de boodschap “wees je bewust van veranderingen aan je borsten en raadpleeg tijdig 
een arts” de beste preventie. 
 
Vrouwen met een verhoogd risico op erfelijke of familiale borstkanker hebben een individuele 
opvolging nodig die buiten het opzet van een bevolkingsonderzoek valt. De huisarts of gynaecoloog is 
het best geplaatst om deze vrouwen te detecteren en door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 132 
van 21 maart 2008 
van SONJA CLAES 
 
 
 
Intersectoraal akkoord social profit 2005-2010   -   Stand van zaken 
 
Op 8 mei 2005 werd een akkoord bereikt over het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de 
Socialprofitsector (VIA) 2005-2010. De uitvoering van dit akkoord startte op 1 januari 2006 en eindigt 
op 31 december 2011. Dit akkoord tussen werkgevers, werknemers en Vlaamse overheid werd 
opgebouwd rond drie thema’s: uitbreidingsbeleid, verhoging van de koopkracht en 
kwaliteitsverbetering. 
 
Aangezien het VIA twee volledige jaren achter de rug heeft, deze vragen naar een stand van zaken. 
 
1. In het kader van de pijler “Uitbreidingsbeleid” werd een budget van 62,7 miljoen euro voorzien 

voor de sector welzijn en sociale economie. Dit budget werd toegekend per subsector.  
 

Kan de minister een overzicht geven van de effectieve realisaties in het kader van deze pijler van 1 
januari 2006 tot 31 december 2006 en van 1 januari 2007 tot 31 december 2007? 

 
a) Welk budget werd er per sector uitgekeerd in het kader van het VIA? 

 
b) Hoeveel bijkomende arbeidsplaatsen (VTE) werden er hiermee gerealiseerd? 

 
c) Welke bijkomende dienstverlening werd hierdoor gerealiseerd (per sector, uitgedrukt in 

bijkomende opvangplaatsen of bijkomende gerealiseerde uren)? 
 
2. Eén van de elementen binnen de pijler “koopkrachtverhoging” is het opstarten van een tweede 

pensioenpijler. Om de uitvoering van deze tweede pensioenpijler te realiseren, zou er een studie 
worden uitgevoerd naar de knelpunten en randvoorwaarden voor de werking ervan. 

 
a) In welke fase bevindt zich deze studie? Welke procedure werd er verder vastgelegd? 

 
b) Indien de studie al is afgerond, wat zijn de resultaten ervan? Werd er reeds een kader van 

uitvoering voor de tweede pensioenpijler vastgelegd? 
 
3. De derde pijler “kwaliteitsverbetering” omvat zowel managementondersteuning als 

werkdrukvermindering. De afgebakende doelstellingen zijn: versterking van het management, 
verbetering van het VTO-beleid (vorming, training en opleiding) en verbetering van het statuut 
van het directiepersoneel. In het VIA werd afgesproken dat de organisaties uit de diverse sectoren 
autonoom en ongeconditioneerd deze middelen konden inzetten. De werkgevers beslisten 
bovendien over de verdeling tussen de verschillende sectoren.  
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Kan de minister voor het jaar 2006 en voor het jaar 2007 een overzicht geven van deze verdeling 
tussen de verschillende sectoren? Kan er per sector een overzicht bezorgd worden van de inzet per 
vooropgestelde doelstelling?  

 
4. Is het mogelijk om per pijler weer te geven hoeveel van de beschikbare middelen in elk van de 

sectoren ingezet werden in de openbare en de private sector (voor 2006 en 2007)?  
 

Welke procedure werd er in de openbare en de private sector gevolgd om de verdeling van de 
middelen te realiseren?  
 
Welke actoren werden hierbij betrokken? 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -271- 
 
 

 

STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 132 van 21 maart 2008 
van SONJA CLAES 
 
 
 
Uw schriftelijke vraag gaat over heel specifieke informatie naar de besteding van budgetten van het 
Vlaams Akkoord voor de non profit/social profit van 6 juni 2005. 
 
De verdere uitvoering van het Vlaams Akkoord voor de non profit/social profit is als mededeling aan 
de Vlaamse Regering voorgelegd op 16 december 2005.  De budgettaire afbakening in de 
verschillende clusters van het akkoord werd in dat document vastgelegd. 
 
Ik probeer zo concreet mogelijk in te gaan op uw verschillende specifieke vragen naar de budgettaire 
stand van zaken. Ik maak er u wel attent op dat ik enkel de informatie meegeef voor de verdere 
implementatie van het akkoord binnen de cluster Welzijn en Sociale Economie, vooral specifiek naar 
Welzijn.  Collega Van Brempt is bevoegd voor de acties die zij neemt rond sociale economie.  Collega 
Anciaux en collega Vandenbroucke coördineren de werkzaamheden rond de cluster socio-cultuur 
enerzijds en de cluster onderwijs anderzijds. 
 
Om de verschillende maatregelen in het VIA-akkoord binnen het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin te kunnen implementeren zijn er verschillende regelgevende teksten 
(vooral subsidieregelgeving) moeten aangepast worden.   
 
1. Uitbreidingsbeleid: 
 
a)  In het VIA-akkoord is een stapsgewijze implementatie opgenomen van het budget voor 

uitbreidingsbeleid in de cluster welzijn.  In 2006 is een budget van 8,5 miljoen euro voorzien.  
In 2007 17,3 miljoen euro.   

 
 Per sector komt dit neer op volgende verdeling (in miljoen euro). 
 

UITBREIDING 2006 2007 
Kinderopvang 1,50 2,05 
Opvoedingsondersteuning 0,00 0,60 
Gehandicapten 3,30 6,60 
BJB 2,36 3,00 
GGZ 0,30 0,90 
Gezinszorg 0,50 3,00 
AWW 0,50 1,00 
Maatschappelijk opbouwwerk 0,00 0,06 
Gezondheidsvoorlichting 0,00 0,04 
TOTAAL 8,46 17,25 

 
 
b+c) Vooreerst volgende opmerking : de uitbreiding met extra Voltijdse equivalenten 

overeengekomen in het VIA-akkoord, is maar een fractie van wat we binnen de sector Welzijn 
en Gezondheidszorg aan uitbreiding doen. De VIA-budgetten voor uitbreiding vormen slechts 
een onderdeel van de jaarlijkse opstappen in de gehandicaptensector, van het Globaal Plan, van 
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de jaarlijkse opstap in de gezinszorg met 2,5%, enz… Zoals u zal merken in de toelichting 
hieronder, is dit soms moeilijk van elkaar te scheiden. 

 
 Het overzicht per sector :  
 
 Binnen de sector Kinderopvang zitten we reeds op kruissnelheid in 2007, met een realisatie van 

130 extra Voltijdse equivalenten. 
 Naar aantal plaatsen toe werden in de periode 2006-2007 globaal een 3000 plaatsen gecreëerd. 

De VIA middelen nemen in de totale budgetimpact daarvan een 30% in. 
 
 Binnen de sector Opvoedingsondersteuning zitten we reeds op kruissnelheid in 2007, met een 

realisatie van 12,25 extra voltijdse equivalenten. De uitbreiding vindt plaats in de sector van de 
CKG's, waar een 55 plaatsen zijn gecreëerd. Deze uitbreiding is gebeurd in het kader van het 
Globaal Plan.  

 
 Binnen de sector gehandicaptenzorg zijn in de eerste twee jaren van het VIA III akkoord (2006 

en 2007) 164 extra Voltijdse equivalenten tewerkgesteld.  
 Naar aantal plaatsen toe, werden in het globaal uitbreidingsbeleid binnen deze sector in 2006 en 

2007, 684 plaatsen residentieel gecreëerd en 1.494 ambulant. Het VIA budget betreft daar maar 
een aandeel in. 

 
 Binnen de sector Bijzondere Jeugdbijstand zijn in de eerste twee jaren van het VIA III 

akkoord (2006 en 2007)  65 extra Voltijdse equivalenten tewerkgesteld.  
 Dit betekent een bijkomende dienstverlening van 140 thuisbegeleidingsplaaten, 16 plaatsen 

begeleid zelfstandig wonen, 20 residentiële plaatsen en één dienst crisishulp aan huis (48 
plaatsen op jaarbasis). 

 
 Binnen de sector Geestelijke Gezondheidszorg zijn in de eerste twee jaren van het VIA III 

akkoord (2006 en 2007) 12 extra Voltijdse equivalenten tewerkgesteld.  
 Deze 12 voltijdse equivalenten werden ingezet met het oog op de uitbreiding van het directe 

hulpverleningsaanbod in de CGG. De toegekende personeelsuitbreiding werd ingevuld met 
therapeutische functies. Deze voltijdse equivalenten werden dus binnen de reguliere werking 
van de CGG opgenomen. 

 
 Binnen de sector Gezinszorg zijn in de eerste twee jaren van het VIA III akkoord (2006 en 

2007) 81extra Voltijdse equivalenten tewerkgesteld.  
 Dit betekent een bijkomende dienstverlening van ongeveer 124.659 uren gezinszorg.  
 
 Binnen de sector Algemeen Welzijnswerk zitten we reeds op kruissnelheid in 2007, met een 

realisatie van 18 extra Voltijdse equivalenten. 
 We kunnen dit moeilijk uitdrukken in aantal opvangplaatsen of gerealiseerde uren. Uit de 

boordtabellen weten we wel dat 1 voltijdse equivalent overeenstemt met ca. 1580 inzetbare uren. 
We kunnen dan ook het aantal voltijdse equivalenten vermenigvuldigen met 1580 uren.  

 
 Binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk is in de eerste twee jaren van het VIA III 

akkoord (2006 en 2007) 1 extra voltijdse equivalent tewerkgesteld.  
  
 Binnen de sector Gezondheidsvoorlichting is in de eerste twee jaren van het VIA III akkoord 

(2006 en 2007) een budget voor uitbreiding van 40 duizend euro toegekend. Deze middelen 
werden aangewend om de werking te versterken van het centrum ter preventie van zelfmoord 
(telezorg in het kader van de suïcidepreventie). 

 
2. Tweede pensioenpijler: 
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 In het VIA-akkoord is opgenomen dat de Vlaamse Regering jaarlijks een budget stort aan het 
fonds dat de sociale partners hebben opgericht.   

 Het budget van de private sector wordt ter beschikking gesteld van de vereniging zonder 
winstoogmerk Spaarfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector die door de sociale 
partners is opgericht en die optreedt voor de werknemers uit de private sector.   

 
 Als afspraak staat er in het akkoord dat de regeling van de uitvoering van de tweede 

pensioenpijler zal gebeuren nadat er een studie is uitgevoerd om de problemen van een 
dergelijke pijler te onderzoeken en de toelagen daarvoor te bepalen. 

 
 Er is nog geen signaal gekomen van de sociale partners van de private sector dat zij, in overleg 

met de Vlaamse overheid, deze studie willen laten uitvoeren.  Tot op heden is deze studie dus 
nog niet opgestart. 

 
 In de openbare sector werd het beschikbare budget tot nu toe gestort op een VVSG-rekening. 

Momenteel zoekt men vanuit de sociale partners nog naar een manier waarop de beschikbare 
budgetten voor de tweede pensioenpijler zullen kunnen vastgelegd worden in een fonds. 

 
3. Kwaliteitsverbetering : managementondersteuning en werkdrukvermindering : 
 
 Voor managementondersteuning werden de middelen per sector (zowel openbaar als privé) als 

volgt verdeeld:  
 

 In mio euro 2006 2007 
subsectoren Budget Budget 
Gehandicaptenzorg 0,638 1,275 
BJB 0,156 0,312 
CIG 0,004 0,008 
CKG 0,030 0,061 
AWW 0,062 0,125 
gezinszorg 0,545 1,090 
kinderopvang 0,207 0,413 
CGG 0,030 0,061 
Volksgezondheid 0,011 0,021 
PC 329 (MO, armoede, GZ) 0,012 0,024 
  1,695 3,390 

 
 
 Voor werkdrukvermindering werden de middelen per sector als volgt verdeeld :  
 

  2006 2007 
subsectoren Budget Budget 
Gehandicaptenzorg 0,213 0,429 
BJB 0,052 0,105 
CIG 0,001 0,003 
CKG 0,010 0,020 
AWW 0,021 0,042 
gezinszorg 1,300 2,600 
kinderopvang 0,560 1,120 
CGG 0,178 0,357 
Volksgezondheid 0,062 0,123 
PC 329 (MO, armoede, GZ ) 0,022 0,044 
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  2,419 4,843 
 
 
 Deze budgetverdeling voor de werkdrukvermindering heeft enkel betrekking op de private 

sector.  
 
 Voor de publieke sectoren binnen de cluster Welzijn en Gezondheid is een bedrag van 187 

duizend euro jaarlijks beschikbaar gesteld voor de werkdrukvermindering.   
 
 Volgende sectoren zijn gevat : 

• Bijzondere jeugdbijstand 
• Diensten gezinszorg, dagverzorgingscentrum en lokale dienstencentra 
• Kinderopvang 
• Gezondheidszorg 

 
In mio euro 2006 2007 
CKG 0,003 0,006 
BJB 0,006 0,012 
gezinszorg 0,087 0,174 
Kinderopvang 0,091 0,182 
gezondheidszorg 0,001 0,002 
 Totaal 0,187 0,374 

 
 
 Met betrekking tot de vraag naar een overzicht per sector van de inzet per vooropgestelde 

doelstelling, wijs ik erop dat het de verantwoordelijkheid van de sociale partners is om binnen 
hun geëigende kanalen afspraken te maken over de invulling van deze middelen. Dit staat ook 
zo opgenomen in het VIA-akkoord. 

 
4. Middelen openbare versus private sector : 
 
 De verdeling van de middelen tussen de openbare en de private sector gebeurde volgens het 

aandeel van Voltijdse equivalenten die staan in de tabel die als bijlage gevoegd is bij het VIA-
akkoord. 

 
 Binnen de private sector was er meermaals overleg met de sociale partners om te komen tot een 

akkoord over de budgetverdeling.  De koepel (Verso) als werkgeversfederatie en de 
verschillende vakbonden zaten mee rond de tafel. 

 
 Voor de openbare sector werd de verdeling van de middelen afgestemd op deze in de private 

sector, zoals in het VIA-akkoord bepaald is. 
 
 a) pijler kwaliteit :  
 
 - Werkdrukvermindering :  
 
 Zie vraag 3. 
 
 - Managementondersteuning : 
  

  2006   2007   
  openbaar privé openbaar privé 
Gehandicaptenzorg 0,000 0,638 0,000 1,275 
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BJB 0,006 0,150 0,012 0,300 
CIG 0,000 0,004 0,000 0,008 
CKG 0,003 0,028 0,005 0,056 
AWW 0,000 0,062 0,000 0,125 
gezinszorg 0,086 0,459 0,173 0,918 
kinderopvang 0,091 0,116 0,182 0,231 
CGG 0,000 0,030 0,000 0,061 
Volksgezondheid 0,001 0,010 0,001 0,020 
PC 329 (MO, 
armoede*, GZ) 0,000 0,012 0,000 0,024 
  0,186 1,509 0,373 3,017 

 * een heel klein aandeel van het bedrag situeert zich voor wat armoede betreft in de publieke 
sector. 

 
 b) Pijler koopkracht :  
 
 - eindejaarspremie : 
 
 Voor de verdeling van de middelen van de eindejaarspremie is er geen onderscheid gemaakt 

naar de openbare en de private sector.  De beschikbare middelen zijn per sector ingeschreven in 
de regelgeving in functie van het aantal Voltijdse equivalenten (zowel publiek als privaat) 
ongeacht of een voorziening valt onder de openbare of de private sector). 

 
 In mio euro 2006 2007 
gehandicaptensector 2,446 5,372 
BJB 0,602 1,323 
gezinszorg 2,079 4,567 
K&G 0,842 1,850 
CGG 0,133 0,293 
Volksgezondheid 0,032 0,069 
CIG's 0,015 0,033 
CAW 0,241 0,530 
PC 329 0,044 0,097 
  6,434 14,133 

 
 - 2de pensioenpijler : 
 
 In mio euro. 

VERDELING 2006   
Openbare sector 0,423 
Private sector 1,977 
   
VERDELING 2007   
 index (1,5 %) 
Openbare sector 0,429 
Private sector 2,007 

 
 c) pijler uitbreiding : 
 
 
 Binnen deze pijler is het heel moeilijk om het onderscheid privé-publiek steeds te maken. 
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 Binnen de kinderopvang kunnen we stellen dat de verhouding publiek/privé grofweg neerkomt 
op 40/60%. 

 
 Binnen de gehandicaptensector gaat bijna het integrale uitbreidingsbudget naar de private sector. 

Slechts enkele procenten situeren zich in de publieke sector. 
 
 Het extra budget in de Bijzondere Jeugdbijstand situeren zich volledig in de private sector. 
 Ook het extra budget voor de CAW’s, voor maatschappelijk opbouwwerk, voor de CGG’s, voor 

opvoedingsondersteuning en voor het centrum ter preventie van zelfmoord situeert zich volledig 
in de private sector. 

 
 Inzake gezinszorg kan cfr de verdeling van het normale subsidiabele urencontingent gezinszorg 

de verdeelsleutel 82% private sector, 18% openbare sector worden gehanteerd.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 133 
van 21 maart 2008 
van SONJA CLAES 
 
 
 
Kankerpreventie   -   Screening 
 
Tot op heden is borstkanker de enige vorm van kanker waar in Vlaanderen systematisch op gescreend 
wordt. In de gezondheidsdoelstelling rond borstkanker, specificeerde de Vlaamse overheid dat tegen 
2012 75 % van de vrouwen tussen 55 en 69 jaar zich tweejaarlijks zouden moeten laten screenen op 
borstkanker. Voor het jaar 2005-2006 was dit in België 57 procent (Vlaanderen 58 % en Wallonië 55 
%). 
 
Uit onderzoek van de Vlaamse Liga tegen Kanker blijkt dat Vlaanderen het hiermee, in vergelijking 
met bijvoorbeeld Finland (87 % in 2005) en Nederland (81,7 %), niet zo goed doet. 
 
De Europese overheid beveelt aan om ook voor baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker te 
screenen. De screening op baarmoederhalskanker in Vlaanderen bereikt niet altijd de juiste doelgroep: 
lagere sociaal-economische groepen worden onvoldoende tot niet gescreend, andere vrouwen laten 
zich te vaak screenen (bijvoorbeeld jaarlijks). Wat betreft dikkedarmkanker start de Vlaamse overheid 
dit jaar met een aantal proefprojecten. 
 
1. Welke initiatieven neemt de minister om de screeningsgraad voor borstkanker te verhogen? 
 
2. Welke initiatieven neemt hij om overscreening voor baarmoederhalskanker tegen te gaan? 
 
3. Welke maatregelen overweegt de minister om de moeilijk bereikbare doelgroepen beter te 

bereiken? 
 
4. Overweegt hij een gratis bevolkingsscreening voor baarmoederhalskanker? 
 
5. Wat zijn de eerste bevindingen omtrent de proefprojecten rond dikkedarmscreening? 
 
6. Wanneer worden de proefprojecten rond dikkedarmkanker geëvalueerd? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 133  van 21 maart 2008 
van SONJA CLAES  
 
 
 
1. Op 16 december 2005 vond een gezondheidsconferentie plaats rond het bevolkingsonderzoek 

naar borstkanker. Tijdens de conferentie werd een nieuwe gezondheidsdoelstelling 
geformuleerd. Hierbij werden voorstellen tot verbetering en van acties gedaan. Deze werden 
opgenomen in een actieplan bij de gezondheidsdoelstelling. De gezondheidsdoelstelling en haar 
bijhorend actieplan werden op 7 juni en op 18 oktober besproken en goedgekeurd in de 
Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hierin staat onder andere vermeld op pagina 8: 
“Om de voorstellen tot verbetering en van acties die betrekking hebben op de verhoging van de 
deelname concreet vorm te geven, werd complementair aan de Vlaamse Werkgroep 
Borstkankeropsporing een Vlaams Sensibilisatienetwerk Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker 
gevormd, waarin de belangrijkste partners inzake sensibilisatie vertegenwoordigd zijn. In dit 
netwerk kunnen de acties een plaats krijgen zodat ze elkaar kunnen versterken in termen van 
effect op de deelname”. Voor meer informatie verwijs ik naar de volgende link: 

 http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2006-2007/g1244-1.pdf 
 

2. Op vraag van de Vlaamse Gezondheidsraad werd een werkgroep opgericht om concrete 
voorstellen te doen op vlak van vaccinatie en vroegopsporing van baarmoederhalskanker. Deze 
werkgroep, die in 2007 werd samengesteld, formuleerde op 16 januari 2008 een tussentijds 
advies met 27 aanbevelingen. Om bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker te 
organiseren en HPV-vaccinatie in te voeren moeten volgens deze werkgroep volgende acties 
prioritair uitgevoerd worden:  

 
(1) ontwikkelen van een baarmoederhalskankerinformatiesysteem (BIS). Dit impliceert een 

uitgebreide functionele analyse en de ontwikkeling van een minimale set van parameters 
voor de registratie. Het BIS zal aangewend worden voor het opzetten van een call-
recallsysteem met bijhorende sensibilisatie; 

 
(2)  opname HPV-vaccinatie in basisvaccinatieschema, start vaccinatie van één jaarcohorte in 

schooljaar 2008-2009.  
 

 Ik sta volledig achter het advies. De invoering van de HPV-vaccinatie bij één cohorte 
schoolgaande meisjes vanaf het schooljaar 2008-2009 is tijdens de laatste Interministeriële 
Conferentie niet haalbaar gebleken. Ik blijf aandringen op een zo snel mogelijk van start gaan 
hiervan. 

 
 Wat de overscreening betreft, deel ik volledig het standpunt van de Vlaamse werkgroep dat een 

frequentie van screening om de drie jaar voor de leeftijdsgroep vanaf 25 tot en met 64 jaar 
voldoende moet zijn indien het vorige uitstrijkje als normaal kan worden beschouwd. Deze 
richtlijnen zouden door huisartsen en gynaecologen zo snel mogelijk moeten toegepast worden 
in de praktijk. Maar ook het RIZIV zou zijn tussenkomst moeten beperken tot een dergelijk 
screeningsinterval. U weet dat dit laatste een federale aangelegenheid is, maar ik blijf in het 
kader van de Interministeriële Conferentie pleiten voor consistentie tussen de praktijkrichtlijnen 
voor de screening en de terugbetalingmodaliteiten door het RIZIV. 
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3. Momenteel wordt onderzoek verricht naar de niet-participatie van de vrouwen uit de doelgroep 
met betrekking tot het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Resultaten worden verwacht 
tegen eind juni 2008. 

 
4. Ik kan mij aansluiten bij aanbeveling 15 van de werkgroep preventie van baarmoederhalskanker 

die stelt: “Een baarmoederhalskankeropsporing, georganiseerd volgens deze aanbevelingen, 
moet kosteloos zijn voor de doelgroep”. Maar vooraleer ik dit kan realiseren, is er nood aan een 
goed registratiesysteem. Hier wil ik eerst werk van maken. 

 
5. Het proefproject “bevolkingsonderzoek naar darmkanker” is op 1 maart 2008 officieel van start 

gegaan. Het project bevindt zich dus nog in de startblokken. Het project loopt tot 31 oktober 
2010. 

 
6. Op 31 januari 2010 wordt een eindverslag met evaluatie verwacht.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 134 
van 26 maart 2008 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Opvoedingswinkels   -   Evaluatie 
 
Uit onderzoek blijkt dat 30 % van de ouders aangeeft vragen te hebben bij het gedrag van hun kind of 
bij de relatie met hun kind. Amper 10 % vindt de weg naar bestaande hulpverlening. 
 
Uit een artikel in “De Morgen” van 14 februari 2008 blijkt dat jongeren die naar een Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB) trekken, dit in 38 % van de gevallen doen wegens een moeilijke 
thuissituatie, of wegens sociale of psychologische problemen. 
 
De minister van Onderwijs wil nu dat de CLB’s zich meer gaan toeleggen op leerlingenbegeleiding en 
dat zij jongeren met problemen doorsturen naar de welzijnssector. Het probleem is dat er in deze 
sector ellenlange wachtlijsten zijn, waardoor de jongeren niet onmiddellijk geholpen kunnen worden. 
Een jongere met bijvoorbeeld zelfmoordneigingen kan men geen half jaar laten wachten, want dan 
komt alle hulp te laat! 
 
 
Het succes van verschillende tv-programma’s zoals “Baby’s wil is wet” (VTM), “Supernanny” 
(VTM), “Huisje niet tevree” (Vitaya), bewijst dat ouders nood hebben aan opvoedingsondersteuning. 
 
Eén van de actoren in dit werkveld zijn de opvoedingswinkels. Een opvoedingswinkel heeft als doel 
opvoeders (ouders, leerkrachten, onthaalmoeders, kinderopvangbegeleiders, individuen, …) te 
informeren over de opvoeding van kinderen. 
 
In december 2007 werd een subsidie van 350.000 euro uitgetrokken voor de ondersteuning van de 
erkende opvoedingswinkels in de dertien centrumsteden en in Brussel. 
 
Vanaf 2010 zullen gemeenten een financiële bijdrage moeten leveren voor de opvoedingswinkels. Dit 
zal zorgen voor een extra druk op het budget van de gemeenten. Hiervoor is het dus aangewezen de 
rentabiliteit van de opvoedingswinkels na te gaan. 
 
1. Kan de minister concrete bezoekcijfers aan de opvoedingswinkels weergeven, per centrumstad? 
 
2. Hoe lang duurt de opvolging van een concrete vraag van de bezoeker aan de opvoedingswinkel? 
 
3. Werd er reeds onderzoek gepleegd naar de laagdrempeligheid? Met andere woorden, in welke 

mate durven ouders en andere opvoeders de stap zetten naar een opvoedingswinkel? 
 
4. Kan u de minister de concrete datum meedelen waarop de gemeenten de financiële  bijdrage 

moeten leveren? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 134 van 26 maart 2008 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
1-3. Sinds 15 december 2007 wordt er in elke centrumstad een opvoedingswinkel projectmatig 

gefinancierd door middel van een facultatieve subsidie. De projectoproep inzake opvoedings-
winkels werd in de zomer van vorig jaar gelanceerd door Inge Vervotte, voormalig Vlaams 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in afwachting van de goedkeuring van het 
decreet opvoedings-ondersteuning.  Het was uitdrukkelijk de bedoeling om van meet af aan, d.i. 
van bij de toekenning van de projectmiddelen, maximaal rekening te houden met de bepalingen 
uit het decreet.  

 De goedgekeurde projecten zullen het eerste jaar via een projectmatige facultatieve subsidie de 
nodige middelen ontvangen. Op het ogenblik dat de Vlaamse Regering de uitvoeringsbesluiten 
uitvaardigt, zal de projectmatige financiering omgezet worden in een structurele erkenning en 
subsidiëring.   

 Aangezien deze opvoedingswinkels nog maar recentelijk werden goedgekeurd als project bij 
Kind en Gezin, zijn de meeste opvoedingswinkels nog maar juist opgestart en beschikken we 
nog niet over de gevraagde gegevens.  Ook van de reeds vroeger bestaande opvoedingswinkels, 
met name deze van Genk, Brussel, Roeselare, Oostende en Turnhout beschikken we niet over 
vergelijkbaar cijfermateriaal aangezien deze winkels elk tot dusver op een verschillende manier 
geregistreerd hebben. Daarnaast viel ook de werking van deze opvoedingswinkels tot dusver 
nog buiten de krijtlijnen van het decreet.  Daarom kunnen zelfs op basis van het beschikbare 
cijfermateriaal van deze opvoedingswinkels geen indicatieve vaststellingen worden gedaan 
m.b.t. bezoekcijfers, duur van de opvolging en laagdrempeligheid.   

 
4. Het decreet opvoedingsondersteuning bepaalt niet uitdrukkelijk dat de gemeenten een financiële 

bijdrage moeten leveren.   
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 135 
van 26 maart 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Lokaal sociaal beleidsplan   -   Bevraging over kinderopvang 
 
Uit het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag nr. 82 (Websitebulletin, publicatiedatum 
05-03-2008) blijkt dat 109 lokale besturen op 1 januari 2008 nog geen lokaal sociaal beleidsplan 
hadden ingediend. 
 
Sommige van die gemeenten werken momenteel voor het hoofdstuk “kinderopvang” samen met Kind 
en Gezin (vaak bij gebrek aan voldoende gemeentelijk personeel). De formulieren voor een bevraging 
rond kinderopvang zijn voorhanden bij Kind en Gezin: er is keuze tussen een simpele bevraging en 
een iets grondigere vragenlijst. 
 
Ik verneem echter dat de software voor de verwerking van deze bevraging bij Kind en Gezin op zich 
laat wachten. Sommige gemeenten zien zich zelfs genoodzaakt om de verwerking dan maar zelf in 
handen te nemen. 
 
Een bevraging aanbieden die niet verwerkt kan worden, heeft dan ook weinig zin. 
 
1. Welke gemeenten hebben gebruik gemaakt van dit aanbod van Kind en Gezin? 
 
2. Klopt het dat de software voor de verwerking van deze bevragingen bij Kind en Gezin op zich laat 

wachten? Zo ja, wat is de reden en wanneer mogen de deelnemende gemeenten de resultaten van 
hun bevraging verwachten? 



-284-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 135 van 26 maart 2008  
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. De consulenten lokaal beleid kinderopvang10 registreerden het gebruik van de vragenlijsten door 

lokale besturen. Concreet gaat het om volgende gemeenten: 

• Essen, Hemiksem en Malle in de provincie Antwerpen. 

• Eeklo, Haaltert, Kluisbergen, Lochristi, Oudenaarde, Waasmunster, Wetteren, Zottegem 
en Zwalm in de provincie Oost-Vlaanderen. 

• Boutersem, Glabeek, Kapelle o/d Bos en Opwijk in Vlaams-Brabant. 

• Alverigem, Anzegem, Avelgem, Bredene, De Haan, Diksmuide, Gistel, Harelbeke, 
Heuvelland, Houthulst, Ichtegem, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langepark-
Poelkapelle, Lichtervelde, LOK-Rheninge, Oudenburg, Poperinge, Wervik, Wevelgem en 
Zonnebeke in West-Vlaanderen. 

 
2. Kind en Gezin zal de bevraging niet zelf verwerken, maar stelde zich tot doel lokale besturen 

een instrument (software) ter beschikking te stellen aan de hand waarvan zij zelf kunnen instaan 
voor de verwerking en rapportering van de bevraging.  

 Het klopt dat het ontwikkelen van dit instrument vertraging opliep. De reden hiervoor is dat 
Kind en Gezin ervoor koos om deze opdracht uit te besteden omdat niet mag getwijfeld worden 
aan de objectiviteit van het instrument enerzijds en omdat Kind en Gezin hiertoe zelf 
onvoldoende mankracht en expertise in huis heeft anderzijds.  

 Zodoende werd eind oktober 2007 de procedure tot gunning via een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking opgestart. Eind december ontving Kind en Gezin de definitieve offertes, 
op basis waarvan het moest vaststellen dat de opdracht niet rechtsgeldig gegund kon worden. 
Hierop besliste Kind en Gezin de lopende procedure stop te zetten en de gunning van de 
opdracht te laten verlopen via een onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking.  

 Om te voorkomen dat het project op termijn nog meer vertraging zou oplopen achtte Kind en 
Gezin het op dat moment ook opportuun om, conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 
19 januari 2001 houdende de regeling van de begrotingscontrole en –opmaak, meteen ook 
advies in te winnen bij de inspecteur van financiën. 

 De beslissing om de lopende procedure stop te zetten en om tegelijk ook advies in te winnen bij 
de inspecteur van financiën vertragen de uitvoering van het project. 

 Inmiddels kreeg Kind en Gezin een positief advies van de inspecteur van financiën. Eerstdaags 
zal de opdracht gepubliceerd worden in het Bulletin der aanbestedingen. Onder voorbehoud dat 

                                                      
10 De consulenten lokaal beleid kinderopvang hebben als opdracht het lokaal bestuur en het Lokaal Overleg 
Kinderopvang te begeleiden bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en bij het opstarten en 
onderhouden van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  
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alles verloopt zoals gepland zou Kind en Gezin het instrument dan eind 2008 moeten kunnen ter 
beschikking stellen van de lokale besturen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 136 
van 26 maart 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Gezondheidsinformatiesystemen   -   Implementatie en integratie 
 
Op 31 mei 2006 werd het decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem (GIS) goedgekeurd in 
het Vlaams Parlement. Het GIS heeft de bedoeling om op Vlaams niveau een legistiek kader te bieden 
voor de informatie-uitwisseling tussen zorgverstrekkers. 
 
Een grote bekommernis toen was de mogelijke overlapping met het federale Be-health. Be-health is 
een platform waardoor via een portaalsite alle informatie en toepassingen van de gezondheidssector - 
elektronisch - beschikbaar zullen worden gesteld. Het portaal verleent toegang aan zowel 
gezondheidsverstrekkers als aan patiënten. Toenmalig minister van Welzijn Inge Vervotte ging bij de 
goedkeuring van het decreet over het GIS de verbintenis aan dat er zeker werk zou worden gemaakt 
van een integratie van beide systemen en dat er dus geen overlapping zou zijn. De strijd tegen 
administratieve overlast moet immers ook in de gezondheidssector gevoerd worden. 
 
Onlangs bleek uit een Unizo-enquête echter dat de ondernemers een betere afstemming van Be-health 
en het GIS om de administratieve overlast in te perken. 
 
1. Kan de minister een stand van zaken geven over de implementatie van het GIS? 
 
2. Kan de minister toelichten op welke manier werk gemaakt is van de integratie van beide systemen 

(GIS en Be-health)? Zijn er nog knelpunten die dienen aangepakt te worden? Hoe verloopt het 
overleg met het federale niveau? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 136 van 26 maart 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
1. Op 21 september 2007 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot samenstelling van de 

toezichtcommissie in het kader van het gezondheidsinformatiesysteem en tot bepaling van de 
presentiegelden en de vergoedingen van de leden goedgekeurd. Dit besluit is in werking 
getreden op 1 oktober 2007.  

 In uitvoering van artikel 2 van dit besluit werd een uitnodiging tot kandidaatstelling voor de 
toezichtcommissie gestuurd naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Op 1 februari 2008 heb ik de kandidaturen van de Commissie ontvangen. Als 
gevolg van de toepassing van artikel 3 van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering 
van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen 
van de Vlaamse overheid werd half maart 2008 de voordrachtprocedure voor de leden van de 
Commissie hernomen. Eerstdaags verwacht ik het antwoord hierop.  

 In uitvoering van artikel 3 van het besluit van 21 september 2007 werd een oproep tot 
kandidaatstelling voor de toezichtcommissie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De 
kandidaturen konden worden ingediend tot 15 februari 2008 en de ingediende kandidaturen 
worden momenteel beoordeeld. 

 
 De oprichting en samenstelling van de toezichtcommissie is een voorwaarde voor het verder 

kunnen uitvoeren van het decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem (artikel 89). 
 
2. De beide systemen, GIS en Be-health zijn niet geïntegreerd. Wel werden en worden er nieuwe 

initiatieven genomen terwijl het decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem verder 
wordt uitgevoerd.  

 
 In 2007 werd er, in navolging van het decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem, 

een voorontwerp van decreet gemaakt, dat een juridische basis creëert voor de 
gegevensuitwisseling in de welzijnssector. Om echter de gegevensuitwisseling voor 
voorzieningen op de grens van gezondheidszorg en welzijnszorg werkbaar te maken, werd 
ervoor geopteerd om één platform te creëren voor gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg 
en de welzijnszorg. Er wordt nu gewerkt aan de opmaak van een voorontwerp van decreet 
betreffende het platform voor gezondheids- en welzijnsinformatie. De gegevensuitwisseling 
wordt in dit voorontwerp georganiseerd volgens een systeem dat vergelijkbaar is met dat van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).  

 
 Daarnaast werd het voorontwerp van decreet betreffende het elektronisch bestuurlijk 

gegevensverkeer op 22 februari 2008 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Een 
van de belangrijke principes in dit voorontwerp is het principe van de eenmalige 
gegevensopvraging: gegevens worden slechts eenmalig ingezameld bij burger of onderneming 
en worden maximaal hergebruikt door gebruik te maken van authentieke gegevensbronnen.  

 
 In de praktijk wordt er gebruik gemaakt van informatie uit e-Health. Voorbeelden hiervan zijn 

het project Vaccinnet, een bestel- en registratiesysteem voor vaccinnaties (rijksregistergegevens 
afkomstig van KSZ en artsengegevens afkomstig van RIZIV) en het project VESTA bij het 
Agentschap Zorg en Gezondheid, een informatiesysteem voor de diensten gezins- en 
bejaardenhulp, dat opgezet wordt binnen de e-health omgeving en dat verder:  
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-  koppelingen heeft naar de KSZ voor o.a. rijksregistergegevens, gegevens over gezamenlijk 
belastbaar inkomen; 

-  koppeling maakt via de KSZ met het extranet voor de OCMW's; 
-  gebruik maakt van e-health en KSZspecificaties; 
-  gebruik maakt van authentificatie, identificatie en autorisatiemechanismen van e-health. 
 

 Het GIS-decreet en de beide voorontwerpen van decreet laten toe om e-health als platform te 
gebruiken. In het GIS-decreet en in de beide voorontwerpen staat niets dat een integratie in de 
weg staat. 

 
 Er is nog geen formeel overleg met het federale niveau geweest  
 
 Verder vind ik dat het principe dat de overheid maar één maal dezelfde gegevens mag opvragen 

zou moeten gelden binnen de overheid als geheel, en niet enkel binnen de Vlaamse overheid.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 137 
van 26 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Nonverbal Learning Disabilities   -   VAPH-erkenning 
 
Nonverbal Learning Disabilities (NLD) is een neuropsychologische aandoening, een leerstoornis die 
in de jaren ‘70 voor het eerst werd beschreven door de Canadees Byron Rourke. Het opmerkelijke van 
deze aandoening is dat leerproblemen zich voornamelijk voordoen op non-verbaal gebied (functies 
van de rechterhersenhelft). De persoonlijkheden van mensen met NLD kunnen erg verschillen. Veel 
reguliere psychiaters plaatsen deze mensen in het autisme/Asperger spectrum. 
 
Voor velen verloopt de zoektocht naar een gepaste job daardoor niet vlot. Ondersteuning is voor 
personen met NLD dan ook nodig. Bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB) of bij de lokale werkwinkel kan men onder meer terecht voor 
arbeidstrajectbegeleiding, advies bij beroepskeuze en beroepsopleiding. De persoon moet dan wel 
eerst een principiële positieve beslissing voor bijstand hebben van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH). 
 
1. Hoe erkent het VAPH de aandoening NLD? 
 
2. Welke criteria worden gebruikt om een persoon te erkennen? 
 
3. Hoeveel personen met NLD werden door het VAPH erkend? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 137 van 26 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
1. Het VAPH voert zelf geen onderzoeken uit, maar baseert zich op onderzoek door externe 

deskundigen. Gelet op de aard van het NLD-syndroom zal meestal een onderzoek door 
neuropsycholoog en/of (kinder)psychiater noodzakelijk zijn. In het algemeen gaat de voorkeur 
uit naar een team van deskundigen. Uit het verslag moet blijken dat er zich problemen voordoen 
m.b.t. drie belangrijke vaardigheden bij de informatieverwerking: de visueel-motorische 
vaardigheden, de motorische vaardigheden en de sociale vaardigheden, met gevolgen voor het 
ruimtelijk inzicht, het overzien van delen en gehelen, het probleemoplossend vermogen en de 
sociale interactie. De diagnosestelling is echter vaak niet eenvoudig, omdat NLD door andere 
diagnoses heen kan lopen: ADHD, OCD (Obsessive-Compulsive Disorder), autisme/Asperger, 
Tourette-syndroom… Bij volwassenen komt hier nog bij dat ze meer dan gemiddeld te kampen 
hebben met angststoornissen en depressies.   

 
 Er bestaan gevalideerde vragenlijsten om na te gaan of bepaalde karakteristieken van NLD 

aanwezig zijn. Naast Amerikaanse vragenlijsten is men in 1999 begonnen met de ontwikkeling 
van een Nederlandse NLD-schaal. Deze instrumenten zouden de basis kunnen vormen van een 
‘protocol’. Het VAPH is namelijk momenteel bezig met het strategisch project Diagnostiek & 
Indicatiestelling. Eén van de elementen hiervan is de uitwerking, samen met de betrokken 
sectoren, van indicatiestellingsprotocollen en diagnostische protocollen. De erkende 
multidisciplinaire teams, die de aanvragen bij het VAPH aanvullen met een multidisciplinair 
verslag, krijgen hierdoor instrumenten aangeboden die een gelijkwaardige behandeling van 
bijstandsvragen in de hand werken en hiermee kwaliteitsgarantie bieden. 

 
2. De beoordeling of de diagnosestelling voldoende accuraat is en of de persoon met diagnose 

NLD een “persoon met een handicap” is, gebeurt bij het VAPH door een multidisciplinaire 
evaluatiecommissie, waarvan o.m. een arts en een psycholoog deel uitmaken. Deze commissie 
zal voor het antwoord op de tweede vraag (handicap?) vooral rekening houden met de 
beperkingen, die door het syndroom veroorzaakt worden. Bij NLD gaat het vooral om moeite 
met de verwerking van wat men ziet of voelt, met de verwerking van nieuwe en ruimtelijke 
informatie, met het zien van verbanden tussen allerlei verschijnselen en in ingewikkelde 
situaties. De sociale gevolgen hebben dan vooral te maken met problemen om gesprekken te 
volgen, terwijl we leven in een wereld waar zowat 65% van de communicatie op een niet 
verbale manier gebeurt. Een correcte diagnose wil dus niet per se zeggen een handicap hebben. 
De beperkingen en de gevolgen voor de participatie aan het maatschappelijk leven geven de 
doorslag. 

 
 Aangezien uw vragen vooral betrekking hebben op professionele integratie, moet hier wel aan 

toegevoegd worden dat in de loop van dit jaar al de bevoegdheden in verband met tewerkstelling 
van personen met een handicap overgeheveld zullen zijn van het VAPH naar het departement 
tewerkstelling, inclusief de beoordeling of het om ‘arbeidsgehandicapten’ gaat  en of de 
indicatie correct gesteld is. Wij verwachten geen fundamenteel andere houding als bij het 
VAPH, maar het is mogelijk dat bij zeer specifieke noden op gebied van tewerkstelling de 
criteria kunnen verschillen. Dit zou inzonderheid het geval kunnen zijn bij leerstoornissen. 
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3. Bij elke nieuwe aanvraag wordt een ‘stoorniscode’ toegekend, gebaseerd op de ICD 
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, van de Wereld 
Gezondheids Organisatie). Hierdoor krijgt het VAPH een beeld van zijn reëel doelpubliek. Een 
specifieke code voor NLD is er echter niet. NLD moet gecodeerd worden als “leerstoornis 
NAO”, waarbij NAO staat voor “niet anderszins omschreven”. Dit betekent wel dat het niet gaat 
om dyslexie, dyscalculie of dysgrafie/dysorthografie; deze stoornissen hebben immers eigen 
codes. Van 1996 tot en met 2005 kwam deze stoorniscode voor in 681 dossiers, op een totaal 
van 53.471. Ter vergelijking: de code voor dyslexie kwam 221 keer voor. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 138 
van 26 maart 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Autisme   -   Sensibilisering (2) 
 
Over sensibilisering rond autisme zijn al een aantal parlementaire vragen gesteld. Die sensibilisering 
gebeurt nu reeds, grotendeels door zelfhulpgroepen en ouderverenigingen. 
 
Toenmalig minister Vervotte zou de vzw Autisme Centraal op 20 juli 2006 via e-post hebben laten 
weten dat ze een aantal acties “autismevriendelijkheid” wenste op te zetten binnen haar 
beleidsdomeinen. 
 
In de commissievergadering voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 23 oktober 2007 (C039-
WEL4) beantwoordde de minister enkele vragen over de initiatieven van de Vlaamse overheid als 
volgt: 
“Wat het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreft, heeft mijn voorganger in december 2006 
alle deeldomeinen, sectoren en agentschappen onder haar bevoegdheid uitgenodigd om niet alleen de 
intentieverklaring “autismevriendelijkheid” te ondertekenen, maar ook heel concreet gevraagd na te 
gaan in hoeverre de betrokken entiteiten deze actie kunnen steunen. Een aantal agentschappen heeft 
mijn voorganger schriftelijk op de hoogte gebracht van het gevolg dat zij aan deze brief wensten te 
geven. In concreto gaat het om Zorg en Gezondheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH). Het VAPH heeft een interne werkgroep opgericht met het oog op de concretisering 
van de terzake op te nemen engagementen. Ik beschik echter nog niet over een verslag over de 
resultaten van deze werkgroep.” 
 
Later stelde ik hierover een schriftelijke vraag (vraag nr. 54 van 28 november 2007). Het antwoord 
luidde toen: “Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft me nog geen 
verslag bezorgd van deze werkgroep, die als doel heeft na te gaan op welke wijze door het VAPH als 
agentschap kan vormgegeven worden aan autismevriendelijkheid.” 
 
Ik heb dan ook volgende bijkomende vragen. 
 
1. Heeft de minister inmiddels reeds een verslag ontvangen van deze interne werkgroep van het 

VAPH, of zicht op een tijdstip wanneer het verslag beschikbaar zal zijn? Zo ja, welke zijn de 
belangrijkste conclusies en aanbevelingen van dit verslag? 

 
Kan de minister het verslag bezorgen? 
 
Hoe zal de regering hier uitvoering aan geven en met welke timing? 

 
2. Welke gevolgen wenst Zorg en Gezondheid aan deze intentieverklaring te geven? 
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3. Hebben andere deeldomeinen, sectoren en agentschappen sinds december 2006 reeds deze 
intentieverklaring ondertekend en er uitvoering aan gegeven? Zo ja, op welke manier? 

 
4. Welke zelfhulpgroepen, ouderverenigingen, enzovoort, werden of worden eventueel betrokken bij 

de totstandkoming van deze actie, actieplannen, voornemens, …? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 138 van 26 maart 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft een eerste verkennend 

gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van Autisme Centraal om te onderzoeken of het logo 
van ‘autismevriendelijkheid’ ook binnen de administratie haalbaar zou zijn. Dit gesprek was 
verkennend doch zeer open en positief.  

 
 Een werkgroep binnen het VAPH buigt zich intussen over deze vraag. Hoewel het label van 

autismevriendelijkheid eerder een engagement inhoudt dan loutere verplichtingen, wil het 
VAPH deze vraag toch grondig verder onderzoeken. Het is evident dat het VAPH een 
voorbeeldfunctie heeft naar alle personen met een handicap, niet enkel mensen met autisme. 
Daarom wil het VAPH evalueren of zij met het aanvaarden van dit engagement naar de 
doelgroep ‘autisme’ de diversiteit van doelgroepen van personen met een handicap niet 
verwaarloost. 

 
 Zonder zich nu al te willen vastpinnen op engagementen, wil het VAPH wel mee de promotie 

van dit initiatief op zich nemen. Deze doelstelling, waarmee men de bevolking wil sensibiliseren 
op de vele moeilijkheden die mensen met autisme ondervinden in het dagdagelijkse leven, past 
perfect binnen de strategische doelstellingen van het VAPH. Op die manier kan het VAPH ook 
bijdragen aan een betere bekendmaking van de noden van deze doelgroep.  

 
 Het VAPH besteedt veel aandacht aan de noden van diverse doelgroepen van personen met een 

handicap. Zo behaalde de vernieuwde website van het VAPH reeds het Anysurfer label. Ook in 
de communicatie van het VAPH, zowel in brieven, elektronisch als persoonlijk, houdt het 
VAPH rekening met de specifieke behoeftes van mensen met een verstandelijke handicap en 
hanteert zij de vuistregels voor eenvoudige communicatie. Op die manier houdt het VAPH reeds 
rekening met vele van de aanbevelingen die Autisme Centraal vooropstelt voor de doelgroep 
autisme. 

 
2. Mijn voorganger heeft aangegeven dat het zinvol zou kunnen zijn om een informatieve mail 

vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid te laten vertrekken naar de voorzieningen 
om aandacht te besteden aan autisme. Echter, gezien autisme verschillende verschijningsvormen 
heeft en mensen met autisme deze stoornis op een verschillende wijze ervaren en hiermee dus 
op een verschillende wijze omgaan, werd door mijn voorganger aangegeven dat het voor het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid moeilijk is om centraal, algemene richtlijnen uit te 
werken over de omgang met deze doelgroep binnen de verschillende types voorzieningen. 
Immers, de verschillende voorzieningen die door dit Agentschap worden erkend, hebben 
allemaal hun eigen methodieken en doelgroepen waarvoor ze werken.  

 
 De mailing, waarvan sprake, is niet gebeurd en zal er ook niet komen gezien dit niet de meest 

passende werkwijze is voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
 
 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kan misschien wel in de toekomst aansluiting 

vinden bij de richtlijnen die uitgewerkt werden/worden door het VAPH. 
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3. In het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben het departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, het VAPH en het Agentschap Zorg en Gezondheid de 
intentieverklaring ondertekend. In de afdeling Gemeenschapsinstellingen van het agentschap 
Jongerenwelzijn hebben al verschillenden psychologen en stafleden een specifieke opleiding 
gevolgd om met autisme te leren omgaan. 

 
 De secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft de 

intentieverklaring ook ondertekend. Toen mijn voorganger de secretaris-generaal uitnodigde om 
de intentieverklaring te ondertekenen wilde hij dat dit niet alleen formeel doen, maar zich ook 
engageren tot een concrete aandacht voor de problematiek. Daarom werd contact opgenomen 
met Autisme Centraal. Het was de bedoeling om meer kennis te verwerven over autisme. 

 In het overleg met Autisme Centraal kwam vooral het belang van sensibilisering naar voor.  
Kennis van autisme is een belangrijke voorwaarde voor een aanpak. 

 
 De problematiek "autisme" werd opgenomen in de doelstellingen van de secretaris-generaal. 
 Het werd ook opgenomen in het diversiteitsplan van het departement. 
 Als één van de concrete voorbeelden in 2007 waarin aandacht rond autisme werd meegenomen, 

kan volgende actie vermeld worden.  Vanuit het Agentschap voor Facilitair Management zijn er 
voorstellen gekomen voor de signalisatie van het Ellipsgebouw.  Het departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin heeft in de werkgroep expliciete aandacht gevraagd om de 
signalisatie uit te werken, rekening gehouden met de aanbevelingen inzake 
autismevriendelijkheid.  Het Agentschap voor Facilitair Management heeft deze 
bekommernissen meegenomen in de verdere uitwerking van de signalisatie. 

 
 Kind en Gezin heeft de intentieverklaring niet ondertekend. Kind en Gezin heeft namelijk 

aandacht voor de noden van diverse doelgroepen en wil geen specifieke doelgroep naar voor 
schuiven.  

 In zowel de interne als externe communicatie hanteert het agentschap de vuistregels voor 
eenvoudige communicatie.  Net zoals bij het VAPH heeft ook de website van Kind en Gezin het 
Anysurfer label. 

 
4.  zie voorafgaande vraag 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 139 
van 26 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Opvoedingswinkels   -   Vlaamse Rand 
 
De minister heeft enige tijd geleden middelen vrijgemaakt voor vijftien opvoedingswinkels, verspreid 
over heel Vlaanderen. De inwoners uit de Vlaamse Rand kunnen terecht in de opvoedingswinkel in 
Schaarbeek.  
 
Vreest de minister niet dat de drempel voor een aantal ouders en grootouders uit de Rand om zich naar 
Schaarbeek te begeven, te hoog zal liggen? 
 
Waarom werd er geen opvoedingswinkel voorzien in de Vlaamse Rand? Bestaat de mogelijkheid dat 
er alsnog één komt? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 139 van 26 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De decreetgever heeft ervoor gekozen om opvoedingswinkels te subsidiëren binnen de centrumsteden 
en Brussel. Dit neemt niet weg dat opvoedingswinkels binnen de centrumsteden ook wel toegankelijk 
zijn voor gezinnen van buiten de centrumsteden. Dit geldt ook voor Brussel. In welke mate gezinnen 
van buiten de centrumsteden of voor wat betreft Brussel, gezinnen in de Vlaamse Rand, zich 
daadwerkelijk ook tot de opvoedingswinkels in de centrumsteden of deze van Brussel richten, moet 
nog afgewacht worden. In ieder geval voorziet het decreet ook nog in de mogelijkheid dat ook buiten 
de centrumsteden opvoedingswinkels worden opgericht (opvoedingswinkels met kwaliteitslabel buiten 
de centrumsteden en Brussel). Dit wordt mogelijk op het moment dat de hoger vermelde 
uitvoeringsbesluiten zijn goedgekeurd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 140 
van 1 april 2008 
van BART CARON 
 
 
 
Geestelijke gezondheidszorg   -   Gesubsidieerde initiatieven 
 
In de Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft de minister het belang van de geestelijke 
gezondheidszorg aangegeven: 
 
“Een goede geestelijke gezondheid vormt een solide basis voor het individuele welzijn. Onder meer 
door de druk van de maatschappij geraakt het emotionele en psychische welzijn van mensen wel eens 
uit evenwicht. Het is belangrijk mensen in hun kwetsbaarheid te ondersteunen en competenties te 
helpen ontwikkelen, zodat ze hun evenwicht kunnen terugvinden en opnieuw aan het maatschappelijke 
leven kunnen deelnemen. Dit is waar de geestelijke gezondheidszorg voor staat. In mijn beleid wens ik 
de geestelijke gezondheidszorg hier verder in te ondersteunen.” 
 
Subsidies binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn bijzonder belangrijk voor het goed functioneren 
van de sector. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van alle gesubsidieerde initiatieven in de geestelijke 

gezondheidszorg, inclusief de belangenverenigingen en patiëntenrechtenverenigingen? 
 
2. Op basis van welke regeling worden deze subsidies verleend? 
 
3. Kan de minister tevens een overzicht geven van het bedrag per organisatie, en dit voor 2007 en 

2008? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 140 van 1 april 2008 
van BART CARON  
 
 
 
1-3.  Volgende organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg ontvangen subsidie: 

 
 De 2 CGG koepelorganisaties: FDGG (Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg) en 

VVI (Verbond der Verzorgingsinstellingen) 
In 2007: voor elke koepelorganisatie: 141.865,76 euro 
In 2008: voor elke koepelorganisatie: 145.827,51 euro 
Op basis van artikel 31 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke 
gezondheidszorg 
Volgens overeenkomst 2006-2008 tussen de Federatie van Diensten voor Geestelijke 
Gezondheidszorg en de Vlaamse Gemeenschap (22 juni 2006) 
Volgens overeenkomst 2006-2008 tussen het Verbond der Verzorgingsinstellingen en de 
Vlaamse Gemeenschap (22 juni 2006) 

 
De VVGG (Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg)  
In 2007: 340.472,10 euro 
In 2008: 349.980,13 euro 
Op basis van artikel 30 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke 
gezondheidszorg 
Volgens overeenkomst 2006-2008 tussen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid 
en de Vlaamse Gemeenschap (20 juli 2006) 
 
De 20 Centra Geestelijke Gezondheidszorg worden gesubsidieerd via enveloppen 
In 2007: 46.762.427,29 euro 
In 2008: 47.937.628,70 euro 
Op basis van artikel 26 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke 
gezondheidszorg 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 ter uitvoering van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg 
Met elk CGG is er een overeenkomst afgesloten inzake de uitvoering van het decreet van 18 mei 
1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg voor de periode 2006-2008 

 
DAC in Beschut Wonen 
In 2007: 1.861.473,45 euro 
In 2008: 1.897.473,45 euro 
Volgens overeenkomst 2004-2008 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het erkende 
Samenwerkingsverband Beschut Wonen voor het geregulariseerd DAC personeel 
 
Convenant rond kindermishandeling  
In 2007: 31.500 euro 
In 2008: 31.500 euro 
Volgens overeenkomst 2006-2008 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het samenwerkings-
verband FDDG-VVI inzake ondersteuning acties in de CGG sector rond kindermishandeling – 
daderhulp – zelfmoordpreventie (22 juni 2006) 
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Convenant rond daderhulp  
 In 2007: 31.500 euro 
 In 2008: 31.500 euro 
 Volgens overeenkomst 2006-2008 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het samenwerkings-

verband FDDG-VVI inzake ondersteuning acties in de CGG sector rond kindermishandeling – 
daderhulp – zelfmoordpreventie (22 juni 2006) 

 
Convenant rond zelfmoordpreventie  
In 2007: 62.000 euro 
In 2008: 62.000 euro 
Volgens overeenkomst 2006-2008 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het samenwerkings-
verband FDDG-VVI inzake ondersteuning acties in de CGG sector rond kindermishandeling – 
daderhulp – zelfmoordpreventie (22 juni 2006) 

 
Overige initiatieven 

 
Project Metawonen 
In 2007: 150.000 euro (periode 1/9/2007-31/8/2008) 
Ministerieel  Besluit (M.B.) 

 
Moeder-kind project 
In 2007: 322.402 euro ( periode 1/11/2007-31/10/2008) 
Besluit Vlaamse Regering (BVR) 

 
Fioretti project 
In 2007: 40.000 euro (periode 1/10/2007-30/9/2008) 
Mogelijke verlenging in 2008 
M.B. 

 
Outreach project Sleidinge 
In 2006: 227.500 euro (periode 15/12/2006-31/10/2007) 

 In 2007: 280.300 euro (periode 1/11/2007-30/10/2008) 
BVR 

 
 Project Te Gek (PZ Sint-Annendael te Diest)  
 In 2007: 30.000 euro (periode 1/7/2007-30/6/2008) 
 M.B. 
 

Project Kom Binnen en Yot 
Dit project zal in 2008 gesubsidieerd worden: 100.000 euro 

 
 Outreach naar de rusthuizen 
 In 2006: 175.000 euro (periode 1/11/2006-31/10/2007) 
 9 M.B. 
 
 Niet gereglementeerde subsidies (ad hoc) met betrekking tot het uitwerken van het actieplan 

suïcidepreventie, opgesplitst volgens de verschillende strategieën. In het kader van het realiseren 
van de gezondheidsdoelstelling preventie van zelfdoding (cfr preventiedecreet) 

 
1) Strategie geestelijke gezondheidsbevordering:  

 
Vlaams Instituut voor gezondheidspromotie: project: fit in je hoofd: zelfbeoordelingstest + 
website 
Dec 2006- dec 2008: 135.000 euro 
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M.B. 
 

2) Strategie optimaliseren laagdrempelige telezorg:  
 

Centrum ter preventie van zelfdoding 
2007-2008: totaal 158.000 euro  
Verschillende M.B. 

 
3) Strategie deskundigheidsbevordering en netwerking 

 
Lucas Instituut: European Alliance against depression 
2005-2007: 115.000 euro 
M.B. 

 
Icho: deskundigheidsbevordering van de huisarts met betrekking tot suïcidepreventie via e-
learning 
2004-2007: 74.030 euro. 
M.B. 

 
4) Strategie het uitlokken van zelfdoding vermijden 
 
Werkgroep Verder: project mediarichtlijnen inzake zelfdoding 
2007-2009: 33.705 euro 
M.B. 

 
5) Strategie aandacht voor risicogroepen: 

 
Werkgroep Verder: project zorg voor nabestaanden 
2007: 62.040 euro  
2008: 62.040 euro 
M.B. 

 
Vzw ZorgSaam: project: preventie, vroegdetectie en behandeling van gecompliceerde rouw 
2007: 75.000 euro 
M.B. 

 
CGG Ahasverus: vroegdetectie van schizofrene psychose 
1 dec 2006- 1 dec 2008: 221.760 euro 
BVR 

 
DAGG Lommel: opvang en vervolgzorg van suïcidepogers in spoedgevallendienst: 
implementatie 
Sept 2006- jan 2010: 169.023 euro 
2 M.B. 

 
UZGent: project: Mindfullnes based cognitive therapie bij personen met recidiverende depressie 
Juli 2005-febr 2008: 163.609 euro 
BVR 

 
UC Kortenberg: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen (onderzoeksproject) 
2004-2008: 398.489 euro 
BVR 

 
6) Randvoorwaarden binnen actieplan:  
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Registratie: Eenheid voor zelfmoordonderzoek, dataregistratie 
2007-2008: 178.103 euro 
BVR 
 
Locoregionale ondersteuning van het actieplan suïcidepreventie: 
Dec 2007- dec 2010: 1.272.530 euro 
Uitvoerders:  

• Antwerpen: OGGPA vzw 
• Limburg: SPIL vzw 
• OostVlaanderen: PopovGGZ vzw 
• Brabant: CGG Passant 
• West-Vlaanderen: CGG Mandel en Leie 
• Brussel Hoofdstad: CGGZ Brussel vzw 
 BVR 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 141 
van 1 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Bijzondere jeugdbijstand   -   Brussel 
 
In de Beleidsbrief Welzijn 2007-2008 besteedt de minister aandacht aan de specifieke situatie van 
Brussel inzake de uitbreiding van het hulpaanbod jongerenwelzijn. 
 
Nadat er in 2006 zestien bijkomende plaatsen voor begeleid zelfstandig wonen, vijf residentiële 
plaatsen voor de specifieke doelgroep van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, en twaalf 
plaatsen voor thuisbegeleiding werden gecreëerd, werden in 2007 nogmaals bijkomende plaatsen 
voorzien inzake begeleid zelfstandig wonen. 
 
Het Vlaams Parlement keurde onlangs een ontwerp van decreet goed houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake hulpverlening aan jongeren (gesloten te Brussel 
op 11 mei 2007). Dit samenwerkingsakkoord maakt de inschakeling mogelijk van de instellingen en 
diensten die onder de bevoegdheid vallen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap, dus ook de sociale 
dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank van Brussel, en erkende voorzieningen en 
gesubsidieerde projecten in het kader van de bijzondere jeugdbijstand. 
 
Daarom de volgende vragen voor minister inzake de jeugdbijstand in Brussel. 
 
1. In welke mate werd er een specifieke visie en strategie inzake jeugdbijstand ontwikkeld voor het 

Brussels Hoofdstedelijke Gewest? Waaruit bestaat die? Zijn er markante beleidsverschillen met 
het (algemene) Vlaamse beleid ter zake? 

 
2. Is er (structureel) overleg met de Franse Gemeenschap/Cocof inzake jeugdbijstand in Brussel? 

Hoe verloopt dit overleg? 
 
3. Welke mogelijkheden biedt bovenvermeld samenwerkingsakkoord voor de jeugdbijstand in 

Brussel? Hoe ziet de minister de concrete invulling hiervan? 
 
4. Kan de minister een overzicht geven van de initiatieven die de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt 

in Brussel? Hoeveel plaatsen subsidieert ze in totaal? Wat is de evolutie vanaf 1999? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 141 van 1 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Wat het uitbreidingsbeleid van het private aanbod van de Bijzondere Jeugdbijstand betreft, moet 

ik melden dat de planning- en programmeringinstrumenten het mogelijk maken om een 
specifiek beleid voor Brussel te voeren. In het ministerieel besluit van 1 september 2006 
betreffende de programmatie van de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand wordt de 
capaciteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest apart geprogrammeerd. Daardoor kan 
worden gewaarborgd dat bij een regionale spreiding van middelen voor nieuw initiatief, Brussel 
zijn deel krijgt. Doordat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook als aparte eenheid beschouwd 
wordt bij de raadpleging van de verwijzende instanties om regionale prioriteiten vast te leggen, 
kan er effectief op de lokale noden ingespeeld worden.  

 
2. Gelet op de verregaande inhoudelijke concordantie van het beleid waarop de Vlaamse decreten 

inzake bijzondere jeugdbijstand en de ordonnantie inzake hulpverlening aan jongeren steunen, is 
er geen structureel overleg voorzien. Wel wordt voor zover als nodig overlegd om operationele 
knelpunten te voorkomen of op te lossen. 

 

3. Het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de hulpverlening aan jongeren, gesloten 
op 11 mei  2007,  maakt de uitvoering mogelijk van de ordonnantie van 29 april 2004 van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake hulpverlening aan jongeren, meer bepaald 
wat betreft de uitvoering van de maatregelen die door de jeugdrechter kunnen worden genomen 
ten aanzien van de in die ordonnantie bedoelde jongeren. Met de vernoemde ordonnantie nam de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie haar grondwettelijke bevoegdheid op houdende 
de opgave van de vorderingsgronden en de maatregelen inzake jeugdgerechtelijke hulpver-
lening. Voor de Brusselse minderjarigen gebeurde dit voorheen op basis van vorderings-gronden 
en maatregelen vastgelegd in de federale wet betreffende de jeugdbescherming. De praktijk van 
de gerechtelijk bevolen hulpverlening aan de Brusselse minderjarigen die zich in een 
problematische opvoedingssituatie bevinden, wijzigde hiermee niet. Ook vóór de ordonnantie en 
het samenwerkingsakkoord hadden onze diensten en voorzieningen deel aan deze praktijk. Die 
praktijk is analoog aan deze die uitvoering geeft aan de Vlaamse decreten inzake bijzondere 
jeugdbijstand (04/04/90). De bepalingen betreffende de vorderingsgronden en maatregelen in de 
ordonnantie zijn immers analoog aan deze van de Vlaamse decreten inzake bijzondere 
jeugdbijstand. 

 
4. De bijlage bevat een overzicht van de momenteel erkende voorzieningen van de Bijzondere 

Jeugdbijstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

De onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de erkende capaciteit in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, tussen 1999 en 2007, opgesplitst per erkenningscategorie. 
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Jaar Begeleidings-
tehuis 

Onthaal-, 
oriëntatie- en 

observatie 
centrum 

Dag-
centrum 

Dienst voor 
thuis-

begeleiding 

Dienst voor 
begeleid 

zelfstandig 
wonen 

Totaal

1999 30 11 20 40 23 124 
2000 30 11 20 40 23 124 
2001 30 11 20 40 23 124 
2002 45 11 20 40 23 139 
2003 45 11 20 40 23 139 
2004 45 11 20 40 23 139 
2005 60 11 20 40 23 154 
2006 65 11 20 48 39 183 
2007 75 11 20 48 55 209 

 
 Naast de erkende voorzieningen subsidieert het Fonds Jongerenwelzijn ook de volgende 

projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
- BAS, herstelgerichte en constructieve afhandeling van delicten, Sint-Gillis; 
- OSBJ, Ondersteuningsstructuur voor Bijzondere Jeugdzorg, Brussel; 
- De Pit, project intensieve trajectbegeleiding, Anderlecht. 

 
BIJLAGE 
 
Overzicht van de erkende voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANACKERE/141/antw.141.bijl.001.pdf 

 
 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -311- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 143 
van 2 april 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Geboorteformulieren St.-Lucasziekenhuis Gent   -   Taalgebruik 
 
Het Sint-Lucasziekenhuis in Gent leverde enige tijd geleden een tweetalig formulier af voor de 
geboorteaangifte. De voorzijde was in het Nederlands, de achterzijde in het Turks. Op het formulier 
werd vermeld welke documenten er nodig zijn voor die geboorteaangifte. 
 
Mijns inziens zijn de OCMW-ziekenhuizen of de ziekenhuizen die uitgebaat worden door een 
publiekrechtelijke rechtspersoon (bv. het UZ Gent) gehouden om de taalwetten te respecteren. 
 
1. Is de minister op de hoogte van het feit dat het Sint-Lucasziekenhuis in Gent gebruik maakt van 

tweetalige (Nederlands/Turks) geboorteaangifteformulieren? 
 

Is het gebruik van deze tweetalige formulieren niet in strijd met de geldende taalwetgevingen voor 
openbare ziekenhuizen? 
 

2. Welke concrete maatregelen gaat de minister hiertegen nemen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Keulen  (vraag nr. 118) en Vanackere (nr. 143). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 143 van 2 april 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Marino Keulen, Vlaams minister, 
bevoegd voor stedenbeleid, wonen en inburgering. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 144 
van 2 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Aanwervingsprocedures Kind en Gezin   -   Opmerkingen Rekenhof 
 
In 2004 slaagden 21 contractuele personeelsleden van Kind en Gezin voor een aanwervingsexamen 
algemene kwalificatie A1. Het agentschap benoemde hen, zonder dat Selor evenwel de betrokken 
vacatures had aangeboden aan de andere geslaagden van het algemene gedeelte en zonder dat Kind en 
Gezin een bijkomend selectiegesprek hield. 
 
Dit is volgens het Rekenhof (Verslag over de personeelsaangelegenheden van Kind en Gezin – Stuk 
37-B (2007-2008) – Nr. 1) in strijd met het gelijkheidsbeginsel, want buitenstaanders krijgen niet de 
kans om mee te dingen voor een statutaire betrekking. Ook het stambesluit van de VOI en het 
raamstatuut, die vergelijkbare selecties opleggen, zouden zijn miskend. 
 
1. Brengt deze gang van zaken de rechtsgeldigheid van de aanwerving in het gedrang? 
 
2. Welk standpunt heeft de minister ingenomen m.b.t. deze gang van zaken? 
 
3. Hoe zal de minister in de toekomst garanderen dat het gelijkheidsbeginsel wordt gerespecteerd, 

met andere woorden, dat buitenstaanders ook de kans krijgen mee te dingen naar een statutaire 
betrekking? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 144 van 2 april 2008  
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1. Neen. 

2. Ik betwist de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof niet. 

3. Kind en Gezin houdt rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof en zal 
als dusdanig handelen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 145 
van 2 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Slaaptekort bij kinderen   -   Sensibilisering 
 
Uit een onderzoek van de VUB uit 2005 blijkt dat drie op de vier kinderen in ons land slaperig op de 
schoolbanken zitten. 
 
Vaak zijn slechte slaapgewoonten de oorzaak van het probleem. Heel wat kinderen raken moeilijk in 
slaap of stribbelen tegen als het bedtijd is. Er zijn ook kinderen die moeilijk doorslapen.  
 
Volgens een nieuwe studie uit Nieuw-Zeeland (gepubliceerd in het vakblad Sleep) blijkt dat kinderen 
die te weinig slaap hebben, ook meer risico lopen op zwaarlijvigheid en gedragsstoornissen dan 
kinderen met een normaal slaappatroon. 
 
De onderzoekers analyseerden het slaappatroon van bijna 600 kinderen van 7 jaar oud op vier 
tijdstippen: bij de geboorte, op de leeftijd van 1 jaar, 3,5 jaar en 7 jaar. De gemiddelde slaapduur 
bedroeg 10,1 uur. De slaapduur lag doorgaans lager in het weekend, in de zomer, in gezinnen met 
meer kinderen en bij kinderen die pas na 21 uur naar bed gingen. 
 
Kinderen die minder dan 9 uur per dag sliepen, hadden tot drie keer meer kans op zwaarlijvigheid en 
hadden ook meer gedragsproblemen dan kinderen die meer dan 9 uur per dag sliepen. 
 
De onderzoekers raden aan dat kinderen tot drie jaar tussen 11 en 13 uur per dag slapen, oudere 
kinderen zouden minstens 10 à 11 uur per nacht moeten slapen. 
 
1. Is de minister op de hoogte van deze studie en haar conclusies? 
 
2. Zijn er al initiatieven genomen om ouders te stimuleren en te sensibiliseren om de nodige aandacht 

te besteden aan voldoende nachtrust voor hun kinderen? 
 
 Welke initiatieven zijn er eventueel nog gepland? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 145 van 2 april 2008  
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Het betreffende onderzoek is ons bekend 
 
1. Het onderzoek van Nixon GM, Thompson JM, Han DY, Becroft DM, Clark PM, Robinson E, 

Waldie KE, Wild CJ, Black PN, Mitchell EA gepubliceerd in Sleep. 2008 Jan 1;31(1): 71-8 met 
als onderwerp “Short sleep duration in middle childhood: risk factors and consequences” 
concludeert inderdaad dat bij kinderen van 7 jaar met minder dan 9 uur slaap er een significant 
verband bestaat tussen tekort aan slaap en overgewicht/obesitas. Dit wordt niet verklaard door 
fysieke activiteit noch televisie kijken. Bovendien werd er een hogere emotionele gevoeligheid 
vastgesteld (hogere ‘emotional lability’ score op de Conners Rating scale Parent form). De 
relatie tussen slaap, en gedrag en schools presteren wordt wereldwijd erkend. Met betrekking tot 
zwaarlijvigheid wordt er vast en zeker een link gelegd met slaapapneu. Maar de problematiek is 
een complex kip en ei vraagstuk. Andere studies, bij wijze van voorbeeld een familiestudie in 
Quebec (Chaput et al. Obesity, 2007; Chaput et al. Int. J. Obes, 2006; Chaput et al. Int. J. 
Pediatr Obes, 2007) en een Australisch prospectief geboortecohort onderzoek (Al Mamun et al. 
Am. J. Epidemiol, 2007) komen tot gelijkaardige conclusies. Kortom, veel moet nog onderzocht 
worden, maar de voorlopige resultaten zijn verontrustend. Karen Spruyt (het door u geciteerde 
onderzoek van de VUB) constateert in haar onderzoek dat de slaap “in aantal uren” niet 
zorgwekkend is (Karen Spruyt, slaapproblemen bij kinderen, Lannoo, 2007). Voor ongeveer 97 
kinderen op 100 ligt de slaapefficiëntie index boven de 85%. Met andere woorden het 
schoolkind vertoeft op weekdagen gemiddeld 10.30u in bed, een kleuter 11.30u. Dit zijn 
gemiddelde cijfers en beantwoorden niet de cruciale vraag of er aan de slaapbehoefte van het 
kind voldaan wordt. Het gaat dus niet alleen om het aantal uren maar ook om de slaapkwaliteit. 

2. Op dit moment zijn er geen bijkomende initiatieven gepland omdat het thema slapen reeds 
uitgebreid (en vanuit preventie oogpunt ook ruimer dan de link met gedrag en zwaarlijvigheid) 
aan bod komt in het dienstverleningsaanbod van Kind en Gezin.  

 In het dienstverleningsaanbod van Kind en Gezin (0 – 3jaar) is “slapen” een belangrijke thema. 
Aangezien de slaapbehoeften sterk variëren van kind tot kind (op alle leeftijden bestaan er grote 
verschillen op het gebied van natuurlijke slaapbehoefte) is het moeilijk een slaapduurnorm voor 
te schrijven en in het algemeen vast te stellen of een bepaalde slaapduur normaal is. Maar niet 
alleen de slaapbehoefte kan erg verschillen, ook het vinden van een dag- en nachtritme, de tijd 
die het kind nodig heeft om in slaap te vallen, de manier van wakker worden, de duur van de 
slaapperiode, … verschillen van kind tot kind. Bij de eerste contacten worden de ouders dan ook 
geïnformeerd over hoe je ervoor kunt zorgen dat je kind veilig kan slapen en hoe je er als ouder 
mee voor kunt zorgen dat je kind goed leert slapen. Immers het goed leren slapen is van belang 
voor de verdere ontwikkeling van het kind en voor het ontwikkelen van een slaappatroon. De 
ouders krijgen ondermeer een informatieblad (kinderkwestie: slaap, kindje, slaap) waarbij naast 
een veilige slaapomgeving (ondermeer preventie wiegendood), aandacht geschonken wordt aan 
hoe ouders concreet hun kind kunnen leren inslapen (met het accent op rust en regelmaat). 
Bovendien worden ouders in verband met slapen geïnformeerd via andere communicatiedragers 
zoals het ABC boek, via de website, … . Indien ouders nog meer informatie wensen of nog 
vragen hebben, worden ze geïnformeerd via een bijkomend informatieblad (kinderkwestie: 
slaapproblemen) of kunnen ze beroep doen op een spreekuur opvoedingsondersteuning. Het 
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regioteamlid vindt achtergrondinformatie op het intern kenniscentrum ‘intranet’. Slapen en 
slaapproblemen bij kinderen is uiteraard ook een aandachtgebied voor medewerkers in de 
jeugdgezondheidszorg. Tot nu toe zijn er echter geen algemeen geldende richtlijnen beschikbaar 
in de CLB omtrent een preventiebeleid of de aanpak ervan. Het is één van de thema's die deel 
kunnen uitmaken van een schoolgezondheidsbeleid, waarbij de CLB een ondersteunende rol 
kunnen vervullen. Het is op dit moment aan de school en aan het CLB om uit te maken of deze 
problematiek prioritaire aandacht vergt en of de school en het CLB er een specifiek 
aandachtspunt voor preventie en begeleiding van willen maken. Ik kan ook verwijzen naar een 
interessante folder "Papa ik kan niet slapen" van de CM, waarin het onderwerp "slaapproblemen 
bij kinderen" en de eventuele aanpak ervan wordt toegelicht.  

 http://www.cm.be/nl/100/uwgezondheid/uwgezondheid/kinderen/slaapproblemenbijkindren.jsp 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 146 
van 2 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Anciënniteitsberekeningen Kind en Gezin   -   Opmerkingen Rekenhof 
 
In zijn rapport (Verslag over de personeelsaangelegenheden van Kind en Gezin – Stuk 37-B (2007-
2008) – Nr. 1) stelt het Rekenhof vast naar aanleiding van een steekproef dat voorgaande diensten ten 
onrechte worden gevaloriseerd in het kader van de geldelijke anciënniteit.  
 
Daarbij blijkt zowel uit de procedures als uit de praktijk dat dossierbeheerders personeel autonoom 
handelen. Het Rekenhof acht dit in strijd met het delegatiebesluit, dat de afdelingshoofden bevoegd 
maakt om de salarisvaststellingsbesluiten te nemen. Bovendien ondervangen de salarisfiches dit 
probleem niet, want zij zijn vaak niet ondertekend, worden niet meer doorgestuurd naar het 
afdelingshoofd en zijn ook niet altijd bruikbaar. 
 
Bovendien stelde het Rekenhof vast dat het probleem m.b.t de delegatie van bevoegdheid ook speelt 
voor het toekennen van allerlei vergoedingen, toelagen en andere voordelen. 
 
1. Wat wordt gedaan in de individuele gevallen waarbij aan een personeelslid ten onrechte 

uitbetalingen zijn gedaan ? Worden die teruggevorderd ?  
 
2. Zal Kind en Gezin zijn werkwijze drastisch aanpassen, teneinde conform de wetgeving te werken?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 146 van 3 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1. Ten onrechte uitgevoerde uitbetalingen worden teruggevorderd door Kind en Gezin. 

2. Het Rekenhof concludeert in haar rapport dat “salarissen, vergoedingen en toelagen zo goed als 
foutloos uitbetaald worden [...]”. Er is dan ook geen enkele reden om de werkwijze drastisch aan 
te passen. Wel is een evaluatie gebeurd van de toepassing van het delegatiebesluit om te 
vermijden dat dossierbeheerders personeel autonoom handelen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 147 
van 2 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Indienstnemingsbesluiten Kind en Gezin   -   Opmerkingen Rekenhof 
 
Bij de indienstneming van een contractueel personeelslid is er voorafgaandelijk een 
indienstnemingsbesluit nodig, zijnde een beslissing tot aanwerving die te onderscheiden is van de 
arbeidsovereenkomst.  
 
Uit het rapport van het Rekenhof over de personeelsaangelegenheden van Kind en Gezin (Stuk 37-B 
(2007-2008) – Nr. 1), blijkt dat Kind en Gezin geen indiensttredingsbesluiten opmaakt. Soms is er een 
voorstel tot dienstaanstelling, luik B aan het personeelsdossier, dat echter in voorwaardelijke wijs is 
opgesteld, veelal niet materieel gemotiveerd en meestal niet verwijst naar een selectiedossier. Het 
Rekenhof stelde ook vast dat in de provinciale afdelingen deze voorstellen vaak ook niet ondertekend 
zijn door een afdelingshoofd, terwijl op grond van de bevoegdheidsdelegatie alleen de 
afdelingshoofden een dergelijk besluit kunnen ondertekenen.  
 
1. Heeft het ontbreken van een indienstnemingsbesluit in het dossier van een contractueel 

personeelslid, gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de indiensttreding van de betrokken 
personeelsleden ? 

 
2. Heeft het ontbreken van een handtekening van een afdelingshoofd op het voorstel tot 

dienstaanstelling gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de indiensttreding van betrokken 
personeelsleden ?  

 
3. Hoe verklaart de minister dat in de meeste dossiers elke verwijzing naar een selectiedossier 

ontbreekt ? Heeft dit te maken met een andere vaststelling van het Rekenhof, namelijk dat Kind en 
Gezin soms contractuele personeelsleden aanwerft zonder verschillende kandidaten met elkaar te 
vergelijken? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 147 van 3 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1. De bevoegdheid tot indienstneming van contractuelen wordt in het delegatiebesluit van de 

Administrateur-generaal aan de afdelingshoofden, gedelegeerd naar de afdelingshoofden. Het 
voorstel tot dienstaanstelling luik B wordt door de afdelingshoofden ondertekend en geldt als 
indienstnemingsbesluit voorafgaand aan de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Deze 
procedure werd door het directiecomité vastgelegd en goedgekeurd. In de gevallen waar het 
voorstel tot dienstaanstelling luik B uitzonderlijk niet werd ondertekend door het afdelingshoofd, 
was het afdelingshoofd steeds op de hoogte van de indienstneming en tekende steeds de 
arbeidsovereenkomst. Het ontbreken van een indienstnemingsbesluit in het dossier heeft derhalve 
geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de indienstneming van betrokken personeelsleden. 
Bovendien is de arbeidsovereenkomstenwet van toepassing op contractuele personeelsleden en is 
de indienstneming daar enkel afhankelijk van het bestaan van een rechtsgeldige 
arbeidsovereenkomst. 

2. zie supra 

3. De informatie over de selecties was binnen Kind en Gezin verspreid over verschillende 
informatiebronnen. In een aantal gevallen zijn stukken uit de selectieprocedure vernietigd omwille 
van privacyredenen. Door de verspreiding en het vernietigen van sommige stukken is het dan ook 
naderhand onmogelijk nog aan te tonen hoe de selectieprocedure precies verlopen is. Kind en 
Gezin heeft zijn procedures op dit vlak aangepast aan de aanbevelingen van het Rekenhof.   
Dit heeft dus geen verband met de andere vaststelling van het Rekenhof. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 148 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede   -   Stand van zaken 
 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw beroep om de efficiëntie 
van het beleid voor en de hulpverlening aan armen te verhogen. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet dat iedere minister binnen zijn 
beleidsdomein initiatieven neemt inzake de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Artikel 43 van 
bovenvermeld besluit bepaalt dat de leden van de regering, ieder wat hem of haar betreft, belast zijn 
met de uitvoering van dit besluit. 
 
1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in armoede heeft de minister sinds de inwerkingtreding van 

bovenvermeld besluit (1 januari 2004) binnen zijn beleidsdomein reeds aangesteld? 
 
2. In welke diensten? 
 
3. Welke inbreng hebben de ervaringsdeskundigen binnen het domein waarin ze zijn tewerkgesteld? 
 
4. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Wat waren de bevindingen? 
 
5. Mochten er nog geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld zijn, voorziet de minister 

alsnog de nodige initiatieven? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 56), Vandenbroucke (nr. 196), 

Van Mechelen (nr. 109), Anciaux (nr. 92), Bourgeois (nr. 77), Keulen (nr. 120), Van Brempt (nr. 
146), Vanackere (nr. 148), Crevits (nr. 559) en Ceysens (nr. 59). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 148   van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Dit betreft een gedeeltelijk antwoord - met bijdragen van minister-president Peeters, viceminister-
president Van Mechelen en ministers Anciaux, Bourgeois, Ceysens, Crevits en Vanackere,  - dat al 
bezorgd wordt, om de redelijke termijn niet te overschrijden. De ministers Vandenbroucke, Keulen en 
Van Brempt werd gevraagd hun antwoorden alsnog over te maken. Deze zullen later worden bezorgd. 
 
1. De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele 

Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 
 
 Binnen het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) zijn geen 

ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld.  
 
 In artikel 16 van het decreet van 21 maart 2003 wordt aangegeven dat de Vlaamse Regering 

initiatieven neemt voor tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in armoede in alle 
gemeenschaps- en gewestmateries waarmee armen geconfronteerd worden. 

 Ervaringsdeskundigen in armoede worden opgeleid om een aantal taken te kunnen vervullen, 
waarbij ze gebruik maken van hun doorleefde kennis in verband met armoede en sociale 
uitsluiting. Concreet betreft het volgende taken:  
1. drempelverlagend werken 
2. ondersteunend omgaan met armen 
3. tolken en verduidelijken van de leefwereld van de armen 
4. een brugfunctie vervullen via het bemiddelen 
5. een signaalfunctie vervullen naar het beleid toe. 

 Op de signaalfunctie na betreft het hier dus taken die vooral belangrijk zijn bij concrete 
hulpverlenings- of rechtstreekse dienstverleningsactiviteiten naar armen toe. 

 
 In het beleidsdomein DAR wordt beleidsondersteunend en beleidsuitvoerend werk verricht over 

heel diverse materies ; geen enkele ervan beantwoordt evenwel rechtstreeks aan de definitie van 
artikel 16 van het decreet. Enkel onrechtstreeks en in beperkte mate is er een verband met de 
problematiek van de armoedebestrijding, zoals toegelicht in het antwoord op de parlementaire 
vraag van 12 maart 2008 van dezelfde vraagsteller m.b.t. het verticaal luik van het permanent 
armoedeoverleg.  

 
 Aangezien de inbreng van armen binnen DAR slechts voor een beperkt aantal activiteiten van een 

beperkt aantal beleidsmateries zinvol is, is er binnen DAR voor geopteerd om voor het invullen 
van de signaalfunctie van kansarmen naar het beleid toe een beroep te doen op het Vlaams 
Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. 

 
 Het organiseren van deze betrokkenheid wordt mee verzekerd door toedoen van twee 

aandachtsambtenaren inzake armoedebestrijding die in het beleidsdomein DAR zijn aangesteld, 
respectievelijk in het departement (afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering, cel Gelijke 
Kansen in Vlaanderen) en in het agentschap Studiedienst van de Vlaamse Regering. Deze 
ambtenaren nemen tevens deel aan het Horizontaal Armoede Overleg. 
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 Om gevolg te geven aan artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 
tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding werd er onder 
impuls en met aanzienlijke financiële steun van het beleidsdomein Landbouw en Visserij 
overgegaan tot de oprichting van de vzw Boeren op een Kruispunt, op 11 januari 2007. 

 Het statutaire doel van deze vzw is het welzijn van boeren en tuinbouwers in moeilijkheden te 
verhogen. Land- en tuinbouwers kunnen door diverse oorzaken of door een combinatie van 
oorzaken in moeilijkheden komen: tegenslagen met de teelten,  gezondheidsproblemen, financiële 
problemen door te zware investeringen, het niet kunnen bijhouden van de snelle technologische 
evoluties, onvoldoende concurrentievermogen op de markt,… 

 Deze bedrijven kunnen bij de vzw Boeren op een Kruispunt terecht voor persoonlijk, technisch, 
juridisch en/of financieel advies. 

 De kerntaken van de vzw zijn:  
- sensibilisatie: bekendmaking en bewustmaking van de problematiek en het aanbod aan de 

doelgroep; 
- individuele begeleiding van land- en tuinbouwers; 
- preventie: via groepsgerichte aanpak. 

 Momenteel zijn bij de vzw 5 personen werkzaam.  Bij de aanwerving werd extra aandacht besteed 
aan ervaring en kennis. Het betreft een bio-ingenieur gespecialiseerd in financiële zaken, een bio-
ingenieur met sterke ervaring inzake communicatie, een dierenarts, een juriste en een 
maatschappelijke assistente. Voor de puur psychosociale problemen werkt de vzw samen met de 
psychologen van ISW Limits. 

 
 Op de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling werd een deskundige aangesteld als 

aandachtsambtenaar armoebestrijding. De voornaamste taak van deze ambtenaar is om als 
contactpersoon te fungeren tussen het beleidsdomein Landbouw en Visserij en de vzw Boeren op 
een Kruispunt. Bovendien beschikt het beleidsdomein over een uitgebreid netwerk van 
buitendiensten, die in zeer nauw contact staan met de boeren en tuinbouwers en eventuele 
problemen in een vroegtijdig stadium kunnen signaleren. Deze diensten werden expliciet op deze 
taak gewezen. 

 
 Sinds  februari 2007 tot op 8 april 2008 ontving de vzw  246 oproepen, of zowat 1 oproep per 

werkdag, dit  exclusief eenmalige informatieaanvragen. 

 De verdeling over de provincies is als volgt:  
 Antwerpen:  41 

Brabant:  16 
Limburg:        27 

 Oost-Vlaanderen: 71 
 West-Vlaanderen: 91 
 
 In 83 gezinnen werden zware financiële problemen tot extreme armoede vastgesteld. 

In 91 andere gezinnen werd de vzw geconfronteerd met een combinatie van financiële en 
technische problemen. Door heroriëntatie wordt geprobeerd om hieraan een oplossing te bieden. 

 Vermeldenswaard is dat in 17 andere gezinnen relatieproblemen of  echtscheiding vastgesteld 
werden: echtscheiding leidt heel dikwijls tot armoede. 

 
 De vzw probeert met balansanalyse, rentabiliteitsanalyse en een kasplanning (naar analogie van 

budgetbeheer) de financiële knelpunten op te lossen. 
 
 Op de website van de vzw (http://www.boerenopeenkruispunt.be) werden in de laatste  maanden 

meer dan 11.000 bezoeken geregistreerd door 6500 verschillende bezoekers, die 60.000 pagina’s 
consulteerden. 

 
 Iedereen kan zich gratis inschrijven op de Nieuwsbrief van de vzw. Tot op heden zijn er ca.  500 

abonnees. De vzw zoekt ook samenwerking met andere actoren zoals de OCMW’s. 
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 De ervaring uit het eerste werkjaar van de vzw is dat stoppen met een niet rendabel bedrijf 

moeilijk gemaakt wordt. 
 

- OCMW’s zien zelfstandigen niet als hun doelgroep. Betrokkenen moeten al 6 maand hun bedrijf 
stop gezet hebben om toegang te krijgen tot de dienstverlening van OCMW’s. 

- Faillissementsverzekering geldt alleen voor gefailleerden: dit zou beter uitgebreid worden voor 
de stoppers tot ze een nieuwe sociaal statuut als werknemer of zo hebben aangenomen. 

- De juridische gevolgen van gedwongen stopzetting is verschillend volgens gerechtelijk 
arrondissement. In sommige streken gaan boeren failliet, in andere streken kunnen gelijkaardige 
bedrijven niet failliet gaan en komen ze in collectieve schuldenregeling terecht. Deze 
onduidelijk is de grootste drempel om te stoppen met verliezen. 

- De procedures van faillissement en collectieve schuldenregeling zouden humaner moeten 
opgesteld worden (termijn, aanpak, te volgen procedures van curator / vereffenaar). 

- Mensen die een andere wending willen geven aan hun levensloop worden onmenselijk 
behandeld door schuldeisers en banken. Stoppers worden soms als criminelen beschouwd. 

 Ten slotte dient nogmaals benadrukt te worden dat er  veel externe factoren zijn, die mensen 
kunnen in armoede brengen en waar betrokkene niets kan aan doen zoals: 
- dioxine, grondstoffencrisis, energiecrisis,… 
- gezondheid: fysische en psychische arbeidsonbekwaamheid. 

 De viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van financiën en 
begroting , ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed 

 
 Binnen de beleidsdomeinen Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, 

werden tot nu toe geen ervaringsdeskundigen armoede aangesteld. Deze beleidsvelden lenen er 
zich niet toe om specifiek een beleid te ontwikkelen gericht op armoedebestrijding. Er is dan ook 
geen initiatief genomen tot de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen binnen deze sectoren. 
Ofschoon het belang van armoede-ervaringsdeskundigen zeker en vast niet gerelativeerd mag 
worden, gebeurt armoedebestrijding op de eerste plaats via initiatieven vervat in de algemene 
uitgavenbegroting en aldus wordt geïnitieerd en aangestuurd door de diverse spending ministers. 
Daarom is het dan ook niet meteen opportuun om binnen het beleidsdomein Financiën, Begroting, 
Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed dergelijke personen aan te trekken, inzonderheid 
gelet op het uitgesproken horizontaal karakter van dit beleidsdomein. 

 
 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  
 
 Ervaringsdeskundigen worden niet door de minister, maar door de organisatie waar ze worden 

tewerkgesteld, aangesteld. Op 1 januari 2008 waren er binnen het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 29 opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede aan het werk.  

 
 De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
 
 Tijdens de opgegeven periode zijn er geen ervaringsdeskundigen aangesteld binnen het 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, noch binnen het beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken. Artikel 16 van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de 
armoedebestrijding voorziet immers dat de Vlaamse Regering de modaliteiten voor tewerkstelling 
van ervaringsdeskundigen in de armoede moet bepalen.  



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -327- 
 
 

 

 De Vlaamse Regering heeft in oktober 2003 een besluit tot uitvoering van het decreet van 21 
maart 2003 betreffende de armoedebestrijding aangenomen. Dit besluit bevat echter geen 
modaliteiten voor de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Het is momenteel onduidelijk wat 
er precies dient te gebeuren om dit besluit op een effectieve en efficiënte wijze uit te voeren. 

 Hoewel er tot op heden binnen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken geen ervaringsdeskundigen zijn aangesteld, wordt er 
bij de uittekening van het beleid toch rekening gehouden met de mogelijke gevolgen voor de 
zwakste groepen in de samenleving.  

 Enerzijds is er de zogenaamde doelgroep “consumenten”. Hieronder kunnen ook de armen 
ondergebracht worden. Zo wordt er bij de realisatie van het milieubeleidsplan getracht om de 
consumenten, waaronder ook de armen, zo nauw mogelijk te betrekken bij het 
beleidsproces. De participatie van de doelgroep consumenten in beleidsprocessen steunt op dit 
moment voornamelijk op de inspraak van de burgers in democratische besluitvormingskanalen. 
Het valt te verwachten dat er in het toekomstige milieubeleid meer aandacht nodig zal zijn voor 
een gepast beleid voor die grote groep van ‘kleine bronnen’, waaronder ook de armen binnen onze 
samenleving. 

 Anderzijds wordt er de dag van vandaag al, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden met 
de specifieke doelgroep “armen”. Bij het invoeren van milieuheffingen wordt er bijvoorbeeld voor 
gezorgd dat de zwakkeren binnen onze samenleving, zoals de armen, vrijgesteld zijn van deze 
heffingen door in de betreffende wetgeving een uitzonderingsmaatregel te voorzien. 

 
 De Vlaamse Landmaatschappij heeft geen ervaringsdeskundige armoedebestrijding, maar heeft 

evenwel een aanspreekpunt kansarmoede (mevrouw Séverine Baert) aangesteld op vraag van het 
bevoegde agentschap. De VLM geeft op vraag van dit agentschap ook jaarlijks door voor welke 
projecten en acties maatregelen inzake kansarmoedebestrijding zijn opgenomen. 

 
 Tot op heden is nog geen specifieke ervaringsdeskundige in de armoede tewerkgesteld binnen het 

Beleidsdomein Energie, althans niet rechtstreeks en als uitvloeisel van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de 
armoedebestrijding. 

 Wel wordt binnen het Beleidsdomein Energie al verscheidene jaren actief beroep gedaan op 
ervaringsdeskundigheid van mensen in armoede bij het uittekenen en het verder concretiseren van 
het sociale energiebeleid.  

 Naast contacten met de Vereniging waar armen het woord nemen, is er vooral het project 
“Armoede en recht op energie” van Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen vzw. Dit project, 
dat deels door mijn administratie wordt gefinancierd, verzamelt sinds de vrijmaking van de 
energiemarkt continu ervaringen van armen via een participatieve methodiek en deelname aan de 
stuurgroep. De kanalisatie van deze ervaringsdeskundigheid leidde al meermaals tot beleidsadvies 
waarmee rekening werd en wordt gehouden in de verdere uitbouw van de sociale openbaredienst-
verplichtingen, de afschakelproblematiek, het systeem van de budgetmeters en de Vlaamse 
regeling rond gratis stroom. 

 Voor 2008 werd bovendien een projectsubsidie toegekend voor het inzetten van een sociale 
energieconsulent die de doelgroep van de armen rechtstreeks ondersteunt bij het vinden van 
oplossingen voor energieproblemen. Voor het Beleidsdomein Energie is deze manier van 
valoriseren van ervaringsdeskundigheid bijzonder belangrijk, zodat ook in de toekomst op 
ervaringsdeskundigheid op het gebied van armoede beroep zal worden gedaan als dit binnen het 
beleidsdomein nuttig wordt geacht. 

 
 Ook binnen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, 

het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse 
Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt zijn geen ervaringsdeskundigen in 
armoede aangesteld. 

 
 De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 
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 Sinds het besluit van 1 januari 2004 zijn er geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld in 

de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport. 
 
 De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse 

Handel 
 
 Er werd voor het beleidsdomein EWI geen ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting 

aangesteld.  
 Dit wordt ook in de toekomst niet voorzien. 
 
 De Vlaamse minister van bestuurszaken, buitenlands beleid, media en toerisme 
 

Buitenlands beleid – Internationale Samenwerking 
 
 Het decreet betreffende armoedebestrijding heeft betrekking op het Vlaamse binnenlands beleid en 

is derhalve niet van toepassing op het Vlaams buitenlands beleid noch op de Vlaamse 
ontwikkelingssamenwerking. 

 
Toerisme 

 
 In het agentschap Toerisme Vlaanderen zijn geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld. 
 

Media 
 
 Voor het deeldomein Media werden er tot op heden geen ervaringsdeskundigen aangesteld; de 

reden hiervoor is dat wat het beleidsveld Media betreft, er weinig tot geen contacten zijn met de 
burgerbevolking voor wat de dagelijkse activiteiten betreft. Het beleidsdomein media werkt 
immers vooral beleidsvoorbereidend, met als aandachtspunten mediaregelgeving voor de 
sectorspelers en frequentieproblematiek voor de radio-omroepen.  

 
Bestuurszaken 

 
 Binnen het beleidsdomein Bestuurszaken werden geen ervaringsdeskundigen in armoede 

aangesteld. 
 
 
2. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 
 De ervaringsdeskundigen zijn tewerkgesteld bij vzw De Link (7), verenigingen waar armen het 

woord nemen en het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen (6), 
samenlevingsopbouw Brussel (1), Kind en Gezin (9), Inloopteams Kind en Preventie (1), 
multidisciplinaire teams bijzondere jeugdzorg (2), centra algemeen welzijnswerk (2) en een 
inloophuis (1). 

 
 De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
 Er zijn geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld in het Beleidsdomein Leefmilieu, 

Natuur en Energie, noch binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Het 
aanspreekpunt kansarmoede van de VLM is tewerkgesteld in de afdeling Platteland van de VLM. 

 
3. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 
 De concrete invulling van de functie en het takenpakket is verschillend afhankelijk van de 

organisatie waar ze tewerkgesteld zijn. 
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 Vzw De Link 
 Bij de vzw De Link zijn 7 ervaringsdeskundigen tewerkgesteld. Vijf ervaringsdeskundigen werken 

mee als procesbegeleider binnen de verschillende opleidingen. Twee ervan worden ook 
ingeschakeld voor sensibilisering en onderzoek. Eén ervaringsdeskundige werkt mee in de staf van 
De Link en de andere is ingeschakeld bij de coaching en ondersteuning van de 
ervaringsdeskundigen in het werkveld, zowel intern als extern.  

 
 Verenigingen waar armen het woord nemen en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen 

het woord nemen 
- APGA - Antwerpen: 1 ervaringsdeskundige voor sensibilisatiewerk. 
- Chez nous / Bij Ons - Brussel: 1 ervaringsdeskundige als groepswerker. 
- ’t Hope - Roeselare: 1 ervaringsdeskundige groepswerk en vorming combineert. 
- Mensen voor Mensen - Aalst: 1 ervaringsdeskundige werkt mee bij verschillende activiteiten. 
- Vlaams Netwerk: 2 ervaringsdeskundigen als lid van de staf, waar zij een aantal dingen mee  

organiseren en deelnemen aan beleidscontacten. Zij volgen intern verschillende werkgroepen.  
 

Samenlevingsopbouw 
 Samenlevingsopbouw Brussel heeft 1 ervaringsdeskundige die is ingeschakeld bij de werking van 

De Schakel (een vereniging waar armen het woord nemen), waar deze zorgt voor de individuele 
toeleiding van de bewoners en samen met hen een (groeps)proces aflegt zodat ze actief kunnen 
deelnemen aan de werking en het woord nemen.  

 
 Kind en Gezin 
 In Kind & Gezin werken 9 opgeleide ervaringsdeskundigen als gezinsondersteuner. Daarnaast 

werken er 11 niet opgeleide gezinsondersteuners uit de armoede mee, die op termijn de opleiding 
zullen volgen. De ervaringsdeskundigen zijn ingeschakeld in de preventieve zorgcentra en doen 
(al dan niet samen met de regioverpleegkundigen) begeleidingen en huisbezoeken.  

 
 Inloopteams Kind en Preventie 
 1 ervaringsdeskundige die meewerkt in een inloopteam en voor een deel hetzelfde werk doet als 

de ervaringsdeskundigen binnen Kind & Gezin. Bij het inloopteam richt men zich echter meer 
specifiek op een doelgroep van kansarmen en kunnen de gezinsbegeleidingen een andere vorm 
aannemen en vooral ook langer duren. 

 
 Multidisciplinaire teams Bijzondere Jeugdzorg 
 In de teams van Limburg en Oost-Vlaanderen is een opgeleide ervaringsdeskundige mee 

opgenomen. De ervaringsdeskundige neemt actief deel aan de gesprekken tussen consulent en 
cliënt met het oog op “het tolken”(duiden) van de armoedeproblematiek en het voorhouden van 
spiegels ifv de “missing link”. Daarnaast nemen zij deel aan de teamvergaderingen. 
 
Centra algemeen welzijnswerk 
- CAW Archipel: 1 ervaringsdeskundige tewerkgesteld binnen deelwerking Albatros, een 

opvangcentrum voor thuislozen, waar hij vooral wordt ingeschakeld in de groepswerking en een 
brug- en tolkfunctie heeft ten aanzien van het team. 

-  CAW Zuid-Oost-Vlaanderen: 1 ervaringsdeskundige doet begeleidingswerk, zowel individueel 
als in groep, in het centrum voor directe opvang. 

- In CAW Midden-West-Vlaanderen werkt momenteel een halftijdse niet-opgeleide 
ervaringsdeskundige. 

 
 Vereniging ‘t Sas in Brugge: inloophuis 
 1 ervaringsdeskundige die deelneemt l aan de permanentie in het inloopcentrum en mee vorm 

geeft aan de groepswerking. 
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 De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
 
 Kansarmoede komt als thema aan bod bij de VLM in het kader van de werking van het 

Interbestuurlijk Plattelandsoverleg. 
 

 
4. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 
 De vzw De Link staat in voor de methodiekontwikkeling en de evaluatie van de tewerkstelling van 

de opgeleide ervaringsdeskundigen. Momenteel loopt bij De Link een uitgebreid actieonderzoek 
dat de impact wil nagaan van de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen op hun persoonlijk 
leven en op maatschappelijk vlak. Dit laatste gaat over de effecten voor het perspectief van de 
cliënten, de collegae en de organisatie. Dit moet toelaten aanbevelingen te formuleren ten aanzien 
van het beleid en van de tewerkstellingssettings, maar ook van de opleiding tot 
ervaringsdeskundige. Dit is een onderzoek dat van start ging in januari 2006 en dat over meerdere 
jaren loopt. Een kabinetsmedewerker volgt ook actief de stuurgroep op van het federaal project 
waarbij ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting worden tewerkgesteld in de 
federale administratie. 

 
 De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
 
 Niet van toepassing. 
 
5. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  
 
 Naast de reeds gerealiseerde tewerkstelling, stimuleer ik ook verdere inzet van 

ervaringsdeskundigen binnen mijn beleidsdomein . Zo is op 1 februari 2008 in het Sociaal 
Orthopedagogisch Centrum De Hagewinde in Lokeren een project gestart dat gesubsidieerd wordt 
door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), met een eerste 
tewerkstelling van een ervaringsdeskundige in de armoede in de gehandicaptensector. Het project 
loopt nu voor één jaar en kan verlengd worden tot maximum drie jaar. Er werd een stuurgroep 
samengesteld die dit project grondig moet opvolgen en evalueren. Het is de bedoeling om op basis 
van dit project een analyse te maken rond de wenselijkheid van de inschakeling van 
ervaringsdeskundigen in de ruimere sector. 

 
 De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
 
 In de praktijk van het personeelsbeleid van het ANB worden er ernstige inspanningen geleverd om 

kortgeschoolden, personen die in moeilijke sociale omstandigheden leven, kansarmen, ... 
werkgelegenheid te bieden waarbij in een aangepaste begeleiding en arbeidsomstandigheden 
worden voorzien onder de vorm van peter/meterschap. Het ANB overweegt in de toekomst 
ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting aan te werven. 

 De andere entiteiten van het Beleidsdomein LNE en MOW voorzien momenteel geen initiatieven 
tot aanstelling van ervaringsdeskundigen in armoede. 

 
 De Vlaamse minister van Sport, Jeugd, Cultuur en Brussel 
 
 Er werd aan de voorzitter van het managementcomité Mobiliteit en Openbare Werken gevraagd 

een gemotiveerd advies te willen voorleggen over de toepassing van het betreffende decreet. 
 De onderzoeksfase en het vooraf opdoen van voldoende kennis is een noodzakelijk traject, 

alvorens tot aanwervingen over te gaan. De gevolgen van de creatie van dergelijke nieuwe functie 
en de voorwaarden die een organisatie moet scheppen dienen eerst duidelijk te zijn. Een 
onvoorwaardelijke indienstneming heeft geen kans op slagen en kan tot perverse resultaten leiden. 
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Naast de succesverhalen zijn er ook enkele voorbeelden van minder geslaagde projecten met  
ervaringsdeskundigen. 
a. Het project met ervaringsdeskundigen dat lopende is binnen de FOD Maatschappelijke 

Integratie, werd onderzocht en geëvalueerd. De resultaten ervan tonen aan dat contact met het 
publiek (mensen in armoede) voor een ervaringsdeskundige als zeer belangrijk wordt ervaren. 
Het gevaar dat een ervaringsdeskundige als ambtenaar binnen CJS de directe binding met het 
terrein en de ‘Verenigingen waar armen het woord nemen’ verliest, is groot. 

b. Op de studiedag rond methodiek van ervaringsdeskundigen op 14 februari 2006, waar ook 
toenmalig minister van Welzijn, Inge Vervotte, deel uitmaakte van het gesprekspanel, werd 
volgende informatie meegedeeld: 
• Minister Vervotte (Welzijn), minister Vandenbrroucke (Onderwijs) en De Link zouden 

een ondersteuningsmodel opmaken (wat mag je wel en wat niet verwachten van 
ervaringsdeskundigen). 

• Minister Vervotte voorzag een beroepsprofiel uit te werken voor ervaringsdeskundigen 
om ze ook te kunnen laten doorstromen naar de rest van het werkveld (los van een 
diploma). 

 Dit model en profiel werden tot nu toe nog niet gerealiseerd. 
• Er is vraag naar structurele middelen voor ervaringsdeskundigen. 
 Minister Vervotte kon zich vinden in het idee van een “pool”. Ze drukte haar voorkeur uit 

om in de eerste plaats ervaringsdeskundigen in te zetten in CLB, VDAB, K&G, … eerder 
dan ze bijvoorbeeld in verenigingen waar armen het woord nemen in te zetten (waar de 
juiste cultuur rond armoede al aanwezig is). 

c. De twee aandachtsambtenaren armoede binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport 
volgen in elk geval het onderwerp op de voet. Zij namen in dit kader deel aan: 

 Studiedag rond methodiek van ervaringsdeskundigen op 14 februari 2006 (organisator: vzw 
De Link en Vlaams Netwerk). 

 Colloquium Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de FOD MI op 23 
november 2006 (tussentijdse evaluatie van het pilootproject). 

 Colloquium Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de FOD MI op 12 
februari 2008 (rapport van het pilootproject). 

d. Twee ervaringsdeskundigen zijn tewerkgesteld in verenigingen waar armen het woord nemen 
nl. Recht-Op Borgerhout en Mensen voor Mensen Aalst. Deze verenigingen hebben een sterke 
cultuurwerking en zetelen binnen de werkgroep Cultuur van het Vlaams Netwerk. Zodoende  
hebben zij via die weg een stem in het debat en kunnen hun inbreng doen naar 
beleidsvoorbereiding. Ook sportbeleid krijgt steeds meer aandacht binnen deze verenigingen. 
Het rechtstreeks contact met de mens in armoede staat hier centraal. 

e. Ook het horizontaal overleg (met vertegenwoordigers uit de verschillende Vlaamse 
beleidsdomeinen) brengt het thema van de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen op de 
agenda. 

f. De inschakeling van ervaringsdeskundigen binnen de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport heeft 
enkel slaagkans indien dit op zulke wijze gebeurt dat de ervaringsdeskundigen effectief hun 
meerwaarde kunnen inbrengen en dat er een budgettair kader kan worden voorzien. Een 
(financiële) stimulans zal voor de sectoren essentieel zijn. 
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VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 149 
van 9 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Diensten voor thuiszorg   -   Winst 
 
Het Rapport van het Rekenhof over de subsidiëring van de thuiszorg vermeldt dat in  2004 elke dienst 
voor gezinszorg winstgevend was, gaande van 25.745 euro tot 2.396.252 euro.  
 
1. Wat gebeurt er met de winst van deze diensten? Mogen zij die houden? Wordt die verrekend in de 

volgende subsidiëring?  
 
2. Is het de bedoeling dat diensten voor gezinszorg winst maken? De minister weigert toch 

systematisch commerciële organisaties in de bejaardenzorg te subsidiëren vanuit het argument dat 
zij winst nastreven?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 149 van 9 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE  
 
 
 
Mag ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger erop wijzen dat de winstbedragen waarnaar verwezen wordt,  
betrekking hebben op de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg in plaats van op de 
diensten voor gezinszorg. Onderstaande antwoorden hebben dan ook betrekking op de diensten voor 
logistieke hulp en aanvullende thuiszorg. 
 
1. De Vlaamse overheid financiert deze diensten via een systeem van enveloppenfinanciering. 

Deze enveloppenfinanciering biedt een 100% dekking van de loonkost, mits een gemiddelde 
cliëntbijdrage wordt gerealiseerd van 3.23 euro per uur. Om een volledige subsidie-enveloppe te 
ontvangen moeten de diensten bepaalde prestaties behalen. Deze prestaties hebben betrekking 
op het aantal gefactureerde uren en de tewerkstelling van het omkaderingspersoneel. Bij 
onvoldoende prestaties wordt de enveloppe verminderd. Het subsidiemechanisme houdt geen 
rekening met de winsten op basis van de financiële rekening van de diensten. 

 
2. Het is zeker niet mijn bedoeling dat de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg 

winst zouden maken. Deze diensten stellen weliswaar meer dan 2.650 VTE tewerk en moeten 
der halve wel in staat zijn om hun verplichtingen tegenover hun personeel na te komen door 
onder meer de opbouw van een sociaal passief. Het bestaande subsidiemechanisme zal 
geëvalueerd worden op het ogenblik dat deze diensten decretaal verankerd worden. 
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Vraag nr. 150 
van 9 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Beleidsinformatie thuiszorg   -   Opmerkingen Rekenhof 
 
Het Rekenhof stelt dat de Vlaamse overheid inzake thuiszorg heel wat informatie kan halen uit de 
jaarrekeningen, onder meer met betrekking tot de kosten, de ontvangsten van de verschillende 
overheden, waardoor men uiteindelijk de reële kosten per uur per dienst kan berekenen en het aandeel 
van de eigen subsidies daarin.  
 
Het Rekenhof stelt echter vast dat met deze gegevens weinig of niets wordt gedaan. De laatst 
beschikbare gegevens zijn ook niet meer recent. Ze dateren immers van 2001.  
 
Berekeningen op basis van die gegevens leverden nochtans zeer interessante vaststellingen op. Ze 
leerden dat de verschillen in de totale kostprijs per uur bij de private diensten opliepen tot 43,8 % of 
dat de verschillen in de bijdragen van de gezinnen en bejaarden in de kostprijs per uur opliepen tot 
64,2 %.  
 
Het Rekenhof stelt vast dat daarmee niets werd gedaan. Er werd geen verdere analyse gemaakt, er 
werden geen verbanden gezocht met bijvoorbeeld schaalgrootte, organisatiestructuur, enzovoort. 
 
1. Waarom werd met de cijfergegevens van 2001 niets gedaan?  
 
2. De conclusies van de berekeningen zijn toch wel verbijsterend. De verschillen inzake kostprijs en 

bijdragen tussen de verschillende diensten zijn niet gering te noemen.  
 

Wat is de situatie vandaag?  
 
3. Worden deze gegevens vandaag beter gebruikt?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 150 van 9 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1. De gegevens betreffende de kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar werden in het 

verleden aangereikt via het zogenaamde formulier F73.  De gegevens werden door de diensten 
ingevuld op basis van de informatie in de boekhoudkundige programma’s. Er was onvoldoende 
éénvormigheid in de gehanteerde werkwijze om een juiste interpretatie van de gegevens toe te 
laten. 

 
2. Ik verwijs hier naar het antwoord op vraag 1. Aangezien de diensten de F73-formulieren op een 

verschillende wijze invulden, is het niet aangewezen om veralgemeenbare conclusies aan de 
resultaten te verbinden.  

 Bij een éénvormige registratie, zouden de verschillen tussen de diensten inzake de ontvangen 
gebruikersbijdragen voornamelijk dienen te worden verklaard vanuit het bereik van een 
verschillend publiek. De diensten voor gezinszorg die hogere inkomsten hebben uit de 
gebruikersbijdragen, bieden zorg aan cliënten uit hogere inkomenscategorieën. De berekening 
van de gebruikersbijdrage is immers voor een groot gedeelte gebaseerd op het inkomen van de 
hulpvrager. Alle diensten zijn bij de berekening van de cliëntbijdrage verplicht om zich te 
houden aan de bepalingen van het ministeriële besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het 
bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg. 

 
3. Door het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en 

het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is er recent meer eenvormigheid gekomen in de financiële 
verslagen die de verschillende voorzieningen van het beleidsdomein moeten indienen bij de 
Vlaamse overheid.  Voor de diensten voor gezinszorg werd het formulier F73 afgeschaft.  Vorig 
jaar bezorgden zij voor de eerste keer een financieel verslag, volgens de bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006.  Bij dat financieel verslag moeten zij ook 
een overzicht bezorgen van alle subsidies die zij in het betrokken jaar ontvangen hebben van een 
overheid, waarbij ook de subsidieverleners en het doel van die subsidies vermeld moeten 
worden.  Deze eenvormigheid zal een betere interpretatie van de gegevens en een vergelijking 
tussen diensten mogelijk maken. 
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Vraag nr. 151 
van 9 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Personeelskwalificaties thuiszorg   -   Opmerkingen Rekenhof 
 
In zijn rapport over de subsidiëring van de thuiszorg stelt het Rekenhof vast dat, wat betreft de 
subsidiëring van het personeel, de administratie onvoldoende en te laat de kwalificaties controleert van 
wie als verzorgende, als leidinggevende of als begeleidend personeel werkt in een dienst.  
 
De erkenning van de dienst geeft nochtans aan de gebruiker de indruk - vaak ten onrechte dus - dat 
mensen met een bepaalde kwalificatie tewerkgesteld zijn. Bovendien waren er toch een aantal gevallen 
waar mensen tweemaal werden opgenomen voor verschillende subsidies. Ook blijkt dat er eigenlijk 
onvoldoende inspecties zijn m.b.t. de individuele formulieren met de prestaties van de verzorgenden 
en de handtekening van de gebruiker (eigenlijk het enige formulier waarmee men kan nagaan of de 
prestaties wel degelijk zijn geleverd). 
 
1. Zullen, nu er een IVA Inspectie Welzijn en Gezondheid is opgericht in het kader van Beter 

Bestuurlijk Beleid, de inspecties m.b.t. de kwalificatie van het personeel sneller gebeuren?  
 
2. Zal het aantal inspecties in totaal toenemen? 
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STEVEN VANACKERE 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 151 van 9 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1. De controle van de kwalificaties van de personeelsleden die tewerkgesteld worden door de 

diensten voor gezinszorg gebeurt niet door middel van inspecties. Niet het Agentschap Inspectie 
WVG, maar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gaat na of het verzorgend, het 
begeleidend en het leidinggevend personeel van de diensten voor gezinszorg voldoet aan de 
kwalificatievereisten. 

 
 Op dit ogenblik gaat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid na of de personen die de 

diensten voor gezinszorg als regulier verzorgend personeelslid in dienst willen nemen, of in het 
kader van de Sociale Maribel, voldoen aan de kwalificatievereisten. Wie voldoet aan die 
vereisten, krijgt een inschrijvingsnummer van het agentschap, en kan als verzorgende aan de 
slag. De prestaties van die verzorgenden komen in aanmerking voor subsidiëring door het 
agentschap. Jaarlijks kent het agentschap op die manier – na controle van de kwalificaties – 
meer dan 1600 nieuwe inschrijvingsnummers toe. 

 
 Het Rekenhof merkte in zijn verslag van de audit over de subsidiëring van de thuiszorg op dat 

het verzorgend personeel dat niet gesubsidieerd wordt door het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid (bijvoorbeeld gesco’s) niet altijd over een inschrijvingsnummer beschikt, waardoor 
de kans bestaat dat een aantal van die personeelsleden niet voldoen aan de kwalificatievereisten.  
Om tegemoet te komen aan die opmerking van het Rekenhof zullen de diensten voor gezinszorg 
uiterlijk op 1 januari 2009 – bij de start van het ICT-project Vesta voor elektronische gegevens-
uitwisseling tussen agentschap en diensten – wel verplicht worden om ook voor het niet-
gesubsidieerde personeel een inschrijvingsnummer aan te vragen. Op die manier kan aan 
iedereen die een beroep doet op een dienst voor gezinszorg de garantie gegeven worden dat hij 
geholpen wordt door een verzorgende die voldoet aan de kwalificatievereisten. 

 
 Wat het begeleidend en het leidinggevend personeel betreft, merkte het Rekenhof in zijn verslag 

op dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid pas in het jaar dat volgt op de indienst-
treding nagaat of die personeelsleden voldoen aan de kwalificatievereisten. Ook aan die 
opmerking wordt tegemoetgekomen bij de start van het ICT-project Vesta: vanaf dan worden er 
ook inschrijvingsnummers ingevoerd voor het begeleidend en het leidinggevend personeel.  
Personeelsleden die voldoen aan de kwalificatievereisten, zullen een inschrijvingsnummer 
ontvangen, en alleen wie beschikt over een inschrijvingsnummer, zal tewerkgesteld kunnen 
worden door een dienst voor gezinszorg als begeleidend of leidinggevend personeelslid. 

 
 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid controleert of personeelsleden niet dubbel 

gesubsidieerd worden. Zo bleek bij de in 2006 uitgevoerde controles dat twee diensten eenzelfde 
personeelslid hadden opgegeven voor de subsidiëring van zowel gezinszorg als logistieke hulp. 
Het subsidiebedrag van beide diensten werd verminderd. 

 
2. Vanaf de start van Vesta zal het mogelijk zijn om de prestatiegegevens m.b.t. de verzorgenden 

meer gericht te controleren tijdens inspecties ter plaatse.  
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Vraag nr. 153 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Overheidsopdrachten   -   Consultancybureaus 
 
De Vlaamse overheid doet voor de ondersteuning van haar beleid vaak een beroep op 
consultancybureaus. 
 
1. Kan de minister binnen zijn/haar bevoegdheid meedelen welk bedrag in deze legislatuur reeds 

werd gespendeerd aan consultancy?   
 

Kan dit opgesplitst per jaartal? Kan de minister eveneens het jaarlijks aantal overheidsopdrachten 
meedelen? 

 
2. Om welke opdrachten en bedragen gaat het binnen de verschillende departementen, diensten en 

instellingen die de minister onder zijn/haar bevoegdheid heeft? 
 

Binnen welke departementen, diensten en instellingen is het bedrag uitgegeven aan 
consultancybureaus het hoogst? Wat is de reden daartoe? 

 
3. Hoe evolueert het bedrag van de overheidsopdrachten dat uitgegeven wordt aan 

consultancybureaus? Wat is de reden van deze evolutie? 
 
4. Welke criteria gelden er om een overheidsopdracht uit te besteden aan een consultancybureau? 
 
5. Volgens welke wetgeving gebeuren de selecties van de consultancybureaus? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 58, Van Mechelen nr. 110, 

Vandenbroucke nr. 198, Anciaux nr. 97, Bourgeois nr. 78, Keulen nr. 123, Van Brempt nr. 150, 
Vanackere nr. 153, Crevits nr. 576, Ceysens nr. 60). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 153 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister, 
bevoegd voor bestuurszaken. 
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Vraag nr. 154 
van 9 april 2008 
van BART CARON 
 
 
 
Centra voor geestelijke gezondheidszorg   -   Wachttijden 
 
Er gaat geen week voorbij of een organisatie of belangengroep stelt dat er voor haar sector 
onvoldoende middelen zijn, met wachtlijsten tot gevolg.  Ministers presenteren haast in eenzelfde 
tempo investeringsplannen om die wachtlijsten weg te werken. 
 
Maar vooral de zachte sectoren zijn het kind van de rekening, met wachtlijsten van in de crèche tot het 
rusthuis. Vaste vertegenwoordigers zijn daarnaast de gehandicaptensector, de pleeggezinnen en de 
jeugdzorg. 
 
Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn er investeringen nodig, want ook hier is de zorgnood 
bijzonder groot. 
 
Elke schoolweek komt één Vlaamse leerling om door zelfdoding. Minstens 100 leerlingen 
ondernemen tijdens dezelfde periode een zelfmoordpoging. Ouders die voor hulp aankloppen bij een 
centrum voor geestelijke gezondheidszorg worden vaak terug naar huis gestuurd met de mededeling 
dat er geen plaats is, dat ze nog twee à drie maanden moeten wachten voor ze hulp kunnen krijgen. 
 
5 % van de 65-plussers heeft een ernstige depressie, 15 % tot 30 % heeft last van depressieve 
symptomen. Deze worden vaak niet gesignaleerd. 
 
Steeds vaker komen ook patiënten die opvang nodig hebben wegens medicatie- en/of 
alcoholproblemen op een wachtlijst terecht. 
 
Mensen die zich willen laten behandelen in Vlaanderen moeten vaak veel geduld en tijd hebben, maar 
over deze tijd beschikken zij vaak niet.  
 
 
1. Zijn er wachttijden in de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)? 
 
2. Wat is de gemiddelde wachttijd om hulp te krijgen in een CGG? 
 
3. Waar situeren zich de grootste tekorten? 
 
4. Welke inspanningen heeft de Vlaamse overheid gedaan om aan de grote zorgvraag te voldoen? 
 
5. Welke inspanningen staan er nog op het programma? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 154 van 9 april 2008 
van BART CARON 
 
 
 
1. Eén van de doelstellingen van de CGG is de behandeling binnen een redelijke termijn te starten. 
 Deze doelstelling wordt opgevolgd aan de hand van 3 indicatoren: 

1) De tijd tussen de aanmelding en Face-To-Face contact 1 (FTF 1) 
2) De tijd tussen Face-To-Face contact 1 (FTF 1) en Face-To-Face Contact 2 (FTF 2) 
3) De tijd tussen aanmelding en Face-To-Face contact 2 (FTF 2) 

 
2. Om de gemiddelde wachttijd te bepalen baseren wij ons op de gegevens van 2006, dit zijn de 

meest recente gegevens waarover wij volledig beschikken. 
 

 Meting 2006 
  
  Gemiddeld aantal dagen 
Wachttijd tot FTF1 24 
Wachttijd na FTF1 48 
Wachttijd tot FTF2 69 

 
 Een cliënt in de CGG moet gemiddeld 24 dagen wachten op het eerste face-to-face contact met 

de hulpverlener. 
 Tussen het eerste contact en het tweede contact liggen gemiddeld 48 dagen. 
 De gemiddelde wachttijd tussen de aanmelding en het tweede contact bedraagt 69 dagen. 
 
 Opmerking: Het gemiddelde aantal dagen wordt uitgedrukt in kalenderdagen en niet in 

werkdagen. 
 
3. Enkel in het werkingsgebied Turnhout waren in 2006 langere wachttijden. Daar bedroeg de tijd 

tussen de aanmelding en het eerste face-to-face contact gemiddeld 29 dagen. De tijd tussen 
FTF1 en FTF2 bedroeg 85 dagen. De tijd tussen de aanmelding en FTF2 bedroeg 113 dagen. 

 In dit werkgebied waren 2 kleine CGG actief. In 2008 zijn deze gefusioneerd, het is echter nog 
altijd het kleinste CGG van Vlaanderen. De subsidies van dit CGG liggen  ver onder het 
minimum van 5,5 euro per inwoner van een werkingsgebied.  

 Door de fusie van beide CGG en de toekenning van extra VTE zal de wachttijd waarschijnlijk in 
de toekomst verminderen. 

 
4. De Vlaamse overheid heeft bijkomend personeel voorzien in de CGG. 
 In 2006 en 2007 zijn er 12 VTE bijgekomen in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 

(VIA) 2006-2010. Deze extra VTE, verspreid over 5 CGG, werden ingezet in de reguliere 
werking voor kinderen en jongeren van de CGG. 

 In 2007 vond er nogmaals een personeelsuitbreiding van 6 VTE plaats in de CGG met VIA-
middelen. Deze VTE zijn aangeworven in het kader van de forensische hulpverlening (daders 
van sexuele delicten). 
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 Anderzijds is de wachttijd in de CGG ook één van de indicatoren uit het beleidsplan. Door van 
de wachttijd een indicator te maken, wordt het ook een aandachtspunt voor de CGG. Er wordt 
verwacht van CGG met een te lange wachttijd dat zij hieraan werken.  

 Op basis van de gegevens met betrekking tot de duur van de wachttijd kunnen de CGG zich ook 
positioneren ten opzichte van de volledige sector. 

 
5. Minimaal wordt het VIA-akkoord 2006-2007 uitgevoerd. Dit voorziet in een uitbreiding van 40 

VTE. Een eerste uitbreiding van 18 VTE is reeds gerealiseerd.  
 Naast de middelen van het VIA-akkoord (300.000 euro te besteden in 2008) voorzie ik dit jaar 

een bijkomend budget van 1.850.000 euro voor de centra geestelijke gezondheidszorg.  
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Vraag nr. 155 
van 9 april 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Project zwangerschapsdiabetes   -   Evaluatie 
 
Van 1 december 2006 tot 31 oktober 2007 werd de Vlaamse Diabetesvereniging gesubsidieerd voor 
een project rond zwangerschapsdiabetes. 
 
Tegen 30 november 2007 verwachtte de minister het eindverslag en de evaluatie van dit project. 
 
1. Hoe evalueert de minister dit project? 
 
2. Welke resultaten wil de minister verder implementeren in zijn beleid en op welke manier? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 155 van 9 april 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. Het project zwangerschapsdiabetes werd geëvalueerd door het agentschap Zorg en Gezondheid. 

Op dinsdag 18 december 2007 werd de Vlaamse Diabetesvereniging ontvangen op het kabinet 
voor een bespreking van de resultaten van het project ‘zwangerschapsdiabetes: het ontwikkelen, 
testen en voor implementatie klaarmaken van een opvolgingssysteem voor vrouwen die 
zwangerschapsdiabetes hebben gehad’. Het agentschap Zorg en Gezondheid was hierop 
aanwezig. Deze bespreking bewees zijn nut, omdat het onderzoeksrapport op zich te weinig 
aantoonde dat de volledige opzet van het project geslaagd was. De resultaten werden 
verduidelijkt tijdens het overleg. 

 
2. Uit het overleg, vermeld in antwoord 1, bleek duidelijk dat er een opvolgingssysteem 

ontwikkeld en getest was. Het opvolgingssysteem was echter nog niet klaar voor implementatie. 
Ik heb de Vlaamse Diabetes Vereniging gevraagd een vervolgproject uit te schrijven, waarin 
minstens werk wordt gemaakt van de volledige implementatie van het opvolgingssysteem. 
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Vraag nr. 156 
van 9 april 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Pleegzorgpunten   -   Stand van zaken 
 
In zijn Beleidsbrief 2007-2008 lees ik dat de minister begin 2008 het “Pleegzorgpunt Limburg” wil 
evalueren en implementeren in alle provincies. 
 
Het Pleegzorgpunt Limburg werd opgericht met de steun van de provincie Limburg, afdeling Welzijn, 
en de Vlaamse overheid, Agentschap Jongerenwelzijn. Het is een proefproject voor heel Vlaanderen 
om alle diensten voor pleegzorg vanuit één provinciaal punt te laten samenwerken. 
 
De vijf pleegzorgdiensten in Limburg zijn: Pleeggezinnendienst Genk en Omgeving, Sopeh, 
Jeugdzorg in Gezin, Open Thuis Jeugdzorg, Opvang en “Oppzet” (het pleegzorgproject van Open 
Thuis, Sopeh, Pleeggezinnendienst Genk en Omgeving en OGL). 
 
Pleegzorgpunt Limburg heeft als missie om via samenwerking op provinciaal niveau meer Limburgse 
kinderen en jongeren te helpen die nood hebben aan een pleeggezin. Het vertrekt daarbij vanuit de 
positieve energie die pleegouders en pleegkinderen in zich hebben. Hun doel is te komen tot een 
positieve beeldvorming over pleegzorg in Limburg en tot een effectiever pleegzorgresultaat: zij hopen 
vijftig nieuwe pleeggezinnen per jaar te kunnen verwelkomen in Limburg. 
 
Wat is de stand van zaken van de implementatie van een pleegzorgpunt in alle Vlaamse provincies? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 156 van 9 april 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Mijn beleidskeuzen met betrekking tot de implementatie van pleegzorgpunten in alle Vlaamse 
provincies steunen op twee lijnen. Ten eerste baseer ik me op de praktijkervaring van het 
‘Pleegzorgpunt Limburg’. De coördinator van dit project bezorgde me onlangs een tussentijds rapport 
waarin - naast de kwalitatieve gegevens - voor het eerst ook kwantitatieve informatie wordt aangereikt 
over de impact en in het bijzonder over de voordelen van de schaalgrootte van het pleegzorgpunt. Het 
tussentijdse rapport wordt eind april besproken op een forum bestaande uit de uitvoerders, mijn 
kabinetsmedewerkers, het agentschap Jongerenwelzijn en de Federatie Pleegzorg. Op basis van dit 
overleg zal ik het conceptuele kader van de Vlaamse pleegzorgpunten verder vastleggen. 
 
Ten tweede heb ik, vanuit de vaststelling dat het Limburgse experiment de dynamiek in andere 
provincies heeft aangezwengeld, aan de Federatie Pleegzorg gevraagd me een nota met een stand van 
zaken per provincie voor te leggen. Uit deze nota blijkt dat in alle regio’s verkend wordt op welke 
wijze de diensten voor pleegzorg samen kunnen werken; in bepaalde regio’s is men de 
verkenningsfase al voorbij en wordt er via een associatieovereenkomst naar een structurele 
samenwerking gegroeid. Deze stand van zaken wordt eveneens eind april besproken en zal mee 
bepalen welke acties ik op korte termijn zal ondernemen om de pleegzorgpunten in Vlaanderen te 
ontsluiten. 
 
Op basis van de informatie waarover ik momenteel beschik, handhaaf ik mijn intentie om tegen het 
einde van dit jaar een tweede provinciaal pleegzorgpunt operationeel te hebben. Om dit te helpen 
realiseren en om de evoluties in alle provincies te faciliteren, heb ik in het jaaractieplan van de 
Ondersteuningsstructuur voor Bijzondere Jeugdzorg expliciet opgenomen dat deze organisatie 
hiervoor in 2008 aan procesondersteuning en -begeleiding doet. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 157 
van 10 april 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Adoptie   -   “Expats” 
 
In de praktijk blijkt dat Belgen die in het buitenland werken en er ook officieel  wonen moeilijkheden 
ondervinden indien zij een kind willen adopteren. Zelfs wanneer het gaat om adoptie van een kind uit 
dit land (wat voor de diensten ter plaatse een voordeel is), ondervinden Belgische expats problemen. 
 
Het blijkt dat onder meer Nederlandse gezinnen bijvoorbeeld makkelijker kunnen overgaan tot adoptie 
ter plaatse. 
 
1. Kan de minister dit bevestigen? 
 

Indien dit zo is: waarom verloopt de adoptie bij Belgische “expats” moeilijker? 
 
2. In welke mate kunnen “expats” overgaan tot adoptie in het land waar ze wonen en werken? 
 
3. In welke mate worden voor die adoptie controles voorzien door erkende adoptiebureaus in ons 

land? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 157 van 10 april 2008  
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
1. De Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie is hiervan niet op de hoogte. Het is ook niet 

bekend of en zo ja waarom Nederlandse gezinnen gemakkelijker zouden kunnen overgaan tot 
adoptie ter plaatse. De Belgische wetgeving belet in ieder geval niet dat Belgische expats 
adopteren in of vanuit het land waarin ze wonen en werken. 

2. Wanneer een Belg zijn gewone verblijfplaats heeft in het buitenland is hij onderworpen aan de 
daar geldende adoptiewetgeving zowel qua voorwaarden als qua procedure. Sommige landen 
staan adoptie niet toe of stellen andere voorwaarden inzake adoptie dan de Belgische wetgeving. 
In bepaalde landen zal het daarom eenvoudiger, in andere misschien moeilijker of zelfs 
onmogelijk zijn om er als Belgische expat te adopteren. 

3. De Vlaamse erkende adoptiediensten kunnen enkel bemiddelen voor adoptanten die hun 
gewone verblijfplaats hebben in Vlaanderen of in Brussel. Er is dus geen controle van deze 
diensten op adopties door Belgische expats. De controle op deze adopties gebeurt enkel achteraf 
door de Federale Centrale Autoriteit op het moment dat de erkenning van een in het buitenland 
tot stand gekomen adoptie wordt gevraagd. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -351- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 158 
van 11 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Youth at Risk-projecten   -   Stand van zaken 
 
In uitvoering van het Globaal Plan Jeugdzorg voorziet de minister in een aantal projecten Youth at 
Risk. 
 
1. Hoeveel projecten Youth at Risk voorziet de minister en hoeveel zijn er inmiddels van start 

gegaan ?  
 
2. Wat is de kostprijs van elk project ?  
 
3. Waar worden deze projecten opgestart ?  
 
4. Wanneer wordt een evaluatie voorzien ? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 158 van 11 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1. In de proeffase 2007-2009 voorzie ik jaarlijks één project Youth at Risk (YAR) met 25 jongeren 

in het raam van de uitvoering van het Globaal Plan Jeugdzorg.  Het eerste programma 2007 
werd inmiddels al met positief gevolg afgerond. Uit de eerste bevindingen merk ik dat de 
jongeren een positieve evolutie vertonen in hun thuissituatie en hun schoolse carrière.  

 Een tweede YAR-traject is opgestart; het voortraject wordt momenteel afgerond en de 
residentiële trainingsweek vangt aan op 12 mei 2008. 

 
2. Per project, waaraan 25 jongeren kunnen deelnemen, voorzie ik 334.000 euro. 
 
3. Voor de projecten van de proeffase wordt gewerkt met jongeren woonachtig in de regio’s 

Antwerpen en Midden-Limburg.  
 
4. Van bij de aanvang van het project richtte ik een stuurgroep, samengesteld uit een 

vertegenwoordiging van mijn kabinet, het agentschap Jongerenwelzijn en de initiatiefnemers, 
op. 

 In samenwerking met de Katholieke Hogeschool Limburg loopt gedurende de eerste drie YAR-
projecten een permanente wetenschappelijke opvolging. De drie projecten worden van nabij 
opgevolgd. Dit evaluatietraject is ingebed in een multidisciplinair samengestelde kenniskring. 
Tegen 2010 verwacht ik een uitgebreid eindrapport met beleidsaanbevelingen. Het spreekt 
vanzelf dat ik de tussentijdse rapportering nauwgezet opvolg. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -353- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 159 
van 14 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Frans-Belgisch raamakkoord gezondheidszorg   -   Ratificatie 
 
Het Frans-Belgisch raamakkoord betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake 
gezondheidszorg biedt aan de begunstigden van de Franse of Belgische ziekteverzekering die 
woonachtig zijn in grensstreken of er tijdelijk verblijven, de mogelijkheid om toegang te hebben tot 
kwaliteitszorgen, hetzij voor dringende hulp, hetzij voor geprogrammeerde zorg of zorg verbonden 
aan een chronische pathologie.  
 
Dit raamakkoord is echter ook belangrijk voor de grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit. Het 
voorziet namelijk dat de toestemming van de ziekteverzekeraar die de Europese regelgeving vereist 
om in een andere Europese lidstaat gezondheidszorg te genieten die volledig ten laste wordt genomen 
door de sociale zekerheid van het land van herkomst, automatisch wordt gegeven. 
 
In zijn advies van 8 mei 2007 stelde de Raad van State dat het raamakkoord als een gemengd verdrag 
moet aangezien worden omdat een aantal aspecten ervan de bevoegdheden van de gemeenschappen 
raken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking op het vlak van het niet-dringend ziekenvervoer. 
 
Binnen welke termijn mag de ratificatie van dit verdrag worden verwacht?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 159 van 14 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE  
 
 
 
Na de uitspraak van de Raad van State op 8 mei 2007 over het gemengde karakter van het Frans-
Belgisch Raamakkoord betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, 
werd dit geagendeerd in de Werkgroep Gemengde Verdragen bij de FOD Buitenlandse Zaken, waar 
het gemengde karakter van dit verdrag werd bevestigd.  
 
Op vraag van Vlaanderen werd hierover in maart 2008 een interkabinetten werkgroep georganiseerd,  
waar werd afgesproken dat iedere betrokken overheid (de federale overheid, Vlaamse Gemeenschap, 
Franse Gemeenschap en Waalse Gewest) dit raamakkoord zo snel mogelijk zou ratificeren. In 
overeenstemming met het advies van de Raad van State werd de memorie van toelichting aangepast, 
ondermeer ter verduidelijking van het gemengde karakter van het verdrag. Op vraag van Vlaanderen 
werd ook bevestigd dat de Gemeenschappen en Gewesten in de toekomst zouden worden opgenomen 
in de commissie die, overeenkomstig artikel 7, zal worden opgericht voor de opvolging en uitvoering 
van dit akkoord. Om de garantie te hebben dat we in de toekomst - waar relevant - wel betrokken 
worden bij het overleg met Frankrijk werd aan de federale overheid gemeld dat Vlaanderen dit 
instemmingsdecreet pas definitief zal bekrachtigen na een akkoord over de samenstelling en werking 
van deze commissie.  
 
De Vlaamse Regering heeft intussen op 29 februari 2008 haar principiële goedkeuring gehecht aan het 
voorontwerp van decreet houdende instemming met het raamakkoord tussen de regering van het 
koninkrijk België en de regering van de Franse republiek betreffende de grensoverschrijdende 
samenwerking inzake gezondheidszorg. De Raad van State heeft op 25 maart 2008 zijn advies over dit 
voorontwerp gegeven. Momenteel is dit voorontwerp van decreet voor advies bezorgd aan de 
Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen, die tegen eind juni een advies zal bezorgen. Zodra 
dit advies in ons bezit is zal het opnieuw worden geagendeerd op de Vlaamse Regering en dan zo 
spoedig mogelijk ter bespreking en goedkeuring worden overgelegd aan het Vlaams Parlement. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 160 
van 14 april 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Jongdementie   -   Specifieke voorzieningen 
 
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen formuleerde enkele maanden geleden enkele 
beleidsadviezen. 
 
Vandaag verblijven mensen met jongdementie vaak tussen 85-plussers in een rusthuis. In het 
buitenland heeft men daarentegen wel aandacht voor de doelgroep en richt men aparte voorzieningen 
op. Zo zijn er in Nederland en het Verenigd Koninkrijk gespecialiseerde dagcentra, centra voor 
kortverblijf en residentiële zorgunits. 
 
Bij hulpverleners ontbreken daarnaast ook vaak de kennis en vaardigheden om met jongdementie om 
te gaan. Men pleit daarom voor de ontwikkeling van een zorgprogramma jongdementie in 
samenspraak met alle betrokkenen. 
 
Op 24 januari stelde ik de minister een schriftelijke vraag over de erkenning van jongdementie bij het 
VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) (Websitebulletin publicatiedatum 03-
03-2008). Naar aanleiding van het antwoord heb ik een bijkomende vraag m.b.t. de cijfers. De minister 
deelde namelijk mee dat “veelal niet uitsluitend jongdementie wordt vastgesteld”. 
 
1. Zijn er in Vlaanderen aparte voorzieningen voor jongdementen? Zo ja, waar en welke? Zo neen, 

worden dergelijke aparte voorzieningen gepland? 
 
2. Zijn er plannen voor de ontwikkeling van een zorgprogramma jongdementie voor hulpverleners? 
 
3. Overweegt de minister om extra rekening te houden met deze doelgroep bij het ontwerp van 

decreet rond residentiële ouderenzorg? 
 
4. Wat betekent “veelal” concreet in het antwoord van de minister op mijn bovenvermelde 

schriftelijke vraag, wetende dat er heel wat mensen met jongdementie zijn zonder bijkomende 
(verstandelijke en/of motorische) handicap? 

 
5. Wat is de stand van zaken m.b.t. de aparte/specifieke Riziv-erkenning van dementen die in 

rusthuizen verblijven? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 160 van 14 april 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. In de sector gehandicaptenzorg zijn geen aparte voorzieningen erkend voor jongdementen. Het 

initiatief voor de oprichting van dergelijke voorzieningen ligt bij de privé sector, aangezien het 
VAPH niet bevoegd is om zelf voorzieningen op te richten.  Voor zover mij bekend worden er 
in de sector geen voorstellen geformuleerd voor de oprichting van specifieke voorzieningen voor 
deze doelgroep. 

 
2. Het VAPH subsidieert geen zorgprogramma’s voor hulpverleners voor jongdementen. 
 
3. Het voorontwerp van het decreet op het vernieuwde Vlaamse woon- en zorgdecreet combineert 

nieuwe vormen van wonen en zorg. Het gaat uit van meer specialisatie en differentiatie en vult 
de thuiszorg in zijn algemeenheid aan en werkt er mee samen. Naast dit nieuwe 
ouderenzorgdecreet wordt tegelijkertijd ook het thuiszorgdecreet uit 1988 vervangen. Beide 
decreten vullen elkaar aan en worden voor een goed begrip best samen gelezen. 

 
 Het artikel 2 van het voorontwerp van ouderenzorgdecreet bevat de definiëring van de 

begrippen, waarbij maximaal gebruik werd gemaakt van de bestaande begripsomschrijvingen in 
andere decreten. In het genoemde artikel wordt de leeftijd van de gebruiker van ouderenzorg op 
65 jaar gebracht.  

 De commentaar bij het artikel 2 vermeldt “dat maatregelen zullen moeten bepaald worden om in 
specifieke gevallen te kunnen afwijken van deze leeftijdsgrens. Het betreft hier bijvoorbeeld 
personen met dementie, jonger dan 65 jaar”. 

 
 Het voorontwerp van ouderenzorgdecreet vermeldt dus expliciet dat ook voor de doelgroep van 

jongdementerenden een geëigende residentiële zorgvorm kan ontwikkeld worden binnen het 
residentiële aanbod voor ouderen. Bij het uitschrijven van de uitvoeringsbesluiten zal zeker 
afstemming gebeuren met het Agentschap voor Personen met een Handicap. Het is immers een 
complexe aangelegenheid om voor de betrokken persoon met dementie op jonge leeftijd, een op 
maat gesneden zorgaanbod te ontwikkelen, wegens relatieve zeldzaamheid van de aandoening 
en de uitgesproken behoefte aan gespecialiseerde behandeling. 

 
4. Het cijfer medegedeeld in het antwoord op uw vorige vraag werd verder geanalyseerd en dit 

geeft volgend resultaat: 

a. Bij slechts 24 personen van de 164 werd enkel de diagnose ‘dementie’ vastgesteld. 
b. Bij 86 personen (van de 164) werd ook nog een fysieke handicap vastgesteld. 
c. Bij 11 personen (van de 164) werd ook nog een verstandelijke handicap vastgesteld. 
d. 31 personen hebben naast dementie ook een combinatie van fysieke en verstandelijke 

handicap. 
e. Bij een tiental personen werden ook nog oog- of ooraandoeningen vastgesteld. 
 

5. Voor dementerende rusthuisbewoners met beperkte fysieke afhankelijkheid bestond geen 
geëigend RIZIV-zorgprofiel dat beantwoordde aan de reële zorgkost van deze doelgroep. Het 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -357- 
 
 

 

RIZV berekende de dagforfaits op basis van het profiel A. van de Katzschaal. Er was geen 
specifieke personeelsomkadering opgelegd.  

 
 De onderhandelingen over de aparte / specifieke RIZIV-erkenning en financiering van een 

aangepast zorgforfait, speelden zich af op federaal niveau. Via de interkabinettenwerkgroep 
ouderenbeleid bleef Vlaanderen de vinger aan de pols houden.  

 
 Er werd een akkoord bereikt dat voor de personen met dementie met weinig fysieke 

afhankelijkheid een nieuw zorgprofiel zou ingevoerd worden, het zorgprofiel A dement. Het 
zorgprofiel voor dementerende bewoners met een C-profiel zou verder blijven bestaan. 

 
 Op 10 maart 2008 heeft de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het 

desbetreffende ministeriële besluit getekend. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde 
op 25 maart 2008. De maatregel is ingegaan op 1 april 2008 

 
 Het nieuwe ministeriele besluit bevat ook een aantal bepalingen inzake een aangepaste 

financiering van de vorming van het zorgpersoneel in de rusthuizen/RVT’s over het item 
dementie. (Ministerieel besluit van 10 maart 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 
6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de 
tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en 
verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden) 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 161 
van 15 april 2008 
van JEF TAVERNIER 
 
 
 
Ontwikkelingssamenwerking   -   Projecten 
 
In aansluiting bij de vraagstelling in maart 2007 van Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Poleyn 
aan de ministers Moerman (vraag nr. 37) en Vandenbroucke (vraag nr. 122) en aan de minister zelf in 
zijn toenmalige hoedanigheid van minister van Openbare Werken (vraag nr. 357, Websitebulletin 
publicatiedatum 31-05-2007), stel ik graag de volgende vragen. 
 
1. a) Welke budgetten werden er in 2006 en 2007 binnen de begrotingen van de verschillende 

bevoegdheden van de minister voorzien voor internationale samenwerking? 
 

b) Welk aandeel daarvan kan worden gezien als “ontwikkelingssamenwerking” en is ODA-
aanrekenbaar (Official Development Assistance)? 

 
2. Welke verschillende projecten worden ondersteund? Op welke wijze en voor welk bedrag? 
 

Hoe gebeurt de selectie? 
 
Worden ze getoetst aan het beleid ontwikkelingssamenwerking of duurzame ontwikkeling? Op 
welke manier? 
 

3. Werden deze projecten geëvalueerd? Door welke instantie? Met welke resultaten? 
 
4. In hoeverre is hieromtrent overlegd met de Vlaamse minister van Ontwikkelingssamenwerking? 

 
N.B. Gelijkaardige vragen werden gesteld aan minister-president Peeters (vraag nr. 65) en de 

ministers Van Mechelen (nr. 117), Anciaux (nr. 103), Bourgeois (nr. 88), Keulen (nr. 134), Van 
Brempt (nr. 160), Vanackere(nr. 161) en Crevits (nr. 600). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 161 van 15 april 2008 
van JEF TAVERNIER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister, 
bevoegd voor buitenlands beleid. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 162 
van 16 april 2008 
van CARL  DECALUWE 
 
 
 
Delictjongeren met psychiatrische problemen   -    Zorgtraject 
 
De subwerkgroep “For K” rond een zorgtraject voor de doelgroep jongeren met een psychiatrische 
problematiek die een delict hebben gepleegd, bracht op de Interministeriële Conferentie 
Volksgezondheid van 11 maart 2008 de stand van zaken van zijn werkzaamheden. De minister was 
hierop vertegenwoordigd. 
 
1. Wat is de stand van zaken die werd gepresenteerd op de Interministeriële Conferentie van 11 

maart 2008? 
 
2. Wat is de Vlaamse inbreng bij de ontwikkeling van een zorgtraject voor de doelgroep jongeren 

met een psychiatrische problematiek die een delict hebben gepleegd? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 162 van 16 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1.  Op de IMC van 11 maart 2008 werd de stand van zaken m.b.t. het project For-K voorgesteld en 

werd een overzicht gegeven van de voorzieningen die hiertoe extra plaatsen hebben gekregen.  
 Het betreft hier voor Vlaanderen: 

- hof van Beroep Gent (provincies Oost- en West-Vlaanderen): PZ te Sleidinge en PZ Heilige 
Familie te Kortrijk; 

- hof van Beroep Antwerpen (provincie Antwerpen): AZ Middelheim Antwerpen en OPZ Geel; 
- hof van Beroep Antwerpen (provincie Limburg): Sancta Maria Sint-Truiden en Medisch 

Centrum Sint-Jozef te Munsterbilzen; 
- hof van Beroep Brussel (provincie Vlaams-Brabant): UPC Kortenberg en PZ Sint-Alexianen te 

Tienen. 
 
 Binnen het project ‘For-K’ wordt er gewerkt aan twee snelheden. Enerzijds omvat dit project 

immers voorzieningen die een ervaring van enkele jaren in de opvang van deze doelgroepen hebben 
en die MOF-jongeren ontvangen en anderzijds omvat het project voorzieningen die pas in 2007 
gestart zijn en die grotendeels POS-jongeren ontvangen. 

 
 De voorzieningen zijn na de opstartfase effectief van start gegaan. 
 

 Wat betreft de besteding van de in 2007 toegekende middelen, heeft Vlaanderen alle middelen 
aangewend waarover zij beschikte, in Brussel is het equivalent van 4 crisisbedden niet 
geïnstalleerd en in Wallonië zijn de twee voorziene therapeutische projecten niet gestart. 

 Ten gevolge van de conversies worden in Vlaanderen de overblijvende middelen toegevoegd 
aan het bedrag van het outreaching team FOR K voor het Hof van Beroep van Gent  

 Aan de IMC Volksgezondheid werd gevraagd om de voortzetting van de projecten goed te keuren. 
Dit is ook gebeurd. 

 
2.  Vlaanderen is momenteel op de hoogte van de plaatsen For-K en de werking ervan. Gezien de 

projecten nog volop in de opstartfase zitten, is de Vlaamse inbreng nog miniem. Vooral vanuit de 
kant van de gemeenschapsinstellingen vindt er momenteel informatie-overdracht over de werking 
van de for-K diensten plaats. Het is te verwachten dat, na behandeling van de jongeren in For-K 
units, deze jongeren na verloop van tijd verder kunnen behandeld/begeleid worden in voorzieningen 
zoals de K-diensten van psychiatrische ziekenhuizen, in afdelingen van de gemeenschaps-
instellingen en in de ambulante centra voor geestelijke gezondheidszorg. 

 
 Daarnaast wil ik vermelden dat met Vlaamse middelen momenteel twee outreachingprojecten 

lopen: 
 

- Op 15 december 2006 is het psychiatrisch centrum Sleidinge gestart met outreaching vanuit 
de geestelijke gezondheidszorg naar de bijzondere jeugdbijstand. Het project richt zich tot 
de volgende samenwerkingspartners: de gemeenschapsinstellingen de zande van Ruiselede 
en Beernem, de private residentiële en semi-residentiële voorzieningen binnen de regio 
Gent-Eeklo, en de huisartsen. De doelgroep van het project omvat jongeren van 14 tot 20 
jaar die ondersteuning ontvangen vanuit de voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand. 
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Het gaat over jongeren die zich in een POS(problematische opvoedingssituatie)- of 
MOF(met misdaad omschreven feit)-situatie bevinden en waarbij er een (vermoeden van) 
psychiatrische problematiek aanwezig is al dan niet in combinatie met een verslavings-
probleem.  
In 2006 ontving PC Sleidinge voor dit project 227.500 euro (periode 15/12/2006-
31/10/2007) en in 2007 280.300 euro (periode 1/11/2007-30/10/2008). 

 
- Via een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het openbaar psychiatrisch 

zorgcentrum te Geel (OPZ Geel) organiseert laatstgenoemde inreach-activiteiten vanuit het 
OPZ Geel (divisie jongeren) naar de gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand 
de kempen. De opdracht van het inreach-team betreft het aanbieden van professionele 
jeugdpsychiatrische en therapeutische hulp en ondersteuning ten aanzien van POS- en MOF-
jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling. De zorgverlening is zowel 
cliëntgebonden als ondersteunend voor de personeelsleden van de gemeenschapsinstelling. 
Jaarlijks ontvangt het OPZ Geel een budget van 258.000 euro dat  middels dotatie wordt 
uitbetaald. Het OPZ Geel zal in het kader van deze activiteiten dit jaar een bijkomende 
dotatie ontvangen van 50.000 euro voor de inzet van een extra verpleegkundige. 

 
 Ook zal ik dit jaar bijkomende middelen investeren in outreachment van de centra voor 

geestelijke gezondheidszorg naar de bijzondere jeugdzorg. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 163 
van 16 april 2008 
van CARL  DECALUWE 
 
 
 
Ouderenzorg   -   Alternatieve en ondersteunende zorgvormen 
 
Op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 11 maart 2008 werd een consensus bereikt 
over de criteria en de procedure waaraan alternatieve en ondersteunende zorgvormen moeten voldoen 
in het kader van het derde protocolakkoord m.b.t. ouderenzorg. 
 
1. Waaruit bestonden de uiteenlopende meningen over de criteria en de procedure waaraan de 

alternatieve en ondersteunende zorgvormen moeten voldoen? 
 
2. Waaruit bestaat de bereikte consensus? 
 
3. Over welke initiatieven gaat het in de Vlaamse Gemeenschap?  
 

Welke procedure dient te worden gevolgd?  
 
Welke middelen worden hiervoor vrijgemaakt? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 163 van 16 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het overleg spitste zich vooral toe op het aflijnen van de grenzen waarbinnen projecten moeten 

liggen om in aanmerking te komen, het structureren van groepen van projecten, het verder 
verduidelijken ervan en het afspreken van de grote krachtlijnen van de te volgen procedures.  
Deze besprekingen verliepen in een constructieve sfeer. Er waren geen opvallende 
uiteenlopende meningen, wel uiteenlopende voorstellen die in een algemeen kader werden 
ingepast.  
 
Op deze wijze zijn de volgende vier modellen weerhouden:  

1/ Diversificatie van het bestaande residentiële aanbod via nieuwe thuiszorgondersteunende 
modules;  
2/ Diversificatie van het bestaande residentiële aanbod via nieuwe zorgfuncties, 
zorgactiviteiten en zorgondersteunende  activiteiten in de thuissituatie met inbegrip van de 
serviceflats;   
3/ Diversificatie van het aanbod via nieuwe thuiszorgondersteunende modules en/of nieuwe 
zorgfuncties en zorgactiviteiten maar in samenwerking met andere partners; 
4/ Een zorgaanbod en zorgondersteunend aanbod in samenwerking met andere partners 
garanderen aan de gebruikers van nieuwe alternatieve woonvormen tussen de thuissituatie en 
het rustoord.  
 

2. De criteria waaraan de alternatieve en ondersteunende zorgvormen moeten voldoen, zijn te 
herleiden tot de grenzen die in het derde protocolakkoord zelf zijn vervat of er logischerwijze uit 
voortvloeien. Ik geef u hierbij een beknopt overzicht: 

 
-  Het protocolakkoord definieert de alternatieve en ondersteunende zorgvormen als volgt: “alle 
zorgvormen of ondersteunende zorgvormen van geprogrammeerde, niet definitieve residentiële 
zorg of van geprogrammeerde niet residentiële thuiszorgondersteunende zorg.” Projecten die 
betrekking hebben op definitief residentiële zorg in ROB of RVT zijn dus uitgesloten.   
 
-  Het betreft projecten die, na een al dan niet experimentele fase, zullen geïntegreerd worden in 
het reguliere kader, met inbegrip van een programmatie, van erkenningsnormen en van RIZIV-
subsidiering, bovenop het bestaande moratorium.  
 
-  De financiering van de projecten gebeurt met middelen uit het protocolakkoord, het betreft dus 
RIZIV-geld dat benut wordt voor de financiering van zorg en meer bepaald van zorg voor 
ouderen. 
 
-  Bij de bestendiging van de projecten mag de uiteindelijke RIZIV-kost niet hoger liggen dan de 
RIZIV-tussenkomst voor een RVT-bed.  
 
-  De Gemeenschappen en Gewesten kunnen aanvullende criteria bepalen, het aantal modellen 
beperken of prioriteiten stellen. 
 
-  De Overheden leggen het kader vast, de initiatiefnemers kunnen zelf een concrete invulling 
geven aan de projectvoorstellen. 
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-  De procedure die van toepassing zal zijn op de alternatieve en ondersteunende zorgvormen, 
moet eenvoudig zijn en resultaatgericht, met eerbiediging van ieders bevoegdheden:  
 
- De oproep tot en de beoordeling van de ingediende projecten gebeurt door de 
Gemeenschappen en Gewesten. De selectie van de projecten en de opvolging ervan gebeurt door 
een gemengde werkgroep, samengesteld uit het RIZIV- Verzekeringscomité en 
vertegenwoordigers van de federale Overheid, de Gemeenschappen en Gewesten.  
De overeenkomsten met de geselecteerde projecten worden afgesloten door het RIZIV.  
 
-  Deze procedure zal verder verfijnd worden in voornoemde Gemengde werkgroep. Ik blijf in 
dit verband aandringen op een snelle bijeenroeping van deze Gemengde werkgroep en op een 
striktere agenda, zodat ik de projectoproepen tijdig kan lanceren.   
 

3. Het is mijn intentie de vier modellen open te stellen voor de Vlaamse projectindieners. Het 
overleg in de gemengde werkgroep en uitsluitsel over de concrete financieringsmodaliteiten 
moeten duidelijk maken volgens welke timing de diverse projecten kunnen opstarten. 
Om een maximaal rendement te puren uit deze projecten lijkt het me bijvoorbeeld aangewezen 
dat gelijkaardige projecten ongeveer gelijktijdig kunnen opstarten en alleszins gelijktijdig 
afgerond worden. Ik wil garanties inbouwen inzake de naadloze overgang van projectfase naar 
regulier aanbod.  
De uiteindelijke kost van de ingediende projecten mag de RIZIV-kost van een RVT-bed niet 
overschrijden.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 164 
van 16 april 2008 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
Persoonsgebonden budget gehandicapten   -   Onderzoeksopdracht 
 
We vernamen dat er recentelijk een wetenschappelijk onderzoek werd uitbesteed door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit onderzoek zou voorafgaan aan het PGB-
experiment (persoonsgebonden budget). 
 
1. Bevestigt de minister dat dit onderzoek werd uitbesteed door het VAPH?  
 
2. Wat is de relatie tussen dit onderzoek en het PGB-experiment? 
 
3. Wat is de inhoudelijk uitgeschreven opdracht van dit onderzoek? 
 
4. Wie schreef zich in voor dit onderzoek en aan wie  werd het toegewezen? 
 
5. Wat is de timing en de kostprijs van dit wetenschappelijk onderzoek? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 164 van 16 april 2008 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
1. Dit onderzoek werd uitgeschreven door het VAPH. Er werden daarbij drie onderscheiden 

onderzoeksinstanties aangeschreven op 21.12.2007 : de Universiteit Antwerpen, de KU Leuven 
en de Universiteit Gent. 

 
2. De betreffende onderzoeksopdracht werd uitgeschreven in het kader van de voorbereiding en 

opvolging van het PGB-experiment. 
 
3. In de inhoudelijk uitgeschreven opdracht van het onderzoek werd een onderscheid gemaakt 

tussen een vooronderzoek en het eigenlijke onderzoek ter opvolging van het PGB-experiment. 
In de aanbestedingsbrief werd in dit verband het volgende opgenomen : 

 
 Vooronderzoek : 
 
 In het vooronderzoek zal een situatieschets worden gemaakt en het bredere referentiekader voor 

het PGB-experiment worden uitgetekend. 
 
 Via een korte verkenning van de toepassing van PGB in andere landen overzichtelijk 

beschrijven hoe het daar gebeurt en voorstellen formuleren over hoe PGB-toepassingen, 
rekening houdend met onze staatsstructuur en de verdeling van bevoegdheden over 
verschillende beleidsdomeinen, zo doelmatig mogelijk in Vlaanderen kunnen worden 
geoperationaliseerd. 

 
 Er worden dus concrete voorstellen verwacht waarbij het duidelijk wordt op welke manier het 

experiment het best zou verlopen zodat het beleid goede conclusies kan trekken over het al dan 
niet verder zetten van het geven van ondersteuning via een PGB.   

 
 Hierbij zal het vooral belangrijk zijn om aan te geven welk soort ondersteuning op welke manier 

zal kunnen ingekocht worden door de persoon met een handicap, welke meerwaarden hierbij 
beoogd worden t.o.v. de andere bestaande systemen en hoe die kunnen geëvalueerd worden. 

 
 Het is dus de bedoeling om aan te geven welke de marges van een PGB-budget zijn in termen 

van inclusief beleid – de maatschappelijke context dus – en welke de individuele bestedings-
marges van een PGB-budget zijn (wat kan men met een PGB, wat niet). 

 
 Dit moet dan resulteren in het formuleren van de juiste onderzoeksvragen voor het hierna 

onmiddellijk uit te voeren wetenschappelijk onderzoek, flankerend aan het PGB-experiment. 
 
 Er werd door de koepels sterk op aangedrongen om eveneens het aspect zorgvraag-

verduidelijking/zorgtrajectbegeleiding mee op te nemen in het onderzoeksopzet. De 
mogelijkheid dient hierbij onderzocht of, bij de afbakening van het experimenteel opzet, vooraf 
mee kan opgenomen worden dat een deel van de voucher kan worden besteed aan 
trajectbegeleiding/zorgvraagverduidelijking.  
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 Zoals onder deelantwoord 4 vermeld, zal dit laatste aspect evenwel voorwerp uitmaken van een 
aanvullend onderzoeksopzet. 

 
 Eigenlijk onderzoeksopzet: 
 
 Het eigenlijke onderzoek behelst het op een wetenschappelijk gefundeerde wijze opvolgen van 

het PGB-experiment met als einddoel het kunnen formuleren van de juiste 
beleidsaanbevelingen, in vergelijking met de ontwikkelingen en de beleidsbeslissingen in andere 
landen waar het PGB reeds is ingevoerd. 

 
 Het belangrijkste hierbij is de systematische opvolging van de individuele trajecten, m.a.w. het 

in kaart brengen van deze trajecten en hoe mensen omspringen met het hun toegekende 
trekkingsrecht in functie van objectieve en subjectieve effectmeting : hoe wordt de zorg 
georganiseerd (aandeel klant, mantelzorg, professionele zorg), wat is het effect op de 
zorgaanbieder, wat is het effect op het management van een voorziening, wat zijn de ervaren 
knelpunten, hoe tevreden of ontevreden is de hulpvrager/hulpaanbieder ? 

 
4. Professor Jef Breda (Universiteit Antwerpen, St. Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen) schreef zich 

als enige onderzoeksinstantie formeel in. Voor het onderzoeksluik dat de grondige studie behelst 
van de fase die voorafgaat aan het PGB-gebruik en van de mogelijkheden inzake 
trajectbegeleiding in het kader van het PGB refereerde hij evenwel aan in te schakelen 
specifieke expertise die bij de KU Leuven gezocht dient te worden. Dit valt buiten het budget 
van het onderzoeksopzet waar hier naar geïnformeerd wordt.  

 
5. Timing van het onderzoek : aanvang op 15.02.2008, met een duurtijd van maximaal 27 

maanden, einddatum : 15.05.2010. Kostprijs : 171.180,24 euro, inclusief BTW (141.471,27 euro 
exclusief BTW).  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 165 
van 16 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Website Agentschap Zorg en Gezondheid   -   Taalgebruik 
 
De webstek van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bevat ook Franstalige en Engelstalige 
doorverwijzingen. 
 
Hoe rijmt de minister dit met de taalwetgeving op bestuurszaken? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 165 van 16 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN  
 
 
 
De diensten van de Vlaamse Regering - en daartoe behoren ook de IVA's - zijn inzake taalgebruik 
onderworpen aan de artikelen 35-41 (titel III) van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen (hierna: GWHI). De regeling opgelegd door de GWHI is gebaseerd op de “klassieke” 
taalregeling van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken 
(hierna: de bestuurstaalwet). De bestuurstaalwet is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel dat 
voorschrijft dat er binnen een welbepaald gebied slechts één taal (in Brussel: twee) de officiële taal is 
die gebruikt wordt door de diensten die de taalwet moeten volgen. In het Nederlandse taalgebied is dat 
vanzelfsprekend het Nederlands, behoudens voor wat betreft de gemeenten met een specifieke 
taalregeling (de zogenaamde faciliteitengemeenten). 
 
De website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid mag dus in beginsel alleen in het 
Nederlands beschikbaar zijn. Nochtans is het niet in strijd met de taalwetgeving in bestuurszaken dat 
er ook informatie in andere talen wordt aangeboden. Het internet is het medium bij uitstek om te 
communiceren met personen en ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn. De Frans- en 
Engelstalige webpagina's kunnen worden beschouwd als een communicatiemiddel om het buitenlands 
publiek te bereiken. Noch de GWHI, noch de bestuurstaalwet regelen echter het taalgebruik voor de 
communicatie met het buitenland. Ze bevatten evenmin een verbod op het gebruik van vreemde talen. 
Voor zover het voor de bezoeker van de site duidelijk blijft dat het Agentschap geen veralgemeende 
meertalige dienstverlening verstrekt, kunnen de anderstalige pagina's taalwettelijk gezien dan ook door 
de beugel. Dat het Agentschap een dienst is die van oorsprong het Nederlands als bestuurstaal heeft 
lijkt me bovendien duidelijk, gezien bij het doorklikken naar de anderstalige pagina's steeds het 
Nederlandstalige logo van de Vlaamse overheid en de Nederlandse benaming van het Agentschap 
vermeld blijven (resp. linksonder en rechtsboven). Ik wijs er u bovendien op dat de Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht al bij herhaling heeft geoordeeld dat berichten en mededelingen die bestemd zijn 
voor buitenlanders (brochures) en die in een andere taal dan de bestuurstaal gesteld zijn, toelaatbaar 
zijn (bv. advies nr. 30.187 dd. 22.11.1998; nr. 30.241 dd. 10.09.1998; nr. 28.048/G dd. 4.07.1996). 
 
Wat de links die doorverwijzen naar internetsites van niet-Vlaamse instanties betreft, is er evenmin 
een probleem. Het gaat hier immers niet om informatie die door het Agentschap zelf wordt verstrekt. 
Het Agentschap biedt alleen een toegangspoort tot informatie die buiten zijn verantwoordelijkheid valt 
en daarop zijn de taalregels die gelden voor het Agentschap niet van toepassing. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 166 
van 17 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Binnenlandse adopties   -   Stand van zaken 
 
In Vlaanderen zijn er op dit ogenblik vijf adoptiediensten voor binnenlandse adopties, meer bepaald de 
adoptiediensten De Mutsaard, Gewenst Kind, Adoptiedienst Stedelijk Ziekenhuis Roeselare, 
Adoptiedienst Sociaal Centrum De Visserij en Gents Adoptiecentrum. 
 
Bij de goedkeuring van het decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van 
kinderen, werd aangekondigd dat er ook een nieuw decreet inzake binnenlandse adoptie zou komen. 
 
1. Hoeveel binnenlandse adopties werden gerealiseerd door de adoptiediensten binnenlandse adoptie 

in de periode 1997-2007, opgesplitst per jaar? Kan de minister cijfers geven in het totaal en per 
adoptiedienst? 

 
2. Wat is de stand van zaken m.b.t. een nieuw decreet inzake binnenlandse adoptie? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 166 van 17 april 2008  
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1. Overzicht geplaatste kinderen van 1997 t.e.m. 2006 

 
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Totaal
Stedelijk 
Ziekenhuis  

2 
 

0 0 2 6 5 5 6 9 7 42 

Gents 
Adoptiecentrum 

5 
 

1 6 2 5 8 10 6 6 3 52 

De Visserij 0 
 

0 3 0 2 2 1 1 1 0 10 

Gewenst Kind 9 
 

13 12 9 12 6 13 12 13 8 107 

De Mutsaard 6 
 

7 4 8 7 8 6 5 11 7 69 

Totaal 22 21 25 21 32 29 35 30 40 25 280 
 
2. Het nieuwe decreet voor binnenlandse adoptie is nog niet in concrete voorbereiding. Op dit 

moment wordt samen met de diensten gewerkt naar een grotere samenwerking en 
éénvormigheid. Op vlak van de voorbereidingscursus is er nu reeds een gemeenschappelijk 
vormingsaanbod.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 167 
van 17 april 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Vlaamse Adoptieambtenaar   -   Inzameling oude dossiers 
 
Artikel 25 van het decreet tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen heeft betrekking op 
de adoptiedossiers uit het verleden en stelt dat iedereen die in het bezit is van een adoptiedossier van 
een derde, een kopie van dat dossier moet bezorgen aan de Vlaamse Adoptieambtenaar binnen vier 
maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Dit artikel is niet opgenomen onder de artikelen 
vervat in artikel 89 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van 
het adoptiedecreet, en is dus van toepassing sinds 1 september 2005. 
 
In het verleden werden vanaf de zestiger jaren duizenden adopties in Vlaanderen gerealiseerd via 
bemiddeling van de toenmalige adoptiebureaus en -bemiddelaars, waarvan er een aantal ook nu nog 
actief zijn. Een aantal andere bemiddelaars is dit echter niet, doch deze beschikken duidelijk nog over 
een groot aantal dossiers, wat blijkt uit de zichtbare medewerking van sommigen van hen aan 
bijvoorbeeld televisieprogramma’s met betrekking tot zoektochten van geadopteerden naar hun 
afstandsouders.  Bovendien stelt artikel 28, §4 van dit decreet dat eenieder die nalaat deze kopie aan de 
Vlaamse adoptieambtenaar te bezorgen, bestraft kan worden met een gevangenisstraf van 1 maand of 
een boete van 2,5 tot 25 euro.  
 
Uiteraard heeft het even geduurd voor de Vlaamse Regering een Vlaams Adoptieambtenaar kon 
aanstellen, maar ondertussen is deze nu toch al enige tijd werkzaam. 
 
1. Hoeveel kopies van dossiers uit het verleden werden door de Vlaamse Adoptieambtenaar al 

ontvangen?  
 
2. Heeft de Vlaamse Adoptieambtenaar een overzicht van de personen en diensten die zich in het 

verleden met adoptiebemiddeling hebben bezig gehouden en waarvan dus kan worden verwacht 
dat zij adoptiedossiers uit het verleden in hun bezit hebben? Over hoeveel personen en diensten 
gaat het? Over hoeveel adopties gaat het?  

 
3. Welke stappen heeft de Vlaamse Adoptieambtenaar al ondernomen om kopies te verkrijgen van 

deze dossiers uit het verleden en wat was hiervan het resultaat? Welke stappen zal zij in de 
toekomst nog zetten? Wat is de timing van een en ander? 

 
4. Verloopt het opvragen van deze dossiers op een bevredigende wijze en zal de Vlaamse 

Adoptieambtenaar artikel 28, §4 van het decreet interlandelijke adoptie toepassen indien zij 
tegenwerking ondervindt bij het opvragen van deze oude dossiers? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 167 van 18 april 2008  
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
1. De Vlaamse adoptieambtenaar heeft reeds 1842 dossiers in haar bezit waarvan 1646 na 

bemiddeling door nog steeds erkende adoptiediensten. Sinds de inwerkingtreding van het 
nieuwe decreet ontving de VCA echter geen kopies van oude dossiers van andere dan de nog 
steeds erkende diensten. 

2. De Vlaamse adoptieambtenaar beschikt over de gegevens van de diensten die bemiddelden bij 
adoptie en daarvoor een erkenning hadden van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn of 
nadien Kind en Gezin. De Vlaamse adoptieambtenaar heeft echter geen overzicht van personen 
of diensten die bemiddeld hebben zonder erkenning. Voor een overzicht zie bijlage. 

3. Als eerste stap heeft de Vlaamse adoptieambtenaar (ad interim) in 2006 en 2007 werk gemaakt 
van een centraal databestand waarin alle dossiers waarin de op heden erkende adoptiediensten 
ooit bemiddeld hebben zijn opgelijst met vermelding van de vindplaats van het dossier. Op deze 
manier kan het kopiëren van de dossiers stapsgewijs gebeuren en kan het dossier bij een vraag 
tot inzage snel teruggevonden worden. In de toekomst zal de Vlaamse adoptieambtenaar 
informatie trachten te verzamelen over bemiddelaars die zonder erkenning gewerkt hebben. 
Hiervoor is nog geen concrete aanpak en timing opgesteld. 

4. Gelet op het antwoord in punt 2 en 3 zijn er op heden nog geen kopies van oude dossiers 
opgevraagd bij andere bemiddelaars dan de op heden erkende adoptiediensten. De Vlaamse 
adoptieambtenaar zal echter niet aarzelen om, indien nodig, artikel 28 §4 toe te passen. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 168 
van 17 april 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Legionella   -   Rust- en ziekenhuizen 
 
Uit het antwoord van de voorganger van de minister op mijn schriftelijke vraag over het aantal 
legionellabesmettingen in rusthuizen en ziekenhuizen, bleek het volgende (vraag nr. 6 van 27-10-2006, 
Websitebulletin publicatiedatum 07-12-2006). 
 
2004 
60 besmettingen, waarvan 7 in ziekenhuizen. Hierbij was er één cluster van 4 personen. 
1 besmetting in een rusthuis. 
1 overlijden in een ziekenhuis en 1 in een rusthuis. 
 
2005 
34 besmettingen, waarvan 6 in een ziekenhuis (waarvan 1 in een psychiatrische instelling). 
Geen besmettingen in een rusthuis. 
Geen sterfgevallen. 
 
2006 (januari tot september) 
1 besmetting in een ziekenhuis. 
1 in een RVT en 1 in een serviceflat. 
Geen sterfgevallen. 
 
1. Hoeveel gevallen van legionellabesmetting werden vastgesteld in 2006 en 2007 in Vlaanderen? 

Graag een opsplitsing naar rusthuizen en ziekenhuizen. 
 
2. Hoeveel overlijdens hadden die tot gevolg? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 168 van 17 april 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. In 2006 werden er 58 gevallen van legionellabesmetting vastgesteld. Naast de in de vraag 

vermelde gevallen, zijn er geen andere gevallen van legionellabesmetting in 2006 in rusthuizen 
en ziekenhuizen geregistreerd. 

 
 In 2007 werden er 44 gevallen van legionellabesmetting vastgesteld, waarvan 39 labotechnisch 

geconfirmeerd. Hiervan was er één geconfirmeerd geval dat waarschijnlijk in een ziekenhuis 
werd besmet (waterstalen positief), twee geconfirmeerde gevallen die waarschijnlijk in een 
rusthuis werden besmet (één met positieve waterstalen en één met negatieve waterstalen), en één 
waarschijnlijk geval dat mogelijk in een rusthuis werd besmet (waterstalen negatief). 

  
2. In 2007 is er één overlijden gekend dat te wijten was aan legionellose, maar geen die in verband 

gebracht kon worden met een rusthuis of ziekenhuisverblijf. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 169 
van 17 april 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Legionella   -   Sportclubs 
 
Uit het antwoord van de voorganger van de minister op mijn schriftelijke vraag over het aantal 
legionellabesmettingen in sportclubs, bleek het volgende (vraag nr. 31 van 23-11-2006, 
Websitebulletin publicatiedatum 10-01-2007). 
 
2004 
2 besmettingen in een zwembad. 
Geen sterfgevallen. 
 
2005 
2 besmettingen in een zwembad. 
Geen sterfgevallen. 
 
1. Hoeveel gevallen van legionellabesmetting werden vastgesteld in 2006 en 2007 in sportclubs in 

Vlaanderen? 
 
2. Hoeveel overlijdens hadden die tot gevolg? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 169 van 17 april 2008 
van TOM DEHAENE  
 
 
 
1. In 2006 werden er 58 gevallen van legionellabesmetting vastgesteld. In 2007 werden er 44 

gevallen van legionellabesmetting vastgesteld, waarvan 39 labotechnisch geconfirmeerd.              
Er werden geen gevallen geregistreerd van legionellabesmettingen die mogelijk verband hielden 
met sportclubs in 2006 en 2007. 

 
2. Er werden geen overlijdens vastgesteld die met legionellabesmetting in sportclubs konden in 

verband worden gebracht. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 170 
van 17 april 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Minicrèches   -   Stopzettingen 
 
De minicrèches hebben in de afgelopen jaren een sterke groei gekend, in die mate zelfs dat ze 
verantwoordelijk zijn voor het gros van de groei in de dagopvang in Vlaanderen. Op die manier dragen 
zij als zelfstandig initiatief ten volle bij tot het behalen van de Europese norm van 33 % voor alle 
kinderen.  
 
Echter, uit een studie van het HIVA (Hoger Instituut van de Arbeid) blijkt dat vele zelfstandige  
minicrèches ook met ernstige rentabiliteitsproblemen kampen. De economische leefbaarheid van vele 
initiatieven blijkt dan ook beperkt tot enkele jaren. 
 
1. Hoeveel minicrèches werden in de periode 2003-2007 stopgezet en gestart, en dit opgedeeld per 

jaar?  
 

In hoeveel verloren of bijkomende plaatsen resulteerde dit, respectievelijk per jaar? 
 
2. Hoeveel minicrèches stopten na een negatief verslag van de inspectie in de periode 2003-2007, 

opgedeeld per jaar?  
 

Wat was de totaliteit van de plaatsen die verloren gingen met deze stopzettingen in dezelfde 
periode, opgesplitst per jaar?  

 
3. Werd er onderzoek gedaan naar de redenen van stopzetting van de minicrèches buiten de HIVA-

studie, die dit zeer summier behandelt?  
 

Zo ja, wat waren de resultaten van dit onderzoek? 
 

Zo neen, is het niet wenselijk dit onderzoek te doen? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 170 van 17 april 2008  
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
1. In de periode 2003-2007 startten 527 minicrèches en stopten er 200. In onderstaande tabel wordt 

dit volgens jaar weergegeven. De capaciteit die dit vertegenwoordigt, werd telkens bij 
opgenomen. 

STARTERS 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAAL 

Voorzieningen 65 107 117 118 120 527 

Capaciteit 965 1.550 1.759 1.749 1.937 7.960 

 

STOPPERS 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAAL 

Voorzieningen 42 22 61 40 35 200 

Capaciteit 606 287 850 563 522 2.828 

 

NETTO- GROEI 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAAL 

Voorzieningen 23 85 56 78 85 327 

Capaciteit 359 1.263 909 1.186 1.415 5.132 

 

2. Er zijn geen gegevens beschikbaar aan de hand waarvan kan berekend worden hoeveel 
minicrèches stopten na een negatief verslag van inspectie in de periode 2003-2007. De redenen 
van stopzetting zijn zeer divers en persoonlijk, deze zijn meestal niet gekend door Kind en 
Gezin.  

 Inspectieverslagen kunnen negatieve vaststellingen bevatten. Deze leiden niet altijd tot een 
negatief advies van inspectie. Negatieve vaststellingen zijn doorgaans een aanleiding voor de 
voorziening om er een werkpunt van te maken. 

 Bijgevolg is het ook niet mogelijk om aan te geven hoeveel plaatsen verloren gingen met deze 
stopzettingen. 

3. Vooralsnog werd er geen bijkomend onderzoek gedaan naar de redenen van stopzetting van de 
minicrèches buiten de HIVA studie. Voorlopig lijkt het ons ook niet nodig om dit te doen. De 
HIVA studie onderzocht de leefbaarheid van de minicrèches en daarbij ook alle factoren die 
deze in het gedrang brengt. Er kan vanuit gegaan worden dat deze factoren eenzelfde grote rol 
spelen in het stopzetten van voorzieningen.  
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 Bij een volgend substantieel onderzoek in de zelfstandige kinderopvangsector kan zeker 
overwogen worden om dit aspect iets uitgebreider te onderzoeken. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 171 
van 17 april 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Overheidswebsites   -   Stand van zaken 
 
De overheid is de laatste jaren haar burgers steeds meer gaan informeren via de digitale weg. Ze 
beschikt over een eigen portaalsite: www.vlaanderen.be. Geregeld worden er ook nieuwe websites 
gecreëerd. 
 
1. Welke criteria worden gehanteerd voor de oprichting van een nieuwe website? 
 
2. Welke criteria worden gehanteerd om een website te sluiten? 
 
3. Hoeveel en welke sites worden er op dit moment beheerd door de entiteiten onder de bevoegdheid 

van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 66, Van Mechelen nr. 121, 

Vandenbroucke nr. 215, Anciaux nr. 107, Bourgeois nr. 92, Keulen nr. 138, Van Brempt nr. 164, 
Vanackere nr. 171, Crevits nr. 604, Ceysens nr. 65). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 171 van 17 april 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering bevoegd voor het algemeen Regeringsbeleid. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 172 
van 17 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Integrale jeugdhulp   -   Intersectorale toegangspoort 
 
Artikel 17 van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp voorziet in een “toegangspoort” voor de 
integrale jeugdhulpverlening. Deze toegangspoort is een belangrijk orgaan in de integrale jeugdhulp, 
omdat ze de toegang reguleert tot de niet-rechtstreeks toegankelijke modules van integrale jeugdhulp. 
De toegangspoort behelst uitsluitend de functies van indicatiestelling en toewijzing.  
 
Het decreet voorziet dat artikel 17 in werking treedt op 1 januari 2008. 
 
Inmiddels zou de dienstverlening ook vertaald zijn in 5.000 modules. 
 
Vanuit de sector vernemen we dat een nota over de toegangspoort slechts verwacht wordt medio 2008 
en dat de toegangspoort maar van start zou gaan in 2010.  
 
1. Kan de minister bevestigen dat de toegangspoort slechts in werking treedt in 2010? 
 

Zo ja, wat is de reden voor deze vertraging met twee jaar?  
 
2. Acht de minister 5.000 modules werkbaar? Zal de sector en zullen de mensen nog hun weg vinden 

in 5.000 modules?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 172 van 17 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1.    De realisatie van een intersectorale toegangspoort tot de niet rechtstreeks toegankelijke Integrale 

Jeugdhulp impliceert een fundamentele hertekening van het hulpverleningslandschap en van de 
cliëntstromen. In deze context is de firma Möbius door het departement WVG geselecteerd om 
de proceslijnen van de huidige sectorale toegangspoorten (VAPH en Jongerenwelzijn) in kaart 
te brengen en om de processen voor de nieuwe intersectorale toegangspoort uit te tekenen. 
Tegelijkertijd dienen heel wat intersectoraal bruikbare instrumenten en diensten geconcipieerd 
te worden. Die hebben betrekking op het diagnostische aanvraagdocument voor niet rechtstreeks 
toegankelijke hulp, de werking en samenstelling van de teams Indicatiestelling en Toewijzing, 
de werking en samenstelling van het ‘Adviesbureau Jeugdhulp’ en ‘de Arbitragecommissie’. De 
conceptuele, legistieke, operationele voorbereiding en de voorbereiding van de elektronische 
informatieverwerking dienen heel grondig te gebeuren. Deze complexiteit en de noodzaak van 
een grondige voorbereiding van deze transitie, zijn de redenen van de vertraging. Recent heb ik 
de nieuwe datum van 1 januari 2010 naar voor geschoven als richtdatum voor de opstart van de 
intersectorale toegangspoort tot de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Ik heb 
het werkveld daarover geïnformeerd. 

 
2.   Er zijn op dit ogenblik 5861 door de administraties goedgekeurde modules te raadplegen in de 

databank modulering via www.jeugdhulpwijzer.be. Via deze website kan iedereen op een zeer 
eenvoudige manier zoeken naar jeugdhulpaanbod. De informatie van de modules wordt ook 
gelinkt aan andere via het internet beschikbare informatiebanken zoals de provinciale sociale 
kaarten. Wat de aantallen betreft valt volgende rekensom te maken. Er zijn gemiddeld 9 
modules per voorziening aangemaakt vermits er in Vlaanderen 648 voorzieningen gevat zijn 
door IJH. Dat aantal is groot en klein tegelijk. Het wijst op een diversiteit aan ontwikkeld 
jeugdhulpaanbod in de verschillende regio’s. Het wijst ook op een nog te vereenvoudigen 
inventarisatie van dat jeugdhulpaanbod. Sommige modules van een voorziening leunen immers 
heel erg dicht bij elkaar aan. 

 
 De modulering laat (voor het eerst) toe om hulpaanbod uit verschillende sectoren en 

voorzieningen vergelijkend naast elkaar te plaatsen en afspraken te maken m.b.t. de vorm, de 
inhoud en de modaliteiten van dat hulpaanbod. De modulering maakt dus intersectorale 
overzichten over het geheel of een deel van het jeugdhulpaanbod mogelijk. In de loop van de 
komende maanden en jaren zal daardoor een gericht debat mogelijk worden over de aard en de 
werking van het hulpaanbod in de verschillende sectoren met het oog op de meer efficiëntie en 
effectieve inzet ervan. Een debat dat beslist zal ten goede komen aan hulpverleners en cliënten. 
Ook laat dit systeem toe om via de netwerken Rechtstreeks toegankelijk hulp en crisisjeugdhulp 
specifieke samenwerkingsverbanden op te zetten. Dit laatste wordt momenteel volop realiteit in 
het werkveld. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 173 
van 17 april 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Rusthuisproject Affligem   -   Stand van zaken 
 
Het zorgstrategisch plan voor de bouw van een nieuw rusthuis in Affligem is klaar en goedgekeurd 
door de OCMW-raad. In een eerste fase voorziet het OCMW van Affligem in de bouw van een 
rusthuis met 62 kamers en 4 eenheden kortverblijf. Nadien, na afbraak van het oude rustoord, wordt 
het nieuwe rustoord uitgebreid met nog eens 30 kamers; in totaal dus 92 + 4. 
 
Het zorgstrategisch plan, dat werd goedgekeurd door de OCMW-raad op 21 januari 2008, werd reeds 
ingediend bij de bevoegde Vlaamse administratie. 
 
1. Heeft de administratie reeds een standpunt ingenomen over het ingediende zorgstrategisch plan 

van het OCMW van Affligem? Welk? 
 
2. Is er al duidelijkheid hoe men dit project gaat financieren? 
 
3. Welke middelen worden er via het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 

Aangelegenheden) voorzien voor dit project? 
 
4. Wat is de concrete timing bij de verdere “administratieve” afhandeling van dit dossier (opmaak 

financieel plan,…)? 
 
5. Binnen welke termijn kan er gestart worden met de realisatie van de nieuwbouw? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 173 van 17 april 2008 
van MARK DEMESMAEKER  
 
 
 
1. Het door het OCMW van Affligem ingestuurde zorgstrategisch plan betreffende het Rustoord 

Van Lierde te Affligem zal besproken worden op de bijeenkomst van 30 juni 2008 van de 
commissie Zorgstrategie. 

 Het advies van de functionele administratie en van de financiële cel van het VIPA, worden 40 
dagen voor de datum van de zitting opgestuurd naar het OCMW, die vervolgens een reactienota 
kan insturen. De nota’s van de administratie zijn dus vandaag nog niet gefinaliseerd. 

 
2. Nee, het dossier is op dit moment te prematuur om hierover enige uitspraak te doen. 
 
3. Thans worden dergelijke projecten betoelaagd via de alternatieve VIPA-financiering. Er zijn 

thans nog geen middelen door VIPA voorzien voor dit project. 
 
4. Zie antwoord op vraag 1. De timing ligt vooral in handen van het OCMW zelf (opmaak 

technisch-financieel plan.). 
 
5. Het dossier is te prematuur om hierover enige uitspraak te doen. 
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Vraag nr. 175 
van 18 april 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Kinderopvang   -   Adviezen plandeskundige Kind en Gezin 
 
Initiatiefnemers die willen starten met een kinderopvangvoorziening in Vlaanderen kunnen daarbij 
advies vragen aan de plandeskundige van Kind en Gezin. Deze vertelt de initiatiefnemers dan meer 
over de vereisten aangaande accommodatie en ruimte. 
 
Een aantal initiatiefnemers stellen echter vast dat zij van de plandeskundige een positief advies 
krijgen, maar dat later de inspectie een negatief advies geeft, waardoor ofwel het initiatief niet kan 
opstarten op de voorziene datum, ofwel er bijkomende kosten moeten worden gedaan, ofwel het 
initiatief voor minder kinderen wordt erkend dan aanvankelijk voorzien was. 
 
Het is duidelijk dat zo’n gang van zaken heel ontmoedigend is voor initiatiefnemers en niet echt 
vertrouwenwekkend voor de dienstverlening van Kind en Gezin. 
 
1. Is het advies van een plandeskundige vereist voor een initiatiefnemer die een 

kinderopvangvoorziening wil starten? 
 

Zo ja, wat is de juridische waarde dan van dit advies? Wordt dit advies dan niet bezorgd aan de 
inspectiediensten, zodat deze daarmee rekening kunnen houden bij de inspectie van de betrokken 
voorziening? 
 
Zo neen, wanneer treedt een plandeskundige dan wel op? Is dit enkel op eigen verzoek van een 
initiatiefnemer? 
 

2. Wat is de hiërarchische verhouding tussen de plandeskundige van Kind en Gezin en de 
inspectiediensten? 

 
Is het niet opportuun om een (betere) wisselwerking tot stand te brengen tussen de plandeskundige 
van Kind en Gezin en de inspectiediensten, teneinde tegenstrijdigheden te vermijden? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 175 van 18 april 2008  
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
1. Het aanbod van Kind en Gezin om zogeheten plandeskundigen deskundig infrastructureel 

advies te laten geven aan startende en bestaande initiatieven is een dienstverleningsaanbod. Het 
advies van deze plandeskundigen is geen vereiste om een erkenning of een attest van toezicht te 
kunnen bekomen. Het aanbod werd opgestart vooral voor zelfstandige initiatieven die op zoek 
zijn naar een geschikt pand of die zich voor de noodzaak gesteld zien om een ruimte of gebouw 
te kopen, te huren of te verbouwen. Een pand kopen of huren of verbouwen houdt een zwaar en 
risicovol engagement in, waarvoor ze advies kunnen vragen aan de plandeskundigen. Zij 
beoordelen of een gebouw of ruimte geschikt is of geschikt kan gemaakt worden voor 
kinderopvang. Ze geven advies over de mogelijkheden en de tekorten ervan in functie van 
kinderopvang. De plandeskundigen maken ook een eerste inschatting van een mogelijke 
capaciteit. Ze geven ook advies en tips over wat nodig is en welke aanpassingen zich opdringen 
in functie van veiligheid en kwaliteit. Eveneens brengen ze de starters op de hoogte over de 
regelgeving brandveiligheid en de eventuele nodige aanpassingen die ze daarvoor zullen moeten 
doen. De bevoegde brandweer moet het uiteindelijke attest opmaken, de plandeskundigen raden 
hiervoor ook altijd aan om de bevoegde brandweer een preadvies te vragen. 

 Het advies van de plandeskundigen is een vrijblijvend advies en is juridisch niet bindend in deze 
zin dat het op zich geen garantie biedt op een erkenning of attest van toezicht. De toekenning 
van een erkenning of attest van toezicht is immers afhankelijk van de situatie op het moment 
waarop de erkenning of het attest van toezicht wordt aangevraagd. Het advies moet uiteraard 
wel correct zijn. Het gaat immers om een aanbod van de overheid om de burger bij te staan. De 
initiatiefnemers hoeven zich niet te houden aan het advies. Ze kunnen ervan afwijken. Het 
geschikt maken voor kinderopvang kan immers op meer dan één wijze gebeuren. De informatie 
over de plannen en intenties die de plandeskundige krijgt bij het plaatsbezoek of bij het overleg 
kan verschillen van de uiteindelijke beslissingen van de initiatiefnemer inzake infrastructuur. Zo 
kan een initiatiefnemer stellen dat hij een bepaalde ruimte zou willen aanwenden of een 
bepaalde aanpassing wil doen, en het achteraf anders doet. Het kan ook zijn dat de 
initiatiefnemer niet het advies van de plandeskundige opvolgt. Het staat de initiatiefnemer vrij 
zijn intenties te veranderen of het advies al dan niet te volgen. Het is immers een niet verplicht 
en vrijblijvend advies dat bedoeld is om richtingen aan te geven. 

 Wanneer het advies is opgemaakt wordt het ook opgenomen in het dossier van de voorziening 
en is het ter beschikking van de inspectie. 

 
2. De inspectieleden zijn ertoe opgeleid om kinderopvang te inspecteren op conformiteit met de 

regelgeving inzake kwaliteit en veiligheid. De inspectie kan in voorbereiding van een bezoek 
kennis nemen van het infrastructureel advies. Dit advies van de plandeskundigen is nuttige 
informatie maar niet bindend voor inspectie omdat het advies uitgaat van de situatie op een 
bepaald moment en afhankelijk is van de informatie die de initiatiefnemer toen heeft gegeven. 
De uitwerking achteraf kan verschillen van het advies. Zo kan men gezegd hebben een deur te 
zullen veranderen, of de eerste verdieping te zullen inschakelen, of een muur te verplaatsen, 
terwijl dat in de realiteit niet of anders is gebeurd. De inspectie moet daarom uitgaan van de 
situatie zoals ze zich voordoet op dit moment. De plandeskundigen schrijven ook telkens in hun 
advies en in hun beoordeling dat hun advies geen garantie betekent voor een latere erkenning of 
toekenning van een attest van toezicht, om de redenen die hiervoor zijn uiteengezet. 
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 Het advies van de plandeskundigen is nooit tegenstrijdig met de regelgeving. Het gaat wel uit 
van de informatie die beschikbaar is. Soms is er enkel een plan of kan enkel een nog sterk te 
verbouwen ruimte bezocht worden. Uiteraard zijn ook de vaststellingen en het advies van 
inspectie niet tegenstrijdig met de regelgeving, maar gaan uit van de reële situatie op een 
bepaald moment.  

 
 Een schijnbare tegenstrijdigheid kan uitgaan van een verschillende situatie op de betreffende 

momenten. Juridisch is enkel het advies van inspectie een rechtsgeldige basis voor de beslissing 
van Kind en Gezin inzake een erkenning of attest van toezicht.  

 
 De dienst inzake planadvies is een paar jaar geleden gestart en sindsdien sterk gegroeid tot een 

vaste waarde waardoor een evaluatie zich opdringt. Ik verneem dat Kind en Gezin op dit 
moment reeds bezig is de dienstverlening inzake planadvies te evalueren. De leidraad die 
gebruikt wordt door de plandeskundigen en door inspectie wordt geëvalueerd op mogelijke 
verschillen inzake interpretatie. Waar deze concreter toepasbaar kan gemaakt worden zal dit ook 
gedaan worden. Kind en Gezin gaat ook voorstellen doen over de wijze waarop het planadvies 
een structurele plaats kan krijgen en structurele afspraken kunnen vastgelegd worden. Het 
uitgangspunt is daarbij wel dat enkel inspectie een rechtsgeldige controle kan doen en een 
rechtsgeldig advies kan geven inzake de erkenning of toekenning van een attest van toezicht.   
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 192 
van 25 april 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Opvoedingsondersteuning   -   Stand van zaken 
 
In de Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2007-2008 lees ik inzake 
opvoedingsondersteuning: 
 
“In 2007 heeft mijn voorganger de integratie van het STOP 4-7-programma (Samen-Sterker-Terug-
Op-Pad) binnen de CKG-sector voorbereid. Het STOP 4-7-programma is een sterk wetenschappelijk 
onderbouwd programma dat zich richt op kinderen tussen 4 en 7 jaar die gedragsproblemen vertonen 
thuis of op school. Binnen dit concept werden 2 nieuwe teams opgericht. In 2008 zal ik nog 2 
bijkomende teams binnen het STOP 4-7-programma oprichten waardoor ik het Globaal Plan 
Jeugdzorg verder realiseer”. 
 
De school wordt in zo’n programma nauw betrokken. Ouders, leerkrachten, het CLB (centrum voor 
leerlingenbegeleiding) en nadere plaatselijke welzijnswerkers worden gezien als partners in het 
trainings- en begeleidingsproces. Door vroegtijdig het gedrag van kindjes en ouders bij te sturen hoopt 
men op korte termijn meer positief gewenst gedrag te verkrijgen in de thuissituatie van het kind en 
betere sociale contacten met zijn leeftijdsgenoten. Er wordt in dit programma zeer sterk de nadruk 
gelegd op het aanmoedigen en belonen van leuk en gewenst gedrag en het negeren van ongewenst 
gedrag. Op die manier verkleint men ook later (in de adolescentiefase) de kans op antisociaal en 
problematisch gedrag. 
 
In de beleidsbrief 2007-2008 lees ik verder nog: 
 
“In het voorjaar 2008 zal ik zorgen voor een webapplicatie die het mogelijk maakt dat hulpverleners 
informatie inwinnen over het (beoordelen van) ernstige opvoedingssituaties. Dezelfde applicatie zal 
relevante dossierinformatie gestructureerd verzamelen”. 
 
1. Is het STOP-programma intussen geïntegreerd in de CKG-sector (centra voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning)? 
 
2. Wat is de stand van zaken rond de uitvoeringsbesluiten m.b.t. het decreet rond 

opvoedingsondersteuning? 
 
3. Welke opvoedingswinkels zijn intussen operationeel? 
 
4. Hoe verloopt de Triple P-opleiding van de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin in 

Antwerpen? 
 
5. Wat is de stand van zaken rond de bovenvermelde aangekondigde webapplicatie? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 192 van 25 april 2008  
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. De implementatie van het STOP4-7-programma binnen de CKG-sector is in 2007 gestart en zal 

volledig beschikbaar zijn over heel Vlaanderen in 2009. 
 De realisatie ziet er als volgt uit: 

- In 2007 was er de implementatie van 2 nieuwe teams en de overname van 1 bestaand 
team: 

- het STOP4-7-team Limburg: CKG De Hummeltjes, CKG De Stap en CKG Molenberg 
- het STOP4-7-team Antwerpen Noord: CKG Het Open Poortje. 
 In 2007 was er ook de overname door Kind en Gezin van het bestaande STOP4-7-

team Gent-Lokeren van het VBJK, dat instaat voor de programma-ontwikkeling en 
waarvoor ze een extra financiering krijgen. 

- In 2008 worden 2 nieuwe teams opgestart en een bestaand half team overgenomen: 
- het STOP4-7-team Vlaams-Brabant: CKG De Schommel en afdeling Vilvoorde van 

CKG Kinderland 

- het STOP4-7-team West-Vlaanderen: CKG Kapoentje, CKG St-Clara en CKG Don 
Bosco 

 Ook wordt in 2008 het bestaande halve team van de Stad St-Niklaas overgenomen 
door CKG Het Open Poortje Waasland. 

- In 2009 is de opstart voorzien van 1,5 nieuwe teams: 

- Het STOP4-7-team Antwerpen Zuid: CKG Good Engels en CKG Betlehem 
- Het halve STOP4-7-team Brussel: CKG Centrum voor het Jonge Kind. 

 In totaal zullen 7 teams het STOP4-7-programma aanbieden. 

 De integratie van dit programma in de CKG-regelgeving vergt verder onderzoek en 
wordt mee opgenomen in de herziening van de CKG-regelgeving. 

 

2. Op 13 juli 2007 keurde het Vlaamse parlement het decreet houdende de organisatie van de 
opvoedingsondersteuning goed. In het decreet werden de algemene krijtlijnen van het Vlaamse 
beleid inzake opvoedingsondersteuning geschetst. Een aantal zaken dient evenwel nog bij 
Besluit van de Vlaamse Regering uitgewerkt te worden. Dit is onder meer het geval voor de 
organisatie van het lokaal en bovenlokaal beleid inzake opvoedingsondersteuning, de erkenning 
en subsidiëring van de opvoedingswinkels, de inzet van de Vlaamse coördinatoren 
opvoedingsondersteuning, alsook de organisatie en werking van het Vlaams Expertisecentrum 
voor Opvoedingsondersteuning. Op dit ogenblik ligt het eerste uitvoeringsbesluit over deze 
onderwerpen voor advies bij de Inspectie van Financiën.  Het besluit is opgemaakt in 
samenspraak met de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn, die beiden een rol zullen 
spelen in de organisatie van de opvoedingsondersteuning in Vlaanderen. Op 23 april werd het 
ontwerp ter advies voorgelegd werd aan het Raadgevend Comité van Kind en Gezin. Verwacht 
wordt dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit tegen de zomer geagendeerd kan worden voor 
principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering. 
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 De Vlaamse Regering heeft er voor gekozen om de regels die betrekking hebben op 
voornoemde onderwerpen te verenigen in één enkel uitvoeringsbesluit, met uitzondering van de 
regels in verband met de erkenning en subsidiëring van de opvoedingswinkels in de 
centrumsteden. In afwachting van de uitvoering van het decreet heeft mevrouw Inge Vervotte, 
voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in de zomer van 2007 een 
oproep gericht aan de lokale besturen van de centrumsteden en Brussel om een project voor een 
opvoedingswinkel in te dienen. Op die manier beoogde de minister de in het decreet voorziene 
opvoedingswinkels zo snel mogelijk te laten opstarten. De inmiddels goedgekeurde projecten 
ontvangen de nodige middelen via projectsubsidiëring. In de loop van 2008 zal gestart worden 
met de opmaak van uitvoeringsbesluiten betreffende erkenning en subsidiëring van de 
opvoedingswinkels in de centrumsteden. 

 
3. Gevolg gevend aan bovenvermelde projectoproep werd vanaf 15 december 2007, een 

projectsubsidie toegekend aan opvoedingswinkels in dertien centrumsteden en Brussel. In een 
aantal centrumsteden was op dat ogenblik reeds een opvoedingswinkel actief. Dit was onder 
meer het geval in Oostende, Genk, Brussel, Turnhout en Leuven. Deze opvoedingswinkels 
zetten hun werking verder binnen het kader van de principes in het decreet. Inmiddels ging er 
ook een opvoedingswinkel open in Hasselt (september 2007), Roeselare en Sint-Niklaas. Deze 
laatste werd ingebed in het bestaande Huis van het Kind. De opvoedingswinkel te Aalst is actief 
sinds 31 maart 2008.  

 Ook de start van de opvoedingswinkel in Antwerpen Noord / Borgerhout wordt momenteel 
volop voorbereid, zodat op vrijdag 30 mei 2008 de deuren officieel geopend kunnen worden. De 
opvoedingswinkel te Mechelen, ’t oud Moederhuis, zal vermoedelijk openen in september 2008. 

 In Gent en Brugge loopt de procedure voor de aanwerving van een coördinator voor de 
opvoedingswinkel en werkt de projectgroep verder aan het concept van de opvoedingswinkel, 
zodat de opvoedingswinkel zo snel mogelijk, en ten laatste vanaf 2009 kan openen. 

 De opening van de opvoedingswinkel te Kortrijk is gepland voor begin 2010. Op maandag 5 
mei 2008 organiseerde Kind en Gezin een eerste sectoroverleg met de verantwoordelijken van 
de opvoedingswinkels. Er werd samen geëvalueerd welke opvoedingswinkels opgestart zijn, 
welke activiteiten in de loop van 2008 nog gerealiseerd zullen worden, enz.  

 
4. De Triple P opleiding van de regioverpleegkundigen van K&G in Antwerpen verloopt als volgt  

- Alle regioverpleegkundigen zijn opgeleid op dit moment 
- De regioverpleegkundigen van Antwerpen Stad zijn ook geaccrediteerd en werken sinds 

oktober vorig jaar in het Triple P kader (level 2 en 3); 
- De regioverpleegkundigen van de regio's buiten de stad Antwerpen werden vanaf maart 

2008 opgeleid en worden nu geaccrediteerd. Eind mei zullen alle verpleegkundigen hun 
accreditatieproef hebben gedaan; 

- Vanaf juni zullen ook deze regio's werken binnen het kader van Triple P. 
- De opleiding Triple P neemt 2 dagen in beslag. Na 6 weken volgt de accreditatie, die deels 

individueel, deels in groep wordt voorbereid. De wetenschappelijke evaluatie, uitgevoerd 
door de Universiteit Brussel in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, is nog lopende en de resultaten zijn nog niet bekend.  

- De reacties van ouders op het veld zijn in ieder geval al zeer positief. 
 
5. De Signaallijst Verontrustende Opvoedingssituaties wil hulpverleners helpen bij het inschatten 

en verder opvolgen van mogelijk verontrustende opvoedingssituaties, waarin de psychische 
en/of fysieke ontwikkeling van kinderen in het gedrang kan komen. De website 
www.signaallijst.be laat u kennis maken met een kersvers, intersectoraal bruikbaar instrument.  

 
 De Signaallijst is géén screeningsinstrument. Het gebruik ervan resulteert niet in een kritische 

score waarboven moet worden opgetreden en waaronder alles in orde zou zijn. De hulpverlener 
behoudt met andere woorden de volledige verantwoordelijkheid voor het inschatten van de 
situatie en voor het bepalen van de verdere stappen die in het belang van het kind moeten 



-400-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

worden gezet. Wel probeert de Signaallijst hem daarbij te helpen door alle mogelijke 
verontrustende signalen of kenmerken van de opvoedingssituatie te belichten. Aansluitend geeft 
de Signaallijst aanwijzingen en nuttige informatie met het oog op een zo goed mogelijke verdere 
opvolging van de gezinssituatie.  

  
 Het gebruik van de Signaallijst is op geen enkele manier verplicht. Het gaat over een 

ondersteunend instrument, niet over een procedureel noodzakelijke stap. Uiteraard kan het 
gebruik wel worden ingebed in de afspraken die binnen een voorziening of binnen de netwerken 
waarvan uw voorziening deel uitmaakt bestaan in verband met de manier waarop met mogelijk 
verontrustende situaties wordt omgegaan.  

 
 Net zoals dat het geval is voor de Jeugdhulpwijzer, worden gebruikers van de Signaallijst 

uitgenodigd ons hun ervaringen met het instrument te laten kennen via het elektronische 
feedbackformulier dat vanaf 14 april 2008 op de website beschikbaar is. Later dit jaar wordt het 
instrument dan geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

 
 Aanvullend op de gebruiksaanwijzingen en achtergrondinformatie op www.signaallijst.be zelf 

organiseren de regionale IJH-teams dit voorjaar kennismakingssessies rond de Signaallijst.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 194 
van 25 april 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Assistentiehonden CVI-patiënten   -   Tegemoetkomingen 
 
Personen met CVI (Cerebrale Visuele Inperking) vertonen het kijkgedrag van een slechtziende. De 
oorzaak van de slechtziendheid ligt evenwel niet in de ogen, maar in de hersenen. Hersenbeschadiging 
zorgt ervoor dat mensen met CVI objecten moeilijker herkennen en/of problemen met ruimtelijke  
oriëntatie hebben. 
 
Naast visuele problemen bestaat er vaak ook een mentale of motorische handicap. Sommige CVI-
patiënten kunnen niet omgaan met vele visuele prikkels tegelijkertijd of complexe prikkels als 
gezichten, gelaatsuitdrukkingen. CVI kan zich bij andere patiënten dan weer uiten in een totale 
afwezigheid van ruimtelijke oriëntatie en inzicht. Deze patiënten missen immers een goed overzicht; 
hun bruikbaar zicht beperkt zich tot een centrale koker, waardoor ze makkelijk ergens tegenaan lopen. 
Een niet vertrouwde omgeving durven ze daarom niet exploreren. Het inschatten van afstanden of 
begrippen als richting en referentiepunten langs een parcours, krijgen ze niet aangeleerd. Daarvoor 
ontbreken de nodige schakels in de coördinatie tussen kijken-denken-handelen. Zelfstandig een weg 
afleggen, bijvoorbeeld van huis naar school, is dan ook een onmogelijke opdracht. Zo’n 3 op 1.000 
Vlamingen zou lijden aan de aandoening. 
 
Uit een persbericht bleek dat een patiënte met CVI eind vorig jaar geholpen zou worden via een 
geleidehond. Ook voor andere patiënten met CVI zou dit een oplossing kunnen zijn. 
 
Het probleem is echter, net als bij blindengeleidehonden, dat de kostprijs voor de opleiding van deze 
honden zeer hoog is. 
 
Is door de bevoegde diensten al onderzocht of geleidehonden voor sommige mensen met CVI een 
hulpmiddel kunnen zijn bij de verplaatsing? 
 
Zo ja, zijn er plannen om, net zoals voor blindengeleidehonden, in een gedeeltelijke terugbetaling te 
voorzien via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap? 
 



-402-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 194 van 25 april 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ontvangt inderdaad sporadisch vragen om 
tegemoetkoming m.b.t. assistentiehonden, van een ander type dan de ‘klassieke’ blindengeleidehond. 
Het kan gaan om assistentiehonden voor personen met een motorische handicap, gehoorhonden, 
honden die epilepsie-aanvallen signaleren en zgn. CVI-honden. 
 
Tegemoetkoming voor opleiding van een blindengeleidehond staat vermeld in de refertelijst voor 
materiële hulp door het VAPH. Mits aan de voorwaarden is voldaan, kan uitbetaling vlot gebeuren via 
gewone toepassing van de regelgeving IMB (Individuele Materiële Hulp) van het VAPH. Het 
refertebedrag is ongeveer € 12.000. 
 
Andere types assistentiehonden worden echter niet vermeld in de refertelijst. Gelet op het zeldzaam 
voorkomen en de zeer specifieke aspecten van de aanvragen is dat ook niet op korte termijn  
realiseerbaar. Aanvragen voor items die niet voorkomen in de refertelijst en toch beantwoorden aan de 
algemene voorwaarden voor materiële hulp worden voorgelegd aan de Bijzondere Bijstandcommissie 
bij het centraal bestuur in Brussel, die kan adviseren toch een tegemoetkoming te verlenen, en het 
bedrag hiervoor vastleggen.  
 
Met betrekking tot de ‘andere’ assistentiehonden stelt zich vaak het probleem van het ontbreken van 
kwaliteitsnormen voor de honden en van erkenningsvoorwaarden voor de opleidingscentra. Ook zijn 
de kosten van de opleiding meestal een stuk hoger dan voor ‘gewone’ blindenhonden.  In 2004 voerde 
het Kennis- en Ondersteuningcentrum (KOC), dat gesubsidieerd wordt vanuit het VAPH en dat als 
opdracht heeft de kennis over hulpmiddelen voor personen met een handicap te verzamelen, te 
verwerken en te verspreiden, en ondersteuning te bieden bij de adviesverlening, een studie uit omtrent 
gebruik van assistentiehonden. Voorgestelde verdere acties zijn het uitwerken van een keuzewijzer 
(“Wanneer is de hond een oplossing ?”), het bepalen van de effectieve meerkost en eventueel het 
refertebedrag, en het vaststellen van belangrijke randvoorwaarden (kwaliteitsnormen, standaardisatie 
en kwaliteitswaarborg van de opleidingen…). 
 
Intussen is de Keuzewijzer voor assistentiehonden klaar, en het publiek kan hem binnenhalen via 
internet (www.koc.be). Deze tekst is een zeer goede basis voor het formuleren van advies en het 
vastleggen van kwaliteits- en erkenningsnormen. Hier moet wel aan toegevoegd worden dat de 
kenmerken van CVI-honden hier niet expliciet in opgenomen zijn. Dit heeft vermoedelijk te maken 
met het feit dat Cerebrale Visuele Inperking als basis een verstoring van hersenfuncties heeft, en dat 
net als bij mensen met hersenletsels elke persoon met CVI een uniek profiel vertoont. 
 
Aanvragen voor tegemoetkoming voor CVI-honden zullen verder behandeld kunnen worden in de 
Bijzondere Bijstandscommissie. De informatie die door het KOC verzameld en verwerkt werd is nu 
een goede leidraad.     
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 195 
van 28 april 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Ontwerpen van decreet   -   Externe adviezen 
 
Bij het opstellen van ontwerpen van decreet wordt, naast de eigen administratie en het eigen kabinet, 
ook geregeld een beroep gedaan op externe adviseurs, zoals bijvoorbeeld advocaten, om de minister 
bij te staan, advies te geven bij het opstellen van het ontwerp en/of om het ontwerp op te stellen. 
 
1. Kan de minister meedelen in hoeveel dossiers hij/zij voor het opmaken van het ontwerp een 

beroep heeft gedaan op externe adviseurs om hem/haar te begeleiden in 2006-2007? 
 
2. Op welke ontwerpen had dit externe advies betrekking? 
 
3. Wie waren de externe adviseurs? 
 
4. Wat was de kostprijs voor dit externe advies of begeleiding? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 70), Van Mechelen (nr. 135), 

Vandenbroucke (nr. 235), Anciaux (nr. 115), Bourgeois (99), Keulen (nr. 147), Van Brempt (nr. 
174), Vanackere (nr. 195), Crevits (nr. 643), Ceysens (nr. 68). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 195 van 28 april 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Kris Peeters, minister-president, 
bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 196 
van 28 april 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Ministeries   -   Rechtszaken 
 
De Vlaamse Regering is betrokken in allerlei juridische betwistingen voor de burgerlijke rechtbanken, 
arbeidsrechtbanken, correctionele rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof. 
 
1. Hoeveel rechtszaken zijn er thans hangende, en dit opgesplitst per verantwoordelijke minister, mét 

aanduiding van de advocaat? 
 
2. Kan een overzicht worden gegeven van het totale ereloon aan advocaten per departement? 
 
3. Kan de minister een overzicht geven van de advocaten die sinds het begin van de legislatuur 

werden aangesteld? 
 
4. Tijdens vorige legislaturen is gebleken dat ook advocaten-kamerleden, -senatoren of -Vlaamse 

volksvertegenwoordigers werden ingeschakeld. 
 

Is dit thans ook nog het geval en hoeveel parlementsleden van de verschillende parlementen 
werden door een minister van de Vlaamse Regering aangesteld als advocaat? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 71), Van Mechelen (nr. 136), 

Vandenbroucke (nr. 236), Anciaux (nr. 116), Bourgeois (100), Keulen (nr. 148), Van Brempt (nr. 
175), Vanackere (nr. 196), Crevits (nr. 644), Ceysens (nr. 69). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 196 van 28 april 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Kris Peeters, minister-president, 
bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid. 

 





Vlaams Parlement – 1011 Brussel – Tel. 02/552 11 11 – Fax 02/552 11 22



Nr. 8 

Zitting 2007-2008 

 Mei 2008 

DEEL II 

BUL LE TIN VAN VRA GEN EN AN TWOOR DEN





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -407- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERT ANCIAUX, 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 86 
van 18 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Sportinfrastructuur Oost-Vlaanderen   -   Investeringen 
 
In de Beleidsbrief Sport (Stuk 1414 (2007-2008) - Nr. 1) benadrukt de minister de maatschappelijke 
meerwaarde van sport en stelt hij het sportklimaat in Vlaanderen te willen optimaliseren, met als doel 
zo veel mogelijk mensen zo regelmatig mogelijk te laten bewegen en sporten. Sportbeoefening dient te 
gebeuren in kwaliteitsvolle omstandigheden. Dit betekent dat de minister wenst te investeren, niet 
enkel in bestaande, maar ook in nieuwe infrastructuur. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de investeringen voor sportinfrastructuur van de Vlaamse 

Gemeenschap tijdens deze legislatuur voor de provincie Oost-Vlaanderen? Wat was de precieze 
aard van de werken? 

 
2. Kan de minister een overzicht geven van de nog geplande werken voor de provincie Oost-

Vlaanderen in 2008? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 86 van 18 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Eén van de rode draden doorheen mijn sport voor allen-beleid is inderdaad zo veel mogelijk mensen 
aan het bewegen en sporten krijgen. Een belangrijk instrument om dit te realiseren is degelijke 
sportinfrastructuur. Ook voor het voeren van een doeltreffend topsportbeleid is dit een 
basisvoorwaarde. Willen we dat Vlaamse topatleten kunnen wedijveren op internationaal niveau, dan 
moeten de nodige faciliteiten voor topsport aangelegd worden.  

Vanaf het begin van de legislatuur leg ik daarom de nadruk op een planmatig sportinfrastructuurbeleid, 
dat invulling krijgt via verschillende kanalen.  

1. Ten eerste wordt tijdens deze legislatuur met FFEU-middelen geïnvesteerd in een aantal 
topsportinfrastructuurprojecten en bovenlokale sportaccommodaties. Voor wat betreft de 
provincie Oost-Vlaanderen gaat het om: 

- Trampoline-en ritmiekhal in Gent, toelagebedrag 619.734 euro 

- Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent, toelagebedrag 431.831 euro 

- Sportcentrum in Sint-Gillis Dendermonde, toelagebedrag 100.000 euro  

2. Daarnaast worden subsidies voorzien voor particuliere infrastructuurprojecten. Voor 2008 is 
hiervoor een budget van 2.000.000 euro beschikbaar. Via deze weg kan, naast de inbreng van 
andere partners, ondersteuning gegeven worden aan de uitbouw van de noodzakelijke 
topsportinfrastructuur van bijvoorbeeld topsportscholen, universiteiten en federaties. De 
infrastructuursubsidies via HF 52.01 B worden voorlopig ad hoc toegekend op basis van 
enerzijds aanvragen en anderzijds gekende lacunes vastgesteld via het topsportbeleid of 
gesignaleerd door federaties, sporters, topsportscholen, universiteiten, clubs, ... 

 In 2006 werd de renovatie van de wielerpiste op de site van de Blaarmeersen te Gent 
gerealiseerd (budget 2003, 430.000 euro). Hoewel er sindsdien geen bijkomende investeringen 
in Oost-Vlaanderen zijn gebeurd, zorgt het bovenlokaal karakter van de infrastructuurwerken in 
de andere provincies dat ook Oost-Vlaamse (top)sporters hier van kunnen mee genieten. 

 
 Naast deze doelgerichte investeringen, ontwikkelde ik een instrument dat de nieuwbouw of 

renovatie van sportinfrastructuur een enorme impuls zal geven, het Vlaams 
Sportinfrastructuurplan. Bedoeling is om op korte termijn (2007-2011) 35% van de noden aan 
sportinfrastructuur weg te werken voor een investeringswaarde van 225.000.000 euro. Meer 
specifiek zal een eerste inhaalbeweging zich concentreren op kunstgrasvelden, eenvoudige 
sporthallen, eenvoudige zwembaden en multifunctionele sportcentra. Vanuit Vlaanderen zal 
jaarlijks 8.500.000 euro vrijgemaakt worden voor de beschikbaarheidsvergoeding. 

 
 Op donderdag 10 april 2008 keurde de commissie CJSM het ontwerpdecreet betreffende een 

inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering goed. Binnenkort wordt de 
goedkeuringsprocedure voor het bijbehorende uitvoeringsbesluit opgestart. Zodra deze 
procedure afgerond is, kan de selectieadviescommissie starten met de beoordeling en de selectie 
van de ingediende dossiers.  
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 Er is nog geen duidelijkheid over toekomstige investeringen in sportinfrastructuur voor de 

provincie Oost-Vlaanderen. Wel is het zo dat er 18 Oost-Vlaamse steden en gemeenten een 
aanvraag ingediend hebben. Oost-Vlaanderen is daarmee goed voor 17.5% van de aanvragen.  

 
 Volgens de vooropgestelde planning zou de selectie van de dossiers rond moeten zijn kort na het 

zomerreces. Pas dan zal duidelijk zijn in welke Oost-Vlaamse infrastructuurprojecten 
geïnvesteerd zal worden.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 88 
van 20 maart 2008 
van ELSE DE WACHTER 
 
 
 
“Cultuurgemeente” en “Sportgemeente”   -   Inschrijvingstermijn 
 
Op 9 januari 2008 keurde het Vlaams Parlement het “decreet houdende flankerende en stimulerende 
maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport” goed. In dit decreet 
worden de titels van “Cultuurgemeente” en van “Sportgemeente” geïntroduceerd. Via een 
tweejaarlijkse toekenning van deze titels wil dit decreet een bijkomende hefboom bieden voor een 
positieve ontwikkeling van deze steden of gemeenten, vanuit de overtuiging dat een stevig cultuur-, 
jeugd- en sportbeleid hiertoe een belangrijke bijdrage kan leveren. 
 
In afwachting van de uitvoeringsbepalingen betreffende het decreet ontvingen de Vlaamse steden en 
gemeenten begin maart 2008 een open brief om zich kandidaat te stellen. 
 
Evenwel staat in het reglement vermeld dat de aanvragen uiterlijk op 1 april 2008 door het 
gemeentebestuur ingediend moeten worden bij het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Meer 
nog, de aanvraag dient een uitgewerkte projectnota met een beschrijving van de doelstellingen en een 
indicatief overzicht van de geplande activiteiten en manifestaties en een begroting te bevatten. 
 
Het is moeilijk voor gemeenten – die minder mankracht en middelen hebben dan steden – om op één 
maand tijd dit aanvraagdossier klaar te stomen. Het gaat hier om verbintenissen over meerdere jaren 
en over grote bedragen. Bovendien moet er over de uitwerking van dit uitgebreide en gedetailleerde 
programma toch grondig nagedacht worden. 
 
1. Is het, gelet op de korte tijdspanne van indiening en op het feit dat het dossier uitgebreid ingediend 

moet worden, niet noodzakelijk de termijn van indiening te verlengen? 
 
2. Hoeveel steden en gemeenten hebben tijdig een aanvraag voor de titel Cultuurgemeente en/of 

Sportgemeente van Vlaanderen ingediend? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 88 van 20 maart 2008 
van ELSE DE WACHTER 
 
 
 
1. In antwoord op uw vraag kan ik u melden dat de open oproep voor kandidaturen in het kader 

van de titel cultuurgemeente en sportgemeente, vootvloeit uit het decreet houdende de 
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (participatiedecreet). 

 De inschrijvingstermijn voor de titels cultuurgemeente en sportgemeente voor de jaren 2010, 
2011 en 2012 werd decretaal vastgelegd op 1 april 2008 (artikel 37 §7 van het participatie-
decreet). De brief van de administratie aan de gemeenten is een vertaling van deze decretale 
bepaling. Daarom kan van deze termijn niet worden afgeweken. 

2. Voor cultuurgemeente 2010 hebben 7 gemeenten een aanvraag ingediend.  
Voor sportgemeente 2011 hebben 8 gemeenten een aanvraag ingediend.  
Voor cultuurgemeente 2012 hebben 3 gemeenten een aanvraag ingediend. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -415- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 89 
van 21 maart 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Jeugdwerk   -   Elders verworven competenties 
 
In de Beleidsbrief Jeugd 2008 verwijst de minister onder de beleidsrotonde Onderwijs naar de 
invulling van het EVC-concept (elders verworven competenties). 
 
1. De minister verwijst naar “het leerboekje”. Kan hij hierover meer informatie geven? 
 
2. Welke proefprojecten binnen de jeugdsector lopen er in verband met EVC? 
 

Wanneer worden zij geëvalueerd?  
 
Wanneer lopen zij af? 
 

3. In welke mate sluit het Europees portfolio voor jeugdleiders en jeugdwerkers aan bij EVC-
concretisering vanuit onderwijs? 

 
Ik denk aan de elektronische portfolio (met samenwerking tussen CLB’s en VDAB) binnen de 
Vlaamse competentieagenda. 
 

4. Wat is de verhouding tussen de aangekondigde initiatieven en de resolutie (7.3.2) over Jeugdpas 
en Europass (bij hoofdstuk Internationaal)? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 89 van 21 maart 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
1. Het leerboekje is een concept dat door Socius werd ontwikkeld. Intussen wordt de term 

leerboekje niet meer gebruikt, maar wordt werk gemaakt van een ‘portfolio’instrument. Socius 
zette hiervoor een samenwerkingsverband op met het Steunpunt jeugd.  

 Met de ontwikkeling en het introduceren van dit portfolio in de betrokken werkvelden en bij 
deelnemers aan het sociaal-cultureel volwassenen- en jeugdwerk wil men een laagdrempelig 
instrument aanreiken dat toelaat om het levensbreed leren te valoriseren in functie van de 
persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie enerzijds en studie- en 
beroepskeuze en loopbaanontwikkeling anderzijds. Dit project kadert in het gecoördineerd en 
coherent EVC-beleid dat voorop geschoven wordt in de Competentieagenda. Deze bevat een 
aantal concrete engagementen van overheid, sociale partners en onderwijsverstrekkers om de 
competenties van mensen maximaal te ontwikkelen en in te zetten. De competentieagenda wil 
letterlijk iedereen mobiliseren om competenties te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten.  

 Het is de bedoeling om aan dit project van SoCiuS en Steunpunt jeugd twee werkingssubsidies 
te verlenen van 150.000 euro elk, één voor 2008 en één voor 2009, en dit op het budget van het 
Project Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid (art. FC3332B van de algemene 
uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor het begrotingsjaar 2008). De werkingssubsidie 
voor 2009 hangt vanzelfsprekend af van een positieve evaluatie van het eerste werkingsjaar. Ten 
behoeve van die evaluatie wordt  een rapport met de volledige inhoudelijke uitwerking van het 
portfolio, m.n. het kader, een duidelijk een eenduidig begrippenkader dat door de betrokken 
sectoren van jeugdwerk en sociaal-cultureel  volwassenenwerk gedragen wordt en de 
uitwerking van de verschillende competentiedocumenten in het portfolio gevraagd. 

2.  Er lopen binnen de jeugdsector effectief enkele projecten om het competentiedenken in deze 
sector ingang te doen vinden. 

 
 - C-stick-project: een project van vzw JES dat is gefinancierd met ESF middelen en 

Hefboomkrediet, werd gestart in voorjaar 2006 en afgerond in najaar 2007. Op dit ogenblik 
wordt de C-Stick gebruikt binnen de verschillende JES-werkingen. Het is een digitaal portfolio 
dat laaggeschoolde jongeren helpt om inzicht te krijgen in hun eigen competenties en 
competentieontwikkeling. Het instrument wordt ook gebruikt voor het solliciteren. (uitvoering 
met USB-stick). 

 Vanaf het najaar 2008 kunnen externe organisaties de C-stick aanvragen om te gebruiken binnen 
hun werking. Doelgroep: 'stadsjongeren', steeds ingebed in breder traject. Het is de bedoeling 
dat jongeren leren nadenken over competenties zodat ze hun eigen competenties herkennen.  

 - het WACKER-project: een samenwerkingsproject van de stad Antwerpen en vertegenwoor-
digers uit het jeugdwerk, onderwijs en tewerkstelling: Levanto, JES en Kids. In dit project werd 
een methodiek ontwikkeld om jongeren van 16 tot 25 jaar een zicht te laten krijgen op hun 
competenties. Er wordt bekeken hoe men met competentiegericht werken de ongekwalificeerde 
uitstroom uit het onderwijs kan reduceren. (www.mijncompetenties.be) 

 
 Ten slotte werd door Formaat vzw Competentiesprint ontwikkeld: een speelse methodiek om 

vrijwilligers uit het jeugdhuis bewust te maken van de competenties die ze gedurende hun 
vrijwillig engagement verzamelen.  
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3. De ontwikkeling van het European Portfolio for youth leaders and youthworkers kadert  in de 

toenemende internationale aandacht voor en erkenning van niet-formeel en informeel leren. 
Door de creatie van een dergelijk Europees portfolio bevordert men de zichtbaarheid van de 
competenties die jonge mensen via hun engagement in het jeugdwerk hebben verworven. Naar 
het onderwijs en de arbeidsmarkt toe vormt dit op die manier een handig "communicatie-
instrument" om te spreken over competenties en wat een individu al kent/kan met het oog 
op eventueel een verkort leertraject of toegang tot een bepaalde beroep of opleiding. 

 In die optiek werd het in dezelfde geest geconcipieerd als waarin andere portfolio's zijn 
opgesteld (zoals b.v. Mijn Loopbaan), maar deze laatste zijn vaak explicieter gericht op 
werkgelegenheid, waar het bij de portfolio's binnen de sector van het sociaal-cultureel werk ook 
gaat om het in kaart brengen van competenties met het oog op persoonlijke 
(levensloop)ontwikkeling.  

 Dat belet echter niet dat bv. JES (C-Sticks) wel samenwerkt met de VDAB (Mijn Loopbaan-
project) met het oog op eenvoudige gegevensoverdracht tussen beide systemen.  

 
4. Beide staan los van elkaar, zijn apart gegroeid. We merken alleen een parallelle beweging 

en toename van de aandacht voor de erkenning van niet-formele en informele leerervaringen op 
Europees en op Vlaams niveau. Idealiter - terwille van het individu of de jongere in kwestie die 
ermee moet omgaan - worden de verschillende instrumenten en initiatieven natuurlijk op elkaar 
afgestemd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 90 
van 26 maart 2008 
van MARNIC DE MEULEMEESTER 
 
 
 
Dameswielrennen   -   Ondersteuning 
 
Het blijft opmerkelijk dat, in het nochtans wielergekke Vlaanderen, zo weinig aandacht gaat naar 
dameswielrennen. Aan het aanbod ligt het nochtans niet. De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen, die 
elk jaar start in Oudenaarde, is een wereldbekerwedstrijd. Dit jaar start van de Tour de France voor 
vrouwen in Gent. Toch blijken deze evenementen in het buitenland veel populairder dan in 
Vlaanderen. 
 
Ook op het vlak van het aantal vrouwelijke wielrenners en hun niveau, moeten we niet onderdoen. 
Sinds 2001 is het aantal Vlaamse wielrensters gestegen van 117 naar 237, waarvan de toppers zelfs 
kans maken op een ticket voor de Olympische Spelen in Peking. 
 
Vanuit deze vaststelling dat er te weinig aandacht is voor dameswielrennen, had ik graag antwoord 
gekregen op volgende vragen.  
 
1. Is er specifieke aandacht voor dameswielrennen inzake professionele ondersteuning en opleiding 

om het potentieel dat op dat vlak duidelijk aanwezig is in Vlaanderen, maximale kansen tot 
ontplooiing te bieden? 

 
2. Welke maatregelen of promotiecampagnes zijn er lopende en/of gepland om dames warm te 

maken voor de in Vlaanderen zo geliefde sporttak van het wielrennen? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 90 van 26 maart 2008 
van MARNIC DE MEULEMEESTER 
 
 
 
1. Het Vlaamse sportbeleid besteedt via tal van kanalen heel wat aandacht aan de ondersteuning 

van het dameswielrennen.  
 
 De financiële ondersteuning die Vlaanderen aan de Wielerbond Vlaanderen (WBV) toekent, 

wordt niet enkel gebruikt voor het herenwielrennen, maar ook om het dameswielrennen te 
ondersteunen. Het gaat om: 

- Voorbereiding en deelname aan internationale competities = 220.000 euro 
- Specifieke voorbereiding Olympische Spelen = 15.000 euro 
- Topsportscholen = 81.792 euro 
- Aankoop materiaal = 16.640 euro 
- Medische begeleiding = 39.503 euro 
- Aanstelling toptrainer = 100.000 euro 
- Onderzoek “Evaluatie en optimalisatie prestaties” = 10.150 euro 
- Project “Optimalisatie fietspositie” = 375.192 euro 
- Jeugdactie tijdens Vlaamse wielerweek = 10.000 euro 

 Via deze middelen werd bovendien door de federatie specifiek voor het dameswielrennen een 
parttime coach aangesteld voor de elitedames en een parttime om de jeugd op te vangen. Deze 
middelen geven de federatie ook de kans om met de nationale ploeg, in samenspraak met de 
ploegleiding van Topsport Vlaanderen en de Lotto-ploeg, deel te nemen aan een groot aantal 
internationale koersen. De topsportschool wielrennen in Gent telt in haar selectie 4 meisjes op 
een totaal van 24 leerlingen. Zij kunnen rekenen op de meest optimale omkadering die hen 
maximale ontplooiingskansen biedt. 

 
 Vervolgens is er de dameswielerploeg van Topsport Vlaanderen.  
 Ter informatie wil ik u meegeven dat België wat betreft dameswielrennen het 17e land is op de 

landenranking waardoor niet in alle koersen gestart kan worden. Deze 17e plaats geeft recht op 
twee geselecteerden voor de Olympische Spelen; een 16e plaats geeft recht op drie 
geselecteerden. Deze 17e plaats is de vertaling van het beperkt aantal rensters met UCI-punten 
maar er is een sterke lichting beloftevolle jongeren op komst die perfect wordt opgevangen. 

 Het klopt dat het aantal vergunningshouders sterk is toegenomen; het aanbod aan talenten en 
eliterensters is - ondanks alle initiatieven - echter nog veeleer beperkt. 

 
 Het beperkte aantal Vlaamse rensters met UCI-punten maakt het niet eenvoudig om een 

profploeg van niveau samen te stellen. Dit leert ons de ervaring van het seizoen 2006 en 2007. 
Daarom werd er voor het seizoen 2008 gekozen voor een mix van ervaren rensters en 
beloftevolle jongeren waardoor het element “opleiding” centraal staat. Hiervoor kreeg de ploeg 
7,5 VTE tewerkstellingscontracten (3 voor de omkadering en 4,5 voor de niet-studenten 
rensters). Tevens werd er een werkingsbudget van 25.000 euro gegeven waarmee o.a. de 
deelname aan competities wordt betaald. 

 
 Topsport Vlaanderen heeft in samenwerking met de KU Leuven een sportmedisch en 

sportwetenschappelijk begeleidingproject opgestart zodat de rensters van de ploeg vanaf 2008 
ook perfect begeleid worden. Het totale project kost 109.157 euro waarvan ongeveer 1/3 
gebruikt wordt om de dames te begeleiden. 
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 Ten slotte is er de dameswielerploeg Lotto. Vanaf 2008 is er een perfect overleg waardoor deze 

ploeg en die van Topsport Vlaanderen volledig complementair zijn. De Lotto-ploeg mikt vooral 
op de eliterensters en Topsport Vlaanderen zorgt voor een perfecte opvang van de beloftevolle 
jongeren aangevuld met enkele ervaren eliterensters. Topsport Vlaanderen geeft vanaf 2008 ook 
ondersteuning aan de Lotto-ploeg. De ploegleider en twee rensters hebben een tewerkstellings-
contract bij de Vlaamse gemeenschap zodat ze professioneel kunnen functioneren. 

 
2. Ook via het kanaal van sportpromotie wordt de wielersport voor dames op verschillende 

manieren in het licht geplaatst. 
 

- Alle promotie-initiatieven die in de laatste jaren zijn genomen, zijn zowel toegankelijk voor 
meisjes als jongens. Zo nemen er bijvoorbeeld wel wat meisjes deel aan de jeugdactie tijdens 
de Vlaamse wielerweek. 

 
- De WBV heeft ook een aantal specifieke initiatieven naar het dameswielrennen: 

 
• Het kampioenschap van Vlaanderen voor dames eliterensters; een criterium van 9 koersen. 

In 2008 is dit nog een binnenlandse aangelegenheid maar vanaf 2009 is het de bedoeling 
om deze koersen op de internationale kalender te krijgen. 

• De beker van Vlaanderen voor dames beloftevolle rensters waar alle talenten aan hun 
trekken komen. 

• Een pistedag voor dames in het Eddy Merckx-centrum te Gent. 
 

- Via de kredieten "Topsport Vlaanderen" worden zowel de Ronde van Vlaanderen voor 
vrouwen (7400 euro) als de Omloop Het Volk voor vrouwen (2500 euro) ondersteund. 

 
- Afgelopen jaar was wielrennen de sporttak in de kijker. Op 26 april aanstaande wordt hierover 

een afsluitende studiedag georganiseerd door Wielerbond Vlaanderen met de steun van de 
Vlaamse Overheid. Eén van de zaken die daar aan bod komen is de Vlaamse Wielerschool. 
Binnen deze organisatie is er onder andere aandacht voor het dameswielrennen door de 
organisatie van ‘vrouwen op de piste’.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 91 
van 31 maart 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
Projectsubsidies voor jeugdvoetbal   -   Stand van zaken 
 
Voor het voetbalseizoen 2007-2008 konden voetbalclubs met jeugdwerking een aanvraag doen voor 
een subsidie ter ondersteuning van eenmalige infrastructuurwerken voor hun jeugdaccommodatie. 
Deze subsidie kan oplopen tot 70 % van het totale investeringsbedrag, met een maximum van 20.000 
euro. 
 
Om in aanmerking te komen, moeten voetbalclubs over een kwalitatieve jeugdwerking beschikken en 
aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen. 
 
De aanvragen moesten uiterlijk op 1 december ingediend worden. De clubs zouden uitsluitsel krijgen 
over hun dossier in januari 2008. 
 
Uit het antwoord dat de minister op 24 januari verstrekte op een eerdere schriftelijke vraag over deze 
aangelegenheid, bleek dat hij nog wachtte op het advies van de bevoegde adviescommissie. 
 
1. Werd dat advies intussen verstrekt? Is er al een beslissing genomen over de toegekende subsidies? 

Zo neen, voor wanneer wordt het advies en/of de beslissing verwacht? 
 
Indien de beslissing intussen genomen werd, graag ook antwoord op volgende vragen. 
 
2. Kan de minister het overzicht dat hij verschafte van de clubs die subsidies aanvroegen, als volgt 

vervolledigen: 
 

a. de clubs die een aanvraag hebben ingediend, ingedeeld per provincie; 
b. het niveau of de competitie waar de betrokken club speelt (procinciaal/nationaal/…); 
c. de aard van de infrastructuurwerken waarvoor de club subsidies heeft aangevraagd; 
d. het aangevraagde subsidiebedrag; 
e. het toegekende bedrag c.q. de afwijzing van de aanvraag? 
 

3. Gelet op de gelimiteerde middelen van deze projectsubsidie: wat is de filosofie achter de 
toekenningen van subsidie? Heeft de minister ervoor geopteerd om zoveel mogelijk clubs te 
steunen, of heeft hij ervoor gekozen om grote infrastructuurwerken te subsidiëren? 

 
4. Wat waren de belangrijkste redenen voor afwijzing/niet-toekenning van de subsidie aan een 

voetbalclub? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 91 van 31 maart 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
1. In februari reeds maakte de bevoegde adviescommissie mij haar advies over omtrent de 

ingediende aanvragen voor het jeugdvoetbal Op basis hiervan werden uit de 410 ingediende 
aanvraagdossiers 103 voetbalclubs geselecteerd. Deze clubs werden kort na de beslissing op de 
hoogte gebracht van de goedkeuring tot subsidiëring, net zoals andere ploegen werden 
geïnformeerd over de afwijzing van hun aanvraag. Sindsdien is aan de clubs met goedgekeurde 
aanvragen ook meer concrete uitleg bezorgd in verband met het verdere verloop van de 
procedure. 
 

2. In bijlage kunt u het overzicht per provincie terugvinden van de clubs die een aanvraag 
indienden. Het niveau of de competitie waar de betrokken club speelt, alsook het aangevraagde 
en het toegekende subsidiebedrag zijn terug te vinden in de kolommen rechts. Bijlage 2 bevat 
een overzicht van de weerhouden clubs met de aard van de infrastructuurwerken waarvoor ze 
een aanvraag indienden. Enkel voor de functionele afhandeling van de dossiers van de 
gehonoreerde clubs was het noodzakelijk dit op een overzichtelijke wijze in kaart te brengen. 

 
3. De filosofie was om subsidie toe te kennen aan clubs met een goede jeugdwerking. Met deze 

projectsubsidies ter ondersteuning van eenmalige infrastructuurwerken voor hun 
jeugdaccommodatie, die aan meer dan 20.000 jeugdvoetballertjes ten goede komen, krijgt het 
Vlaamse jeugdvoetbal een impuls die het verdient.  

 Het oorspronkelijk voorziene maximumbedrag van € 20.000 werd uiteindelijk herleid tot een 
maximum van € 17.500. Hierdoor konden meer kwaliteitsvolle projecten worden ondersteund. 

 
4. De toekenning gebeurde op basis van de kwaliteit van de aanvraagdossiers, die beoordeeld werd 

op basis van verschillende criteria:  
 

- het infrastructuurprojectplan  
- de kwaliteit van het jeugdvoetbalopleidingsplan  
- het aantal gediplomeerde trainers binnen de club  
- de aanwezigheid van een technisch verantwoordelijke jeugdopleiding  
- het aantal aangesloten jeugdspelers  
- het aantal ingeschreven jeugdploegen  
- de aandacht voor interculturaliteit en meisjesvoetbal  
- de samenwerking met andere clubs, scholen en topsportscholen 

 
BIJLAGEN 
 
1. Globaal overzicht ingediende dossiers per provincie 
2. Globaal overzicht ingediende dossiers volgens aard infrastructuurwerken 
3. Lijst geselecteerde clubs  
 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/ANCIAUX/91/antw.091.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 92 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede   -   Stand van zaken 
 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw beroep om de efficiëntie 
van het beleid voor en de hulpverlening aan armen te verhogen. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet dat iedere minister binnen zijn 
beleidsdomein initiatieven neemt inzake de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Artikel 43 van 
bovenvermeld besluit bepaalt dat de leden van de regering, ieder wat hem of haar betreft, belast zijn 
met de uitvoering van dit besluit. 
 
1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in armoede heeft de minister sinds de inwerkingtreding van 

bovenvermeld besluit (1 januari 2004) binnen zijn beleidsdomein reeds aangesteld? 
 
2. In welke diensten? 
 
3. Welke inbreng hebben de ervaringsdeskundigen binnen het domein waarin ze zijn tewerkgesteld? 
 
4. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Wat waren de bevindingen? 
 
5. Mochten er nog geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld zijn, voorziet de minister 

alsnog de nodige initiatieven? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 56), Vandenbroucke (nr. 196), 

Van Mechelen (nr. 109), Anciaux (nr. 92), Bourgeois (nr. 77), Keulen (nr. 120), Van Brempt (nr. 
146), Vanackere (nr. 148), Crevits (nr. 559) en Ceysens (nr. 59). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 92 van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door Vlaams minister Steven Vanackere, Vlaams 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 94 
van 7 april 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
Kunstenaarsloopbaan   -   Stand van zaken 
 
De problematiek van de loopbaan van de kunstenaars is reeds meermaals aan de orde gesteld. De soms 
verkapte loopbaan leidt ertoe dat kunstenaars een klein pensioen hebben. 
 
De minister heeft het voornemen om de individuele kunstenaar meer te ondersteunen. Hij heeft tevens 
in de richting van een aanvullend pensioen geredeneerd vanuit het cultuurbudget. In december 2007 
lanceerde hij de idee van een pensioenfonds voor de individuele kunstenaar. 
 
Volgens sommigen is het cultuurbudget te klein om een aanvullende bijdrage te leveren. Bovendien 
zouden de sociale partners niet betrokken zijn bij deze discussie. Naar verluidt heeft de minister ook 
een studie besteld bij het Kunstenloket. 
 
1. Wat is de stand van zaken in dit dossier? 
 
2. Wanneer zal de studie omtrent de vermelde problematiek klaar zijn? Zijn er reeds tussentijdse 

resultaten? 
 
3. Heeft de minister ideeën overgenomen uit het buitenland en zo ja, welke? 
 
4. Acht de minister het zinnig de sociale partners te betrekken bij deze discussie? Kan hij dit 

toelichten? 
 
5. Zal het cultuurbudget niet worden gehypothekeerd als van hieruit een soort aanvullend pensioen 

moet worden voorzien voor de individuele kunstenaar? Kan de minister dit toelichten? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 94 van 7 april 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
1-5. In mijn beleidsbrief Cultuur 2008 werd reeds aangegeven dat ik diverse maatregelen wil nemen 

om de positie van de individuele kunstenaar te versterken. Dit wens ik te realiseren door 
ondermeer een systeem van eregelden te ontwikkelen, de introductie van microkredieten voor 
zelfstandige kunstenaars en een optimalisering van de pensioensituatie van de kunstenaar. 

 Betreffende de optimalisering van de pensioensituatie van de kunstenaar werd overeenkomstig 
de wetgeving inzake overheidsopdrachten aan het Kunstenloket een onderzoeksopdracht 
toegekend. Deze studie werd in januari 2008 opgestart. In het raam van deze “studie 
Pensioenen” worden door het Kunstenloket volgende stappen ondernomen: 

 - In kaart brengen van de vigerende regelgeving (wettelijke en aanvullende pensioenen) met 
 bijzondere aandacht voor de bepalingen specifiek voor kunstenaars.   
- Dit overzicht dient als uitgangspunt om de eventuele strikt juridische lacunes in het systeem 
 aan het licht te brengen. Tevens wordt een vragenlijst opgemaakt die ertoe strekt een zicht te 
 krijgen op de eventuele problematiek rond pensioenvorming specifiek in een artistieke 
 context. Op basis van deze vragenlijst zal het Kunstenloket gesprekken houden met volgende 
 organisaties:  

 Steunpunten: Muziekcentrum, VTI, BAM, VAI 
 sociale partners: ACLVB, ACOD-Cultuur, ACV-Transcom/Cultuur, Oko 
 andere belangenorganisaties: VOBK, GALM, NICC, VAV 
 Fondsen: VFL, VAF 
 namens SBK’s: FEDERGON 

 De bevindingen worden gebundeld in een eerste tussentijds rapport waarvan de oplevering is 
voorzien op 15 juni 2008. 

 De tweede fase van het onderzoek is toegespitst op het formuleren van mogelijke oplossingen 
waar nodig. Op basis van de problematiek die uit het overzicht van wetgeving en de interviews 
naar voor zou komen, zal worden bekeken of in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland 
en Duitsland gelijkaardige problemen bestaan, en, zo ja, hoe hiermee wordt omgegaan. Parallel 
zal een gespreksronde volgen met de betrokken administraties (o.a. RVP) en gespecialiseerde 
dienstverleners.   

 Aangezien deze fase van het onderzoek pas aanvangt na 15 juni 2008 kan nog geen resultaat 
worden voorgelegd. De definitieve oplevering van het rapport desbetreffende is voorzien op 31 
oktober 2008. 

 Uiteraard worden de sociale partners hierbij betrokken. In de huidige onderzoeksfase zullen zij 
samen met diverse andere actoren bevraagd worden over hun standpunten en bevindingen.  

 Het is momenteel te voorbarig om uitspraken te doen over de inzet van middelen naar een 
aanvullend pensioen en een mogelijk hypothekeren van de cultuurbegroting door de 
ontwikkeling van deze beleidslijn. Hiervoor wil ik de bevindingen uit het onderzoek van het 
Kunstenloket afwachten. Ik steek echter niet onder stoelen of banken dat ik de positie en 
ondersteuning van de kunstenaar cruciaal vind voor de onderbouw en leefbaarheid van het 
culturele leven in Vlaanderen. De eigenheden van een artistieke loopbaan, zeker in een periode 
voor het “Statuut van de Kunstenaar” maakten een continue opbouw van pensioenrechten 
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moeilijk. Ik wil vanuit mijn positie van minister van Cultuur al het mogelijke doen om de 
kunstenaar te ondersteunen in zijn artistieke loopbaan. Ik heb dan ook middelen voorzien om in 
de loop van dit jaar de in mijn beleidsbrief 2008 aangekondigde instrumenten te ontwikkelen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 95 
van 7 april 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
Kunstenaars   -   Loopbaanheroriëntering 
 
De loopbaan van kunstenaars verloopt vaak verkapt. Alles moet in het werk gesteld worden om hen te 
helpen naar een gestroomlijnd verloop van hun loopbaan. Veel hangt natuurlijk ook af van de goodwill 
van de kunstenaars zelf en derhalve ligt een deel van de verantwoordelijkheid ook bij hen. 
 
Dansers zijn vaak op het einde van hun danscarrière voor hun veertigste. In Nederland bestaat er een 
transitiefonds voor dansers die aan het eind van hun carrière zijn. Deze problematiek kan ook breder 
benaderd worden en toegespitst worden op alle kunstenaars die om één of andere reden uit het vak 
stappen en in een andere branche willen terechtkomen, en die dus aan een loopbaanheroriëntering toe 
zijn.  
 
1. Heeft de minister de behoefte al onderzocht aan een programma inzake loopbaanheroriëntering, 

analoog met het Nederlandse transitiefonds, voor kunstenaars in het algemeen en voor dansers in 
het bijzonder? 

 
Is de minister voorstander van een dergelijk loopbaanheroriënteringsprogramma? Kan hij dit 
toelichten? 

 
2. Bestaan er reeds dergelijke programma’s en door wie worden die ingevuld? Kan de minister dit 

toelichten? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 95 van 7 april 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
1. Het is een feit dat de beroepsloopbaan van kunstenaars, en in het bijzonder voor dansers, een 

problematisch verloop kan hebben: de carrière van een danser is beperkt in de tijd wegens de 
fysieke eisen die het beroep stelt. Op dat vlak zijn er in België weinig vangnetten voorzien. 
Loopbaanheroriëntering betreft een complexe materie die op federaal niveau moet aangekaart 
worden: een algemene transitieregeling zoals een transitiefonds zou er immers alleen maar 
kunnen komen binnen het specifieke Belgische kader van de Wet op de Fondsen voor 
Bestaanszekerheid. In maart van dit jaar werd aan het agentschap Kunsten en Erfgoed de 
opdracht gegeven een Federaal Memorandum uit te werken. De loopbaanheroriëntering zal 
binnen dit nieuwe Federaal Memorandum ongetwijfeld een belangrijk thema worden. Verder 
wordt op Vlaams niveau de mogelijkheid onderzocht om vrijgekomen D.A.C.-middelen aan te 
wenden voor de tewerkstelling van onder meer de dansers.  
 

2. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen is momenteel de enige Belgische instelling die dansers 
met een staat van dienst die minstens tien jaar bedraagt, een transitieregeling biedt.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 96 
van 7 april 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
CANON-cultuurcel   -   Samenwerking departementen 
 
CANON, de cultuurcel van het departement Onderwijs wil in een open, creatieve leeromgeving 
leerlingen, leerkrachten en vormingsmedewerkers op een actieve manier in contact brengen met kunst 
en cultuur. Zo wil men via workshops, studiedagen, projecten, publicaties en acties cultuur een vaste 
plek in de school en de lessen geven en laat men de culturele wereld kennismaken met de 
mogelijkheden van het onderwijs.  
 
Zoals hierboven aangehaald, ressorteert de CANON-cultuurcel onder het departement Onderwijs en 
hangt ze dus af van de minister van Onderwijs. 
 
Vanuit de culturele sector gaan er stemmen op om de cultuurcel zowel van de minister van Onderwijs 
als van de minister van Cultuur te laten afhangen. 
 
1. Acht de minister het wenselijk dat er meer inspraak zou zijn vanuit het departement Cultuur en dus 

van de minister Cultuur in de werking van de CANON-cultuurcel? Kan hij dit toelichten? 
 
2. Is er hieromtrent overleg met de minister van Onderwijs c.q. Cultuur? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Anciaux (vraag nr. 96) en Vandenbroucke (nr. 197). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 96 van 7 april 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
1-2. De basisopdracht van de CANON Cultuurcel bestaat er in werk te maken van kunst- en 

cultuureducatie binnen het onderwijs. In die zin gaat het werk van CANON Cultuurcel dan ook 
in eerste instantie de bevoegde minister van Onderwijs aan, wat verklaart waarom de huidige 
aansturing vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming gebeurt.  

 Op de vraag of we het wenselijk zouden achten dat er meer inspraak zou zijn vanuit het 
departement Cultuur in de werking van de CANON Cultuurcel, is het echter op dit ogenblik nog 
te vroeg om te antwoorden.  

 
 U bent er ongetwijfeld van op de hoogte dat er momenteel een commissie aan de slag is rond het 

thema cultuur- en kunsteducatie en dit naar aanleiding van het onderzoek van professor Ann 
Bamford, Kwaliteit en consistentie. Arts and Cultural Education in Flanders (2007). Dit 
onderzoek gebeurde in opdracht van minister Vandenbroucke 

 Deze commissie werd door minister Vandenbroucke samengesteld, in overleg met mij en bestaat 
uit mensen die de nodige kennis van de culturele en onderwijswereld hebben op beleidsniveau 
en in de praktijk. De commissie stemt haar advies af met een brede klankbordgroep. Ook deze 
groep werd samengesteld met vertegenwoordigers uit de culturele en de onderwijssector en de 
betrokken administraties.  

 
 Van de commissie wordt verwacht dat ze zich laat inspireren door de resultaten van het 

onderzoek van professor Bamford en deze kritisch bekijkt, om me dan tegen einde mei 2008 een 
aantal concrete voorstellen voor te leggen rond kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. De 
Afstemming tussen beide beleidsdomeinen Cultuur en onderwijs maakt ook deel uit van het 
beleidstraject. 

 
 Ikzelf heb intussen mijn administratie de opdracht gegeven om vanuit mijn bevoegdheden een 

rapport samen te stellen met een samenhangend overzicht van de vele en diverse instrumenten, 
regels enz. die zich binnen onze bevoegdheden richten naar de cultuureducatie in een breed 
perspectief en op basis daarvan een aanzet te geven tot verdere beleidsvoering. De resultaten 
hiervan kunnen een waardevolle insteek betekenen voor het werk van de commissie en het 
kunst- en cultuureducatieve veld in het algemeen.  

 
 Minister Vandenbroucke en ikzelf stellen daarom voor dat we de resultaten van het werk van de 

commissie afwachten alvorens uitspraken te doen over de wenselijkheid en invulling van een 
meer doorgedreven samenwerking. 

 
 Verder wijzen wij er u graag op dat er momenteel al verschillende samenwerkingsverbanden 

bestaan tussen het beleidsdomein CJSM en de CANON Cultuurcel. Zo kwam in samenwerking 
met het IVA Kunsten en Erfgoed  en de CANON Cultuurcel een onderzoek tot stand over 
erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs (Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs, 2007) en 
werkte de CANON Cultuurcel samen met de afdeling Jeugd en Cultuurnet Vlaanderen en CJP 
aan een publicatie over kinderen en Cultuur, (XS - over kinderen, cultuur & communicatie, 
2007). 
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 In antwoord op de studie rond erfgoed stelde de CANON Cultuurcel overigens een stuurgroep 
samen, bestaande uit ambtenaren van belendende beleidsdomeinen (CJSM, maar ook VIOE) en 
FARO vzw het door het cultuurbeleid erkende steunpunt voor erfgoed.  

 
 In heel wat projecten maakt CANON Cultuurcel overigens gebruik van de expertise van 

collega’s uit het beleidsdomein CJSM. 
 
 Zo maken ambtenaren van het beleidsdomein CJSM onder meer deel uit van de stuurgroep rond 

de opdracht INgeBEELD IV (media-educatie in de lerarenopleiding) en zijn zij actief betrokken 
bij de jurering van de subsidielijnen www.Dynamo-2.be en de laboratoriumprojecten. Verder werkt 
het door mij gesubsidieerde veld via de steunpunten nauw samen met de CANON Cultuurcel, 
voorbeeld hiervan is het onderzoek rond audiovisuele vorming in het onderwijs. Dit onderzoek  
werd opgezet in samenwerking met IAK, het steunpunt (nu opgenomen onder BAM) voor 
audiovisuele kunsten. 

 Het initiatief INgeBEELD werd overigens ontwikkeld op basis van dit onderzoek  
 
 Ten slotte werden recent, op vraag van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie in het 

departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd 
en Volwassenen en het agentschap Kunsten en Erfgoed ambtenaren aangeduid die als 
aanspreekpunten fungeren voor de Canon Cultuurcel. Dit met het oog op mogelijke 
gezamenlijke initiatieven in de toekomst.  

 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -439- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 97 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Overheidsopdrachten   -   Consultancybureaus 
 
De Vlaamse overheid doet voor de ondersteuning van haar beleid vaak een beroep op 
consultancybureaus. 
 
1. Kan de minister binnen zijn/haar bevoegdheid meedelen welk bedrag in deze legislatuur reeds 

werd gespendeerd aan consultancy?   
 

Kan dit opgesplitst per jaartal? Kan de minister eveneens het jaarlijks aantal overheidsopdrachten 
meedelen? 

 
2. Om welke opdrachten en bedragen gaat het binnen de verschillende departementen, diensten en 

instellingen die de minister onder zijn/haar bevoegdheid heeft? 
 

Binnen welke departementen, diensten en instellingen is het bedrag uitgegeven aan 
consultancybureaus het hoogst? Wat is de reden daartoe? 

 
3. Hoe evolueert het bedrag van de overheidsopdrachten dat uitgegeven wordt aan 

consultancybureaus? Wat is de reden van deze evolutie? 
 
4. Welke criteria gelden er om een overheidsopdracht uit te besteden aan een consultancybureau? 
 
5. Volgens welke wetgeving gebeuren de selecties van de consultancybureaus? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 58, Van Mechelen nr. 110, 

Vandenbroucke nr. 198, Anciaux nr. 97, Bourgeois nr. 78, Keulen nr. 123, Van Brempt nr. 150, 
Vanackere nr. 153, Crevits nr. 576, Ceysens nr. 60). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 97 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door Vlaams minister Geert Bourgeois, minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 98 
van 9 april 2008 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
Projectsubsidies voor jeugdvoetbal   -   Stand van zaken 
 
In totaal 413 dossiers werden ingediend in het kader van de toekenning van experimentele 
projectsubsidies voor ondersteuning van eenmalige infrastructuurwerken aan de jeugdaccommodatie 
bij voetbalclubs. 
 
103 dossiers werden geselecteerd na beoordeling door een deskundige adviescommissie. 
 
1. Hoe was de deskundige adviescommissie samengesteld? 
 
2. Welke criteria werden bij de beoordeling van de dossiers vooropgesteld? 
 
3. Welke concrete aanvragen werden niet in aanmerking genomen en wat was de motivering ervan? 
 
4. Hoe ligt de regionale spreiding van de gunstig beoordeelde dossiers? Graag hierbij een opdeling 

per provincie samen met de grootte van de overeenkomstige toegekende subsidiebedragen? 



-442-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 98 van 9 april 2008 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
1. In het kader van de projectsubsidies voor het jeugdvoetbal ter ondersteuning van eenmalige 

infrastructuurwerken werden in totaal werden 413 aanvraagdossiers ingediend. De 
adviescommissie die deze dossiers beoordeelde bestond uit zes deskundigen uit de sportwereld. 
De voetbalbonden werden vertegenwoordigd door Michel Sablon (Sporttechnisch departement 
KBVB) en Jan Korthoudt (voorzitter KVV). Zij werden aangevuld met ex-scheidsrechter Frans 
Van Den Wijngaert (Directeur topsportschool Wilrijk), Paul Eliaerts (Vlaamse Trainersschool – 
Afdelingshoofd Sportkaderopleiding), Renaat Philippaerts (professor UGent) en Werner Helsen 
(professor KULeuven).  
 

2. De aanvraagdossiers werden beoordeeld werd op basis van verschillende criteria:  
- het infrastructuurprojectplan  
- de kwaliteit van het jeugdvoetbalopleidingsplan  
- het aantal gediplomeerde trainers binnen de club  
- de aanwezigheid van een technisch verantwoordelijke jeugdopleiding  
- het aantal aangesloten jeugdspelers  
- het aantal ingeschreven jeugdploegen  
- de aandacht voor interculturaliteit en meisjesvoetbal  
- de samenwerking met andere clubs, scholen en topsportscholen 

 
 Deze adviescommissie beoordeelde de dossiers op het vlak van het sportinfrastructuurplan en 

het jeugdvoetbalopleidingsplan. Hun advies werd aangevuld met dat van de cel interculturaliteit 
van het departement, voor het interculturele luik, en dat van de beleidsmedewerkers sport van 
het departement, die de dossiers beoordeelden op het vlak van samenwerking, meisjesvoetbal en 
ethisch verantwoord sporten. 

 
3. Op basis van de beoordeling van de aanvraagdossiers werd een puntenklassement opgemaakt. 

De beste dossiers werden uiteindelijk weerhouden, hun aantal bepaald in functie van het 
beschikbare subsidiebedrag. De aanvragen die niet werden in aanmerking genomen kunt u in 
bijlage 1 terugvinden.  
 

4. In bijlage 2 kunt u de regionale spreiding van de gunstig beoordeelde dossiers terugvinden. Deze 
zijn grotendeels evenredig verdeeld over de verschillende Vlaamse provincies, met uitzondering 
van provincie Antwerpen dat iets meer positief geëvalueerde dossiers telt. 

 
BIJLAGEN 
 
1. Niet weerhouden dossiers 
2. Regionale spreiding gunstig beoordeelde dossiers  
 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/ANCIAUX/98/antw.098.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/ANCIAUX/98/antw.098.bijl.002.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 99 
van 11 april 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Woonzorgzone Ganshoren   -   Stand van zaken 
 
Wat de woonzorgzone betreft die zich in Ganshoren moet ontwikkelen rond het bestaande rusthuis, 
serviceflats en dienstencentrum, lijken er een aantal problemen zijn.  
 
Voor de uiteindelijke verwezenlijking van deze woonzorgzone is er een uitbreiding nodig om nieuwe 
infrastructuur op te richten. Dat impliceert dat men grond moet verwerven, die naar verluidt eigendom 
is van de gemeente.  
 
Hier rijzen een aantal problemen, dit erkende de minister in antwoord op een vraag om uitleg op 31 
januari 2008 (Handelingen C128 van 31 januari 2008, blz.1-2): “Het project Woonzorgzone 
Ganshoren is door mijn strategisch planner, samen met de verantwoordelijken van het 
Gemeenschapscentrum De Zeyp, in het najaar 2007 voorgesteld aan de burgemeester en schepenen. 
Tot vandaag heeft het gemeentebestuur niet formeel gereageerd, noch in de positieve, noch in de 
negatieve zin.” 
 
Op 6 maart 2008 stelde de minister over hetzelfde dossier (Handelingen C164 van 6 maart 2008, blz. 
5-8): “Wat betreft het project in Ganshoren, is er tot mijn spijt geen doorbraak in het dossier. Op mijn 
voorstel voor ruilkoop of gewone koop van de gemeentegrond naast het rusthuis Nouvelle Résidence 
Classic heeft het gemeentebestuur negatief geantwoord. De gemeente Ganshoren wil voorrang geven 
aan investeringen voor jonge gezinnen, zo zegt men daar. Ik heb op korte termijn een overleg 
aangevraagd met de Vlaamse schepenen en met mensen van het gemeenschapscentrum om te kijken 
hoe we verder gaan.” 
 
1. Kan de minister een stand van zaken geven in dit dossier? 
 
2. Heeft het overleg met de Vlaamse schepenen plaatsgevonden? 
 

Met welke resultaten ? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 99 van 11 april 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
1-2. Op 19 februari 2008 heeft het College van Burgemeester en Schepen van de  

Gemeente Ganshoren mij geantwoord dat een eventuele onderhandse verkoop van de grond 
gelegen aan de Van Overbekelaan in het kader van het Masterplan Woonzorgzones niet ter orde 
is.   
Het College stelt prioriteit te willen geven aan infrastructuur om jonge gezinnen aan te trekken, 
gelet op de belangrijke vergrijzing van de Ganshorense bevolking en, zoals men stelt, het 
aanzienlijke aantal rusthuizen dat de gemeente reeds telt. Verder houdt het College rekening met 
het beperkt aantal gronden dat tot het gemeentelijk patrimonium behoort. 

 Op 19 maart 2008 is er een overlegvergadering geweest met de twee Vlaamse schepenen, de 
verantwoordelijken van het Gemeenschapscentrum en het lokaal dienstencentrum, de strategisch 
planner woonzorgzones en mijn kabinet. De vergadering kwam tot het besluit om te kijken of 
het woonzorgzoneproject kan gerealiseerd worden, zonder de aankoop van de naastliggende 
grond. Een aantal infrastructurele mogelijkheden worden onderzocht om tien bijkomende 
aanleunwoningen (appartementen), het lokaal dienstencentrum en dagverzorgingscentrum te 
realiseren binnen de eigen site en gebouwen. Op basis hiervan wordt in een volgende stap 
overleg gepleegd met de Vlaamse gemeenschapscommissie, zowel welzijn als cultuur, om de 
haalbaarheid en opportuniteit van deze projectherorïentatie te bespreken. 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 100 
van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Sociaal-cultureel volwassenenwerk   -   Opmerkingen Rekenhof (1) 
 
In het verslag van het Rekenhof over de subsidiebepaling in het kader van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk (Stuk 37-D (2007-2008)) merkt het Hof op dat de minister ook voor bewegingen 
meestal de adviezen van de adviescommissie opvolgt. 
 
Het Hof vermeldt echter twee uitzonderingen. Zeker in één geval was deze afwijkende beslissing 
volgens het Hof niet afdoende gemotiveerd. 
 
1. Om welke twee bewegingen ging het hier? 
 
2. Welke beweging was het voorwerp van de onvoldoende gemotiveerde beslissing? 
 
3. Waarom werd deze ongebruikelijke beslissing niet voldoende gemotiveerd? Gezien het 

uitzonderlijke karakter van zo’n afwijking zou men dat toch mogen verwachten? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 100 van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
1. De twee uitzonderingen die het Hof vermeldt, betreffen IMAVO en Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen.  
 

2. De opmerking van het Rekenhof i.v.m. een onvoldoende gemotiveerde beslissing verwees naar 
de beslissing over IMAVO, genomen bij de eerste ronde in juni 2004.  
 

3. Minister Van Grembergen heeft zijn beslissing gemotiveerd vanuit de bezorgdheid om 
pluriformiteit in de gesubsidieerde thematische werkingen. Bij zijn beslissing was hij zich er van 
bewust dat de plannen van de organisatie om de omslag naar beweging te maken nog niet op 
punt stonden:  “De commissie gaf aan dat deze organisatie over de nodige know-how beschikt 
over het thema maar dat het beleidsplan niet ambitieus genoeg was om voldoende omslag naar 
de werksoort ‘bewegingen’ te veroorzaken”. Daarom benadrukte de minister in zijn beslissing 
dat de organisatie hier bijzondere aandacht aan diende te besteden bij het opmaken van de 
actualisatie van het beleidsplan. Zo heeft hij gemeend een evenwicht te bereiken tussen het 
geven van kansen aan een pluriform werkveld enerzijds en het nastreven van kwaliteitsvolle 
werking anderzijds.  
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 101 
van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Sociaal-cultureel volwassenenwerk   -   Opmerkingen Rekenhof (2) 
 
In het verslag van het Rekenhof over de subsidiebepaling in het kader van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk (Stuk 37-D (2007-2008)) is het Hof tamelijk kritisch over de manier waarop de 
adviescommissie voor bewegingen reageert op verhaalschriften. 
 
De adviescommissie voor de bewegingen stelde in verscheidene dossiers haar advies bij op grond van 
verhaalschriften. Deze bijstellingen zijn bij gebrek aan verslagen over de deliberaties niet altijd 
gemakkelijk te begrijpen. Dit maakt een objectieve controle zo goed als onmogelijk. 
 
Welke richtlijnen heeft de minister reeds uitgevaardigd om de adviescommissies te verplichten een 
beknopt verslag over de deliberaties op te stellen, waarin minstens de argumenten voor en tegen een 
bijstelling duidelijk worden samengevat? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 101 van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
De opmerking situeert zich binnen een algemene evaluatie van het Rekenhof, waarbij het volgende 
wordt gesteld: “De adviescommissie en de minister onderbouwen en motiveren hun adviezen en 
beslissingen over het algemeen goed. De motiveringen zijn in de praktijk van aard een degelijke basis 
te vormen voor een objectieve subsidiebepaling op basis van het ingediend beleidsplan”. 
 
Ondertussen is er een evaluatie van het decreet geweest en zijn de nodige aanpassingen aan het decreet 
gerealiseerd. (zie decreet van 14 maart 2008). Momenteel wordt het bijhorende uitvoeringsbesluit 
voorbereid.   
Voortaan voorziet het decreet een dubbele verhaalmogelijkheid - enerzijds via een mogelijk 
bezwaarschrift tegen het eindevaluatieverslag van de administratie bij een beroepscommissie en 
anderzijds via een verhaalmogelijkheid bij de adviescommissie naar aanleiding van de inhoudelijke en 
kwaliteitsbeoordeling van het beleidsplan. In combinatie met o.m. een duidelijker rolverdeling tussen 
adviescommissie en administratie en een aanscherping van de beoordelingselementen die de 
adviescommissie ter beschikking heeft, werd zo een steviger basis gelegd voor het onderbouwen en 
argumenteren van de oorspronkelijke adviezen en van eventuele bijsturingen n.a.v. verhaalschriften. 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 102 
van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Sociaal-cultureel volwassenenwerk   -   Opmerkingen Rekenhof (3) 
 
In het verslag van het Rekenhof over de subsidiebepaling in het kader van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk (Stuk 37-D (2007-2008)) is het Hof tamelijk kritisch over de manier waarop de 
subsidievoorwaarden voor bewegingen worden gecontroleerd. 
 
Aangezien bewegingen niet worden erkend, maar alleen gesubsidieerd, is de toetsing aan de 
subsidievoorwaarden van essentieel belang. De regelgeving geeft echter niet aan wie daarvoor 
bevoegd is. Waarschijnlijk mede daarom ontbreekt het in de adviezen van de commissie vaak aan een 
eenduidige uitspraak over de mate waarin bewegingen aan de subsidievoorwaarden voldeden. De 
administratie heeft hierover en over de beleidsplannen in de initiële ronde zelfs geen enkel formeel 
advies uitgebracht.  
 
Bij de bewegingen bevatten de adviezen van de commissie geen volledige kwalitatieve en inhoudelijke 
beoordeling van het beleidsplan. Naargelang de eindbeoordeling, beperkten zij zich namelijk tot 
uitsluitend positieve of negatieve punten. Het voorgestelde subsidiebedrag werd door de 
adviescommissie vaak niet, of maar in beperkte mate, gemotiveerd, meestal met een verwijzing naar 
de verantwoording van de gevraagde subsidie door de organisatie. 
 
1. Heeft de minister reeds nieuwe regelgeving uitgewerkt of voorbereid waarin duidelijk wordt 

vastgelegd wie bevoegd is voor de toetsing van bovenvermelde subsidievoorwaarden? Op welke 
datum wordt die regelgeving van kracht? 

 
2. Heeft de minister reeds maatregelen genomen  om de adviescommissie te dwingen een grondige 

kwalitatieve en inhoudelijke beoordeling van het beleidsplan op te stellen, en het voorgestelde 
subsidiebedrag met ernstige argumenten te verantwoorden? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 102 van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
De opmerking situeert zich binnen een algemene evaluatie van het Rekenhof, waarbij het volgende 
wordt gesteld: “De adviescommissie en de minister onderbouwen en motiveren hun adviezen en 
beslissingen over het algemeen goed. De motiveringen zijn in de praktijk van aard een degelijke basis 
te vormen voor een objectieve subsidiebepaling op basis van het ingediend beleidsplan”. 

 
Ondertussen is er een evaluatie van het decreet geweest en zijn de nodige aanpassingen aan het decreet 
gerealiseerd (zie decreet van 14 maart 2008). Deze aangepaste versie van het decreet treedt in werking 
vanaf 1 januari 2008. Momenteel wordt het bijhorende uitvoeringsbesluit voorbereid. 
Voortaan zal de taakverdeling tussen adviescommissie en administratie duidelijker omschreven zijn. 
De administratie beheert het aanvraagdossier, controleert de vormelijke aspecten er van en bezorgt alle 
nodige documenten aan de adviescommissie.   
De adviescommissie geeft een inhoudelijke en kwaliteitsbeoordeling van de volledige subsidie-
aanvraag. De adviescommissie betrekt in haar advies tevens de realiteitswaarde van de financiële 
raming in de subsidieaanvraag.  
Rekening houdend met de beoordeling van de adviescommissie stelt de administratie een voorontwerp 
van beslissing op over alle aspecten van het aanvraagdossier. 
 
In de aangepaste versie van het decreet werden de beoordelingselementen die de adviescommissie ter 
beschikking heeft, aangescherpt. Bovendien werd expliciet opgenomen dat de adviescommissie in haar 
advies tevens de realiteitswaarde van de financiële raming in de subsidieaanvraag betrekt. 
Deze wijzigingen vormen een basis voor een meer uitgebreide argumentatie in de adviezen, zowel 
betreffende de inhoudelijke als de financiële aspecten. 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 105 
van 16 april 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Projectsubsidies voor jeugdvoetbal   -   Stand van zaken 
 
Begin oktober 2007 kondigde de minister een nieuw subsidiereglement aan voor de toekenning van 
experimentele projectsubsidies voor ondersteuning van eenmalige infrastructuurwerken aan de 
jeugdaccommodatie bij voetbalclubs. Het reglement bepaalt onder andere dat maximaal 20.000 euro 
subsidie kan aangevraagd worden per voetbalclub én dat de infrastructuurwerken uiterlijk op 1 oktober 
2008 moeten afgerond zijn. In totaal is 1.625.000 euro voorzien op de begroting Sport 2008 voor 
dergelijke projecten.  
 
De clubs kregen erg weinig tijd om projecten in te dienen, want er zaten amper zes weken tussen de 
bekendmaking van het project en de uiterste indiendatum. Toch werden er blijkbaar veel 
projectaanvragen ingediend, want op de site van de administratie Sport lezen we: “Ondanks het hoge 
aantal binnengekomen dossiers, doen we er alles aan om de dossiers zo snel en correct mogelijk te 
beoordelen. In de week van 14 januari komt de adviescommissie voor het laatst samen. Onmiddellijk 
nadien wordt het advies van de adviescommissie overgemaakt aan de minister. Na zijn beslissing 
brengen we u via brief op de hoogte van deze beslissing. We streven ernaar om deze procedure 
afgerond te hebben in de eerste helft van februari.” 
 
Deze deadline is inmiddels verstreken en daarom zou ik aan de minister de volgende vragen willen 
stellen. 
 
1. Hoeveel subsidieaanvragen werden er per Vlaamse provincie door voetbalclubs ingediend in het 

kader van dit nieuwe subsidiereglement? En wat is de spreiding over de verschillende 
voetbalfederaties? 

 
2. Hoe en aan de hand van welke criteria werden de ingediende dossiers beoordeeld? 
 
3. Wanneer heeft de adviescommissie haar activiteiten beëindigd en haar advies ingediend bij de 

minister? 
 
4. Hoeveel projecten werden er per Vlaamse provincie door de minister goedgekeurd en wat is het 

subsidiebedrag dat elk goedgekeurd project zal ontvangen? En wat is de spreiding van de 
goedgekeurde projecten over de verschillende voetbalfederaties? 

 
5. Hoeveel subsidieaanvragen werden geweigerd? Om welke redenen? 
 
6. Is de minister afgeweken van het advies dat door de adviescommissie werd uitgebracht? Zo ja, wat 

was hiervoor de motivering? 
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7. Blijft de deadline van 1 oktober voor de realisatie van de werken gehandhaafd nu de 
bekendmaking van de subsidiebeslissing op zich heeft laten wachten? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 105 van 16 april 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
1. In het kader van de projectsubsidies voor het jeugdvoetbal ter ondersteuning van eenmalige 

infrastructuurwerken werden in totaal werden 413 aanvraagdossiers ingediend. In bijlage 1 vindt 
u terug hoeveel subsidieaanvragen er per Vlaamse provincie werden ingediend per voetbalclub. 
Deze clubs waren meestal aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. 

 
2. De toekenning gebeurde op basis van de kwaliteit van de aanvraagdossiers, die beoordeeld werd 

op basis van verschillende criteria:  
-  het infrastructuurprojectplan  
-  de kwaliteit van het jeugdvoetbalopleidingsplan  
-  het aantal gediplomeerde trainers binnen de club  
-  de aanwezigheid van een technisch verantwoordelijke jeugdopleiding  
-  het aantal aangesloten jeugdspelers  
-  het aantal ingeschreven jeugdploegen  
-  de aandacht voor interculturaliteit en meisjesvoetbal  
-  de samenwerking met andere clubs, scholen en topsportscholen 

 
3. De adviescommissie kwam een laatste keer samen op 16 januari 2008. Haar advies werd mij op 

23 januari 2008 overgemaakt. 
 
4. 103 van de 413 ingediende dossiers werden goedgekeurd. Goedgekeurde dossiers van clubs uit 

nationale afdelingen van het mannenvoetbal konden voor maximaal 50% van het 
investeringsbedrag gesubsidieerd worden. Bij andere clubs ging dit om maximaal 70%. In beide 
gevallen bedroeg het subsidiebedrag maximaal € 17.500 (zie ook antwoord 6). 

 
 Het merendeel van de ingediende projecten komt van clubs aangesloten bij de KBVB. De 

meeste van de goedgekeurde dossiers komen dan ook hieruit. Naar verhouding tot het aantal 
ingediende aanvraagdossiers scoort de KVV wel het best met 30% goedkeuringen. Een 
overzicht van de goedgekeurde dossiers, gespreid over de verschillende voetbalfederaties, vindt 
u terug in bijlage 2. 

 
5. Er werden 310 dossiers niet weerhouden. Deze dossiers kregen geen subsidie wegens het 

onvoldoende goed scoren op één of meerdere beoordelingscriteria. 
 
6. Het vooropgestelde maximale subsidiebedrag van € 20.000 werd verlaagd tot € 17.500 om meer 

kwaliteitsvolle projecten te kunnen ondersteunen. Verder keurde ik nog enkele dossiers extra 
goedop basis van hun prioritaire aandacht voor meisjesvoetbal en/of om te beantwoorden aan 
een betere geografische spreiding. 

 
7. Deze einddatum werd van bij de aanvraag vooropgesteld en ook gedurende de rest van de 

procedure herhaald. Gezien ook het feit dat de middelen moeten worden uitgekeerd voor eind 
2008, blijft de deadline van 1 oktober dus behouden. 

 
BIJLAGEN 
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1. Niet weerhouden dossiers 
2. Overzicht goedgekeurde dossiers volgens federatie  
 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/ANCIAUX/105/antw.105.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/ANCIAUX/105/antw.105.bijl.002.xls 
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Vraag nr. 106 
van 17 april 2008 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Volkssporten   -  Hanengezang 
 
Ik wil graag aandacht vragen voor de problematiek van hanengekraai of hanengezang. Deze volkssport 
dreigt uit te sterven, onder meer wegens problemen van fiscale aard. 
 
Hanengekraai wordt tot nader order nog steeds beschouwd als een weddenschap, die om die reden dan 
ook belast wordt met 15 procent directe belasting op de ingezette sommen van de wedstrijden. Op het 
zogenaamde formulier 733 met de titel “Aangifte in de belasting op de spelen en de weddenschappen” 
staat een rubriek die “wedstrijd voor hanengekraai” heet. 
 
Hanengekraai of -gezang is een sport die vooral in de streek van Haspengouw in Vlaanderen en 
Hesbaye in Wallonië wordt beoefend. Er zijn volgens insiders een 4.000 à 6.000 liefhebbers die deze 
sport in groepsverband beoefenen, gewoonlijk in een echte dorpscafé of een parochiezaal. Het spel 
zoals het in Zuid-Limburg wordt gespeeld, gaat gepaard met inzet van 5 euro die onderverdeeld wordt 
in: 
- INZ (inzet) 0,50 euro; 
- VW (voorwerp te winnen) 0,50 euro; 
- P5 (per 5 hanen) 1 euro; 
- SW (schereweg) 0,50 euro; 
- SP1 (speciale pot) 1,5 euro; 
- OZ (overzang) 1 euro. 
 
De spelers zetten op voorhand, per hok met een haan, in op het aantal slagen die men verwacht dat de 
haan zal kraaien binnen een tijdspanne van 1 uur. Overzang laat achtereenvolgens afklokken op zero 
ofwel -1 en -2. 
 
Hanengekraai is met andere woorden een volkse sport die mensen bij elkaar brengt en bijdraagt tot het 
maatschappelijk welbevinden. 
 
1. Op welke wetgeving, koninklijke en ministeriële besluiten is de aanslag van 15 procent gebaseerd? 
 
2. Wat brengt deze belasting op sinds 2000? En hoe is de spreiding van deze belasting over de 

verschillende gemeenten in Vlaanderen? 
 
3. Acht de minister het aangewezen om deze belasting af te schaffen? 
 

Zijn er nog andere belastingen afgeschaft door de federale c.q. Vlaamse overheid inzake spelen en 
weddenschappen? Zo ja, welke en waarom? 
 
Klopt het dat bij duivenwedstrijden geen belastingen meer verschuldigd zijn? 
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4. Is er vanuit levend cultureel erfgoed onderzoek gedaan naar het ontstaan, de betekenis en vooral 

naar het overleven van deze hanengekraaiwedstrijden? Is er duidelijkheid over het aantal 
verenigingen die in deze actief zijn? 

 
5. Alhoewel dit een Waalse bevoegdheid is, is de minister misschien toch op de hoogte: klopt het dat 

het Waals Gewest overweegt deze belasting af te schaffen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Anciaux (vraag nr. 106) en Van Mechelen (nr. 119). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 106 van 17 april 2008 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Dirk Van Mechelen, viceminister- 
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke 
Ordening. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 109 
van 22 april 2008 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
Vlaams Fonds voor de Letteren   -   Lezersenquête 
 
In 2007 organiseerde het Vlaams Fonds voor de Letteren een lezersenquête via haar gesubsidieerde 
literaire tijdschriften. Meer dan 10.000 exemplaren werden verspreid en uiteindelijk kwamen er 626 
exemplaren ingevuld terug. 
 
In het jaarverslag van het fonds konden we de samenvatting van de belangrijkste resultaten vernemen. 
Globaal gezien, zijn de lezers tevreden en is er voldoende diversiteit in het literaire aanbod.   
 
Uit de resultaten kunnen we wel afleiden dat deze tijdschriften moeilijk hun doelgroep bereiken. Langs 
de ene kant begrijpelijk, het gaat immers vooral om een nichemarkt, anderzijds een spijtige zaak 
omdat deze tijdschriften een uitgelezen plaats zijn voor jong en nieuw talent.  
 
De bibliotheek speelt hier een belangrijke rol in. 38 % van de lezers gaf de bibliotheek op als de plaats 
waar men in contact kwam met een literair tijdschrift en één op vier van de lezers leest zijn tijdschrift 
in de bibliotheek. 
 
Een verwachte opmerking is dat de zichtbaarheid van literaire tijdschriften te beperkt is. Uit de 
enquête blijkt dat de lezers het aanbod van literaire tijdschriften onvoldoende vinden. 42 % van de 
respondenten zegt dat het aanbod in de bibliotheek tegenvalt. Bibliotheekcommissies moeten uiteraard 
keuzes maken met het budget dat ze hebben, maar het is ook belangrijk dat men de kansen voor nieuw 
talent zoveel mogelijk tracht te stimuleren. 
 
 
1. Is de minister op de hoogte van de resultaten van deze enquête en wat concludeert hij hieruit? 
 
2. Zal het Vlaams Fonds voor de Letteren of het ministerie op basis van deze enquête 

beleidsvoorstellen uitwerken? 
 
3. Welke initiatieven worden er genomen om jong en nieuw literair talent kansen te geven?      
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 109 van 22 april 2008 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
In 2006 (en niet 2007) hield het VFL een enquête bij de lezers van de gesubsidieerde Vlaamse literaire 
tijdschriften. De enquête werd opgezet om het profiel, leesgedrag, de receptie en verwachtingen van de 
lezers van literaire tijdschriften te leren kennen. De verwerking en analyse van de resultaten gebeurde 
in het najaar van 2006. Op het Tijdschriftenforum van 3 februari 2007 werden de resultaten bekend 
gemaakt aan de redacties van de literaire tijdschriften en ook ruimer verspreid. Een samenvatting van 
de enquêteresultaten werd opgenomen in het Jaarverslag 2007 van het VFL onder bijlage 2 
(pp. 181-183). Ik was als vanzelfsprekend op de hoogte van dit initiatief. 
 
Ik heb de indruk dat binnen uw vraagstelling twee thema’s door elkaar lopen: de betekenis van 
literaire tijdschriften en kansen voor debutanten. Het is al te beperkend om de rol van literaire 
tijdschriften te beperken tot deze van kweekvijver.   

1-3. Wat gebeurt er precies voor de promotie van de tijdschriften?  
 

+  in de beleidsplannen van de tijdschriften wordt nadrukkelijk gevraagd naar plannen voor 
promotie en worden extra middelen toegekend voor goed onderbouwde en realistische 
plannen 

+  de vzw CeLT (Culturele en Literaire Tijdschriften) wordt ondersteund (in 2008 met 31.000 
euro) voor de collectieve ondersteuning van deze tijdschriften. 

 
Concreet:  
- collectieve promotie (website www.detijdschriften.be - maandelijkse Tijdschriften-ladder 

in De Morgen en De Standaard – collectieve stand op Andere Boek, Boekenbeurs 
Antwerpen, Beurs kleine uitgevers Amsterdam - folders via Aeolus…) 

- collectieve distributie (via EPO worden de tijdschriften in 1 pakket aangeleverd bij 45 
boekhandels in Vlaanderen en 3 in Nederland - retouren worden gebundeld 
terugbezorgd – de tijdschriften ontvangen 1 afrekening, de boekhandel 1 factuur: een 
gigantische kostenbesparing en extra effecten voor verkoop) 

- aanspreekpunt voor praktische, administratieve en organisatorische problemen  
- op een debatavond over literaire tijdschriften in Amsterdam einde januari werd deze 

werking voorgesteld en door de zaal op spontaan applaus onthaald en als werkmodel 
voor Nederland naar voor geschoven. Het NLPVF onderzoekt nu deze samenwerking. 

+  op de Boekenbeurs is vorig jaar een themadag literaire tijdschriften geweest (staat ook 
uitgebreid in het Jaarverslag p. 79 en pp. 46 - 47) met 3 thema’s: debuteren - cross over - het 
magazine ‘het beste uit de tijdschriften 2007’ samenwerking CeLT en VFL  
  

+  zoals aangegeven: aan Margot Vanderstraeten is gevraagd alle jaargangen van de 
gesubsidieerde tijdschriften te bloemlezen en een eigenzinnige keuze te bundelen - deze 
brochure is gratis verspreid op de Boekenbeurs 2007, in de boekhandels van het CeLT-
netwerk, via Klasse en verstuurd aan alle openbare bibliotheken via VCOB (oplage 6.000 
ex). 

+  in voorbereiding: een gemeenschappelijke Vlaams-Nederlandse website voor literaire 
tijdschriften , een project van NTU, NLPVF en VFL. Gestart wordt op basis van een 
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signaleringswebsite; op termijn komt daar een centraal besteladres, een 
abonnementensysteem en discussieforum bij. Timing: najaar 2008 (de basis voor 
Vlaanderen is het reeds bestaande platform van CeLT)  

 
Qua beleidsoptie wil het VFL de positie van CeLT versterken  en een actie ontwikkelen naar de 
Vlaamse bibliotheken via de VL-NL website. De administratieve en organisatorische 
ondersteuning van de tijdschriftredacties kan beter; in tegenstelling met Nederland waar de 
tijdschriften grotendeels gelinkt zijn aan literaire uitgeverijen, gaat het in Vlaanderen om 
enthousiaste, geëngageerde literatuurliefhebbers. 

 
 Initiatieven voor jong en nieuw literair talent 

 
+  gemeenschappelijke regeling met Nederland voor debuterende auteurs (stimuleringsbeurs 

auteurs) en vertalers in het Nederlands (stimuleringssubsidie) – budget 2008: 41.000 + 
30.000 (Nederland brengt het dubbele in). 

+  stripauteurs die nog geen album hebben gepubliceerd kunnen een startbeurs aanvragen en 
wordt eventueel een mentor toegewezen (in 2007: 5 startbeurzen en 2 mentoraten). 

+  beginnende literaire vertalers krijgen vormingskansen via het Expertisecentrum Literair 
vertalen (een VL-NL organisatie in samenwerking met NTU, VFL, NFvdL en NLPVF en 
Lessius Hogeschool Antwerpen en Universiteit Utrecht. 

+  beginnende literaire vertalers kunnen beroep doen op een mentoraat om een eerste vertaling 
te begeleiden.  

+  ondersteuning van de literaire tijdschriften (budget 2008 = 325.000 euro) 
+  elke auteur met twee publicaties bij een professionele uitgeverij kan aanvraag indienen voor 

een werkbeurs (het VFL stelt vast dat literaire uitgevers alert reageren op literair talent dat 
zich aandient via  tijdschriften, wedstrijden en spontane inzendingen. Het VFL meent dat er 
geen behoefte is aan een corrigerend en aanvullend beleid; het potentieel wordt ruim 
opgevangen door de markt, een extra beleid voor niet-geselecteerde pre-debutanten is 
overbodig en zou een zeer grote arbeidslast betekenen met een minimaal tot nulde resultaat. 

+  ondersteuning van de ‘schrijfdagen’ van Stichting Creatief Schrijven, van 
Schrijversacademie Antwerpen, van workshops voor beginners bij KifKif en masterclasses 
in samenwerking met Passa Porta Brussel. 

+  informatie en documentatie voor pre-debutanten die per mail, post, telefoon contact 
opnemen met het VFL.  

  
Recent is in opdracht van het VFL door studentes van de masteropleiding vergelijkende 
Moderne Letterkunde aan de Ugent een onderzoek uitgevoerd bij debutanten proza en poëzie en 
kinder- en jeugdromans in de periode 1995 – 2006. De definitieve resultaten zijn nog niet 
verwerkt, maar alvast enkele opvallende cijfers: 71 % van de gedebuteerde auteurs heeft voor 
zijn eerste boekpublicatie gepubliceerd hoofdzakelijk in gesubsidieerde literaire tijdschriften - 
meer dan 50 % van hen heeft deelgenomen aan literaire wedstrijden - bijna alle debuten werden 
gerecenseerd - de gemiddelde poëziedebutant is 36 jaar, de prozadebutant 39 jaar - 70 % van de 
debutanten heeft op het moment van het onderzoek al een tweede publicatie; 7 % is van plan 
niet meer te publiceren. 
 

 Uit een onderzoek over debuteren in literaire tijdschriften leren we dat in de periode 2000 - 2006 
op 3.821 gepubliceerde auteurs in negen Vlaamse literaire tijdschriften 137 genredebutanten (= 
3,6 %) waren. Een kleine helft heeft geen tweede publicatie in de onderzochte periode - 11 % 
publiceert nog enkel in het debuuttijdschrift – ruim een kwart in een ander tijdschrift. 15 % 
publiceert nadien een eigen boek of bundel (of gemiddeld 3 per jaar). Het gemiddeld 
tijdsverloop tussen het tijdschriftdebuut en het eerste boek is drie jaar. Een beperkte vergelijking 
met drie Nederlandse literaire bladen levert wat aantal gepubliceerde debuten betreft een 
gelijkaardig beeld op. Vervolgpublicaties verschijnen minder in andere tijdschriften en vooral 
veel minder in boekvorm. (zie Jaarverslag VFL 2007 pp. 122 - 123) 
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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. 69 
van 18 maart 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid   -   Stand van zaken 
 
De wetgeving van 1993 inzake de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten 
voorziet in de verplichte oprichting van een Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid 
(ICBB).  
 
De federale regering dient de regeringen van de gemeenschappen en gewesten geregeld te informeren 
over het buitenlands beleid, hetzij  uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een gemeenschaps- of 
gewestregering. 
 
Dit houdt in dat deze Conferentie ook op verzoek van een gemeenschaps- of gewestregering moet 
bijeenkomen. 
 
1. Hoeveel maal is de ICBB bijeengekomen sinds het aantreden van de huidige Vlaamse Regering? 
 

Hoeveel maal is dit gebeurd op initiatief van de Vlaamse Regering?  
 

Hoeveel maal is dit gebeurd op initiatief van een andere gemeenschaps- of gewestregering? 
 

2. Heeft deze ICBB een regelmatig vergaderschema opgesteld?  
 
3. Welke onderwerpen zijn er in de loop van de huidige legislatuur reeds aan de orde geweest op de 

vergaderingen van de ICBB? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 69 van 18 maart 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
1. - Art 31bis Gewone Wet Hervorming Instellingen van 9 augustus 1980 is de rechtsbasis en 

bepaalt de werking van de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid (ICBB). Sinds 
het aantreden van de huidige Vlaamse regering in 2004 is de ICBB viermaal bijeen gekomen, 
met name tweemaal in 2005 en tweemaal in 2006.  

 - Tot nog toe stond mijn federale collega, tevens voorzitter van de ICBB, in voor de praktische 
organisatie van de vergadering (versturing uitnodigingen en opstellen van verslag). De agenda-
bepaling daarentegen gebeurt steeds in onderling overleg met de deelstaten. 

 
2.  De ICBB heeft geen regelmatig vergaderschema opgesteld. De vergaderingen vonden plaats op 

ad hoc basis en/of als gevolg van een verzoek door één of meerdere van haar leden.   
  
3.  Als bijlage kan u een overzicht vinden van de ICBB vergaderingen die tot nu toe plaats 

gevonden hebben tijdens de regeerperiode van de huidige Vlaamse regering, met inbegrip van 
de agenda’s. 

  
BIJLAGE 
 
Overzicht vergaderingen van de ICBB 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/BOURGEOIS/69/antw.069.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 70 
van 20 maart 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Vlaamse ambtenaren   -   Pensioneringsleeftijd 
 
1. Hoeveel Vlaamse ambtenaren geboren in de jaren 1943-47 werken er nog, hoeveel zijn 

ondertussen gepensioneerd, uitgesplitst per jaar? 
 
2. Wat is de leeftijd van de gepensioneerde Vlaamse ambtenaren in de loop van 2007? Zijn er 

verschuivingen opgetreden ten opzichte van het begin van het decennium? 
 
3. Welke agentschappen/VOI’s zijn aangesloten bij de pool der parastatalen? 
 

Vallen de gepensioneerde ambtenaren van alle andere instellingen ten laste van de Schatkist? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 70 van 20 maart 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal personeelsleden die tussen 1943 en 

1947 zijn geboren. Onder de kolom ‘gepensioneerd’ staat het aantal personen aangeduid die 
vroeger voor de 13 ministeries hebben gewerkt maar op 31/12/2007 op pensioen waren.  

 
 De groep van personeelsleden aangeduid met ‘actief’ geeft het aantal personeelsleden aan dat op 

31/12/2007 nog in dienstverband was. Dit aantal houdt geen rekening met de mate waarin deze 
‘actieve’ personeelsleden al dan niet gebruik maken van onbetaalde (bv. loopbaanonderbreking 
of deeltijdse prestaties) of betaalde verlofstelsels (bv. vakantieverlof) of waarin ze al dan niet 
afwezig zijn ten gevolge van ziekte of arbeidsongeval.  

 
 In onderstaande tabel zijn bovenstaande cijfers herberekend naar de proportie actieven en 

gepensioneerden per geboortejaar van de personeelsleden. 
 

Geboortejaar Leeftijd in 2007 Actief Gepensioneerd 
1947 60 jaar 25% 75% 
1946 61 jaar 17% 83% 
1945 62 jaar 18% 82% 
1944 63 jaar 12% 88% 
1943 64 jaar 9% 91% 
Totaal percentage 17% 83% 

 
 
2. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal Vlaamse ambtenaren uit het vroegere 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en uit de huidige 13 ministeries die tussen 2002 en 
2007 op pensioen zijn gegaan. Uit de tabel blijkt dat de meeste personeelsleden vanaf 60 jaar op 
pensioen gaan. Het aantal pensionerende personeelsleden vóór de leeftijd van 60 jaar is zeer 
beperkt, in de jaren na 60 jaar ligt het aantal pensioneringen iets hoger. Op de leeftijd van 65 
jaar volgt dan de laatste golf van pensioneringen.  

 Op basis van deze aantallen is de gemiddelde pensioneringsleeftijd berekend. Deze blijkt tussen 
60,7 en 61 jaar te schommelen.  

 

Geboortejaar Leeftijd in 2007 Actief Gepensioneerd Totaal  
1947 60 jaar 83 247 330 
1946 61 jaar 60 294 354 
1945 62 jaar 60 275 335 
1944 63 jaar 36 266 302 
1943 64 jaar 27 262 289 
Totaal personeelsaantal  266 1344 1610 
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 Deze resultaten kunnen waarschijnlijk grotendeels verklaard worden door de uitstapregeling 
waarvan personeelsleden in de voorbije jaren gebruik konden maken. In het besluit van de VR 
van 5 oktober 1999 werd namelijk in art. 2 vermeld dat de uitstap kon worden toegestaan aan 
statutaire personeelsleden met een leeftijd tussen 56 en 59 jaar binnen een periode van 1 jaar 
volgend op de goedkeuring van het personeelsplan "AS IS". Omdat de personeelsplannen van de 
7 departementen van het toenmalige Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd 
werden eind augustus 2002, liep de toekenningsperiode voor de uitstapregeling van 1 september 
2002 tot en met 31 augustus 2003. De periode tussen 1 september 2003 tot en met 1 september 
2007 waren de uitstappers in een verlof voorafgaand aan de pensionering. Wanneer zij in die 
periode 60 jaar werden, werden zij ambtshalve in rustpensioen gesteld en gingen ze dus uit 
dienst. Pas op dat moment werden zij als ‘gepensioneerd’ geregistreerd. 

 
 Omdat de toekenningsperiode bij de diensten die overgekomen waren van het federale 

departement Landbouw ten gevolge van de Lambermont-akkoorden later dan 1 september 2002 
gestart is, is de periode van uitstap in deze entiteiten ook later gestart. De laatste personeelsleden 
zijn in de 13 ministeries op 1 januari 2008 ambtshalve op pensioen gesteld.  

 
Pensioneringsleeftijd 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totaal 
55 3 3 4 7 4 9 30 
56 4   1 4 3 4 16 
57 5   4 5 6 11 31 
58 6 1     2 5 14 
59 4 1 2 1 3   11 
60 116 169 218 249 275 260 1287 
61 19 23 23 32 21 11 129 
62 7 11 17 16 13 16 80 
63 6 5 17 11 14 10 63 
64 4 9 8 6 6 16 49 
65 32 36 34 37 34 45 218 
69   1         1 
74       1     1 
Totaal aantal 
gepensioneerden 206 259 328 369 381 387 1930 

  
Gemiddelde 
pensioneringsleeftijd  60,8 61,0 60,8 60,7 60,6 60,7 60,7 

  
Aantal uitstappers 84 469 485 350 147 2   

 
3. Het is de regel dat alle Vlaamse agentschappen met rechtspersoonlijkheid voor de 

pensioenregeling van het vast benoemd personeel aansluiten bij de Pool der parastatalen. Dit 
geldt zowel voor de nu nog bestaande Vlaamse openbare instellingen (VOI) als voor de nieuw 
opgerichte agentschappen (als rechtsopvolgers van de voormalige VOI).Zij betalen een bijdrage 
van (voor 2007) 27% op het brutosalaris van het vast benoemd personeel.  Met deze bijdrage 
worden de pensioenen van de gepensioneerden van deze instellingen bekostigd. 

  
 Drie instellingen zijn niet aangesloten bij de Pool der parastatalen. Twee ervan hebben een eigen 

pensioenfonds: de VRT en de VMW (Vlaamse maatschappij voor Watervoorziening). De 
Scheepvaart is evenmin bij voormelde Pool aangesloten; deze heeft een specifieke 
pensioenregeling (cf. art. 55 decreet 22.12.1995; zelfstandige openbare inrichtingen en regieën 
ingesteld door de Staat). De pensioenregeling die van toepassing is in deze drie entiteiten leunt 
evenwel aan bij de normale pensioenregeling voor het vast benoemd overheidspersoneel. 
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 De 13 Vlaamse ministeries (13 departementen en de intern verzelfstandigde agentschappen 
zonder rechtspersoonlijkheid) vallen rechtstreeks onder de pensioenregeling van de openbare 
sector. De kost van de gepensioneerden (vast benoemden) van deze entiteiten valt ten laste van 
de federale schatkist. 

 
 Hieronder wordt een lijst weergegeven van de entiteiten die bij de Pool zijn aangesloten. Voor 

een aantal recent opgerichte entiteiten of raden loopt de aansluitingsprocedure nog. Deze 
aansluitingsprocedure bestaat uit twee fasen: eerst moet met een besluit van de Vlaamse 
Regering de entiteit worden gemachtigd aan te sluiten bij de Pool der parastatalen, daarna moet 
bij koninklijk besluit deze aanvraag aanvaard worden. 

 
 Aansluitingen bij de Pool der parastatalen (stand van zaken 17 april 2008) 

  

BD Agentschap 
DAR Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - AGIV  

(EVA) 
IV Toerisme Vlaanderen (IVA rp)  
IV Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen – FIT (EVA) 
EWI Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie – IWT 

(IVA rp) (2) 
EWI Vlaams Agentschap Ondernemen – VLAO (IVA rp) 
OV Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs – AGIOn (IVA rp) 
WVG Kind en Gezin (IVA rp) 
WVG Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – VAPH (IVA 

rp) 
WVG Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (EVA) 
WVG Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (EVA) 
CJSM Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de 

Sport en de Openluchtrecreatie  - BLOSO (IVA rp) 
CJSM Vlaamse Regulator voor de Media – VRM (EVA) (1) 
WSE Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen 

(EVA) 
WSE Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(EVA) 
LNE Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij – OVAM (IVA rp) 
LNE Vlaamse Milieumaatschappij – VMM (IVA rp) 
LNE Vlaamse Landmaatschappij – VLM (EVA) 
LNE Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electricteits- en Gasmarkt – 

VREG (EVA) 
MOW Waterwegen en Zeekanaal - W&Z (EVA) 
RWO Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen – VMSW (EVA) 
SAR O&V Vlaamse Onderwijsraad 
SAR EWI-WSE SERV (2) (4) 
VOI O&V Gemeenschapsonderwijs – GO! (2) 
SAR BZ Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken (Vlabest) (3) 
SAR IV Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (3) 
SAR CJSM Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed 

(SARO) (3) 
SAR  Strategische adviesraad Wonen (Vlaamse Woonraad) (3) 
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 De bovenstaande gegevens betreffen de centrale diensten van de Vlaamse Gemeenschap: het 
(ex-)MVG/13 ministeries). De gegevens over de (ex-)VOI's/agentschappen met rechtspersoon-
lijkheid worden thans nog verzameld en zullen naderhand worden medegedeeld. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 71 
van 21 maart 2008 
van KARIM VAN OVERMEIRE 
 
 
 
Flanders.be   -   Neutraliteit 
 
Op de webstek Flanders.be wordt een overzicht gegeven van de politieke situatie in Vlaanderen. 
(About Flanders/politics). Over het Vlaams Parlement wordt geschreven: "In recent years, six political 
formations have played a significant role in Flemish parliamentary elections: the Flemish Liberal  
Democrats (Open VLD), the Flemish Christian Democrats (CD&V), the Social Democrats (sp.a), the 
green party (Groen!), the New Flemish Alliance (Nieuw-Vlaamse Alliantie) and the Flemish extreme 
right party (Vlaams Belang)". 
 
De omschrijving “extreme right” houdt een duidelijk negatieve connotatie in (de betrokken partij 
omschrijft zichzelf nooit als “extreem rechts”, maar als de Vlaamse onafhankelijkheidspartij, een 
rechtse partij of een nationalistische partij). 
 
Uit de laatste zin van de alinea ("None of the democratic parties want to enter into a coalition with 
extreme right, this called 'cordon sanitaire' in Flanders") zou bovendien kunnen afgeleid worden dat de 
betrokken partij geen democratische partij is. 
 
 1. Waarom wordt op een webstek als Flanders.be geen zorgvuldiger en neutraler taal gehanteerd? 
 
 2. Neemt de minister de nodige initiatieven om de tekst te laten aanpassen? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 71 van 21 maart 2008 
van KARIM VAN OVERMEIRE 
 
 
 
1. De Vlaamse overheid streeft steeds naar zorgvuldig en neutraal taalgebruik in haar interne en 

externe berichtgeving. De berichtgeving op de webstek Flanders.be vormt hier geen 
uitzondering op.  

 
2. Ik heb de nodige instructies gegeven aan mijn dienst om de bedoelde tekst aan te passen; en dit 

is intussen gebeurd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 74 
van 26 maart 2008 
van MARNIC DE MEULEMEESTER 
 
 
 
Dameswielrennen   -   Media-aandacht 
 
Het blijft opmerkelijk dat, in het nochtans wielergekke Vlaanderen, zo weinig aandacht gaat naar 
dameswielrennen. Aan het aanbod ligt het nochtans niet. De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen, die 
elk jaar start in Oudenaarde, is een wereldbekerwedstrijd. Dit jaar start van de Tour de France voor 
vrouwen in Gent. Toch blijken deze evenementen in het buitenland veel populairder dan in 
Vlaanderen. 
 
Ook op het vlak van het aantal vrouwelijke wielrenners en hun niveau, moeten we niet onderdoen. 
Sinds 2001 is het aantal Vlaamse wielrensters gestegen van 117 naar 237, waarvan de toppers zelfs 
kans maken op een ticket voor de Olympische Spelen in Peking. 
 
Natuurlijk spelen de media een belangrijke rol bij de populariteit van sportevenementen. 
Dameswielrennen blijkt daarbij allesbehalve een prioriteit te zijn in de verslaggeving. 
 
Vertrekkende van deze vaststelling, had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen. 
 
1. Hoe verhoudt de aandacht voor dameswielrennen zich tot die voor het herenwielrennen in de 

berichtgeving van de openbare omroep? 
 
2. Neemt de minister initiatieven om de openbare omroep te stimuleren meer aandacht te besteden 

aan de groeiende, maar ondergewaardeerde sporttak van het dameswielrennen? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 74 van 26 maart 2008 
van MARNIC DE MEULEMEESTER 
 
 
 
Ik heb voor deze vraag informatie opgevraagd bij de openbare omroep. De VRT bezorgde mij het 
volgende: 
 
“Binnen het sportbeleid van de VRT is de sportredactie verantwoordelijk voor de invulling van de 
sportslots. Die invulling gebeurt op basis van redactionele en productionele overwegingen: 
• het beschikbare aanbod binnen het sportslot 
• de interesse van het beschikbare publiek (tv, radio, online) 
• het aantal deelnemers van het sportevenement, het aantal aangesloten leden bij officiële sportclubs 

en de mobilisatie van publiek 
• de kwaliteit van het deelnemersveld 
• de kwaliteit en de uitstraling van de sporters op nationaal en internationaal niveau 
• de plaats op de kalender 
• de uitstraling van het evenement 
• een kosten-baten-analyse van het aanbod 
• de kwaliteit van de organisatie 
 
De VRT heeft ook specifieke aandacht voor gehandicaptensport. 
 
De sportredactie bepaalt zelf onder welke vorm ze de verslaggeving brengt. Daarbij houdt zij rekening 
met de redactionele en productionele haalbaarheid en met het bereiken van een zo groot mogelijk 
publiek. De verslaggeving gebeurt aan een zo hoog mogelijke kwalitatieve standaard. 
 
Wat betreft het dameswielrennen brengt de VRT verslag uit van het WK wielrennen voor vrouwen 
(live het EBU-aanbod), het WK veldrijden voor vrouwen (live het EBU-aanbod) en de Ronde van 
Vlaanderen voor vrouwen. Afhankelijk van de journalistieke waarde van andere wielerwedstrijden (en 
-evenementen) voor vrouwen wordt ook verslag uitgebracht in de VRT-nieuwsprogramma’s. 
 
1. Wat betreft het aantal uitzenduren van wedstrijden is de verhouding dames- versus mannen-

wielrennen ongeveer 1 op 70. 
 
 Maar ook de verslagen in de journaals zijn relevant. Echter, aangezien er veel sport op 

itemniveau is opgenomen in de journaals, is een eenvoudige berekening hieromtrent niet 
mogelijk. De VRT meet immers niet op reguliere basis de indeling van de items in de journaals. 

 
 Behalve door de organisatie van de Ronde van Vlaanderen is er geen enkele Belgische 

organisatie die aan de VRT een vraag heeft geformuleerd tot verslaggeving over vrouwen-
wielerwedstrijden.” 

 
2. Inzake de programmatie heb ik geen instructies te geven aan de VRT. De VRT bepaalt conform 

de decreten en de beheersovereenkomst autonoom zijn programma-aanbod. In de 
beheersovereenkomst met de VRT staat evenwel de aandacht voor een divers sportaanbod 
ingeschreven. Artikel 12, § 3 stelt onder meer het volgende:  
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 “De VRT zal een zo groot mogelijke diversiteit aan sportdisciplines brengen over zijn radio en 
televisienetten heen met naast voetbal en wielrennen onder andere tennis, atletiek, zaalsporten 
en vele anderen.” 

 
Het is de Vlaamse Regulator voor de Media die toekijkt op de naleving van de bepalingen van de 
beheersovereenkomst. De VRM zal binnenkort rapporteren over het eerste jaar van de nieuwe 
beheersovereenkomst. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 75 
van 2 april 2004 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Jongerenstages bij internationale organisaties   -   Strafhof Den Haag 
 
Op grond van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financieringsprogramma voor 
jongerenstages bij internationale organisaties en het ministerieel besluit betreffende het 
financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties (beide 29 september 2006) 
worden een aantal stages bij welbepaalde internationale organisaties gefinancierd. 
 
Criteria zijn onder meer (uit de vermelde besluiten): 
“Overwegende dat de arbeidskansen van jonge afgestudeerden worden verhoogd door hun opleiding 
aan te vullen met een praktijkervaring in een internationale werkomgeving; 
Overwegende dat de steun van de Vlaamse overheid de toegangsdrempel tot internationale 
organisaties voor die jongeren verlaagt aangezien die organisaties veel stages aan jongeren aanbieden 
zonder financiële ondersteuning; 
Overwegende dat de steun van de Vlaamse overheid haar doel maximaal kan bereiken door te streven 
naar verscheidenheid in internationale organisaties en in studierichtingen van de kandidaten, en naar 
een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen; 
(…) 
De stage wordt gelopen in één van de internationale organisaties die relevant zijn voor het beleid van 
de Vlaamse overheid en waarvan een vestigingsplaats zich in Europa bevindt, in de mate dat de 
Vlaamse minister bevoegd voor het Buitenlands Beleid en de Europese Aangelegenheden, die 
organisaties bij besluit aanwijst; 
(…) 
Overwegende dat de financiële steun van de Vlaamse overheid aan stages in internationale 
organisaties haar doelstellingen maximaal kan bereiken door te opteren voor een inhoudelijke en 
geografische verscheidenheid tussen de internationale organisaties”; 
 en toch ook: 
“De kandidaat kan zich niet op dit besluit beroepen om enig recht op een stage in een internationale 
organisatie te laten gelden.”  
 
Het Internationaal Strafhof in Den Haag is niet opgenomen in die lijst. Een financiering van een stage 
bij het Internationaal Strafhof lijkt nochtans in het rijtje thuis te horen. België heeft heel vaak een 
toonaangevende rol gehad in de ontwikkeling van het internationaal recht (de genocidewet!). Het 
internationaal recht moet vaak ook toegepast worden door nationale rechters.  
Er worden stages gefinancierd in Genève, Brussel, Parijs, Straatsburg, Turijn, maar geen enkele in 
Den Haag. Hoewel daar trouwens ook het Internationaal Gerechtshof gevestigd is. 
 
1. Is de betrokken lijst vatbaar voor uitbreiding? 
 
2. Op grond van welke criteria worden sommige stages wel gefinancierd en andere niet? 
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3. Wordt de financiering van een stage bij het Internationaal Strafhof in Den Haag nog overwogen? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 75 van 2 april 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
1. Artikel 1 § 1 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financieringsprogramma 

voor jongerenstages bij internationale organisaties bepaalt dat de Vlaamse Minister, bevoegd 
voor het buitenlands beleid en Europese aangelegenheden, de respectievelijke organisaties bij 
Ministerieel Besluit aanwijst. In uitvoering van dit artikel legt het Ministerieel Besluit van 29 
september 2006 een lijst van internationale organisaties vast die in aanmerking komen voor 
stagefinanciering door de Vlaamse overheid.  

  
 Zoals aangehaald in de parlementaire vraag bepaalt het besluit van de Vlaamse regering 

betreffende het financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties dat 
‘de stage moet worden gelopen in een van de internationale organisaties die relevant zijn voor 
het beleid van de Vlaamse overheid en waarvan een vestigingsplaats zich in Europa bevindt, in 
de mate dat de Vlaamse Minister, bevoegd voor het buitenlands beleid en de Europese 
aangelegenheden, die organisaties bij besluit aanwijst’. 

 
 Artikel 6 van het Besluit van de Vlaamse regering bepaalt dat het besluit na verloop van drie 

jaar vanaf de datum van inwerkingtreding geëvalueerd wordt. Een evaluatie zal bijgevolg 
plaatsvinden in 2009. De lijst met internationale organisaties zal ook deel uitmaken van de 
evaluatie. Aan de hand van de resultaten van deze evaluatie kan het financieringsprogramma 
eventueel herzien worden. Ik zal hierbij de mogelijkheid om stages bij de internationale 
rechtscolleges te financieren, in overweging nemen. 

 
2.    De stagefinancieringscriteria zijn vastgelegd in artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 van het Besluit van de 

Vlaamse regering betreffende het financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale 
organisaties.  

 
3.   Ik verwijs voor het antwoord op deze vraag naar mijn antwoord op vraag 1. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 76 
van 3 april 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
Kustduinen   -   Recreatief medegebruik 
 
In het project “Recreatief medegebruik van de Vlaamse duinen” (Kustactieplan III) maakt Westtoer 
werk van een inventarisatie en een kritische evaluatie van de mogelijkheden voor recreatief 
medegebruik van de Vlaamse kustduinen. Daarbij wordt aandacht besteed aan onthaalvoorzieningen, 
recreatieve paden, speelmogelijkheden, begeleidende maatregelen, enzovoort. 
 
Specifieke accenten worden gelegd inzake het optimaliseren van de toegankelijkheid van de gebieden 
voor ouderen en andersvaliden (rolstoelpatiënten, blinden, slechtzienden, enzovoort). 
 
Vooreerst dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de inrichtingsstudies, die nagenoeg klaar 
zijn, en de implementatie van deze voorstellen. Er worden blijkbaar een aantal interessante pistes voor 
inrichting naar voren geschoven, maar de vraag rijst in welke mate ze ook effectief gerealiseerd zullen 
worden. 
 
Vervolgens is er het aspect “actieradius” van deze studie. Op dit ogenblik blijft ze beperkt tot “het 
duinengebied” in de strikte zin van het woord. Het lijkt aangewezen om de scope te verruimen naar de 
aansluitende gebieden. Zo komt bijvoorbeeld het Zeebos in Blankenberge slechts indirect aan bod, 
terwijl het complementair gezien moet worden met de zachtere recreatiemogelijkheden in de duinen. 
Hetzelfde doet zich voor m.b.t. de Koningsbossen in Knokke-Heist. 
 
Een deelsector waarvoor het niet evident is om gedragen beslissingen te nemen, betreft het 
mountainbiken. Deze recreatievorm zit vandaag in de lift. De vraag wordt aan de kustgemeenten 
steeds nadrukkelijker gesteld om ook voor deze recreatie de nodige voorzieningen te treffen. Er is 
echter een spanningsveld tussen de natuurlijke waarden en de voor deze recreatie nodige 
voorzieningen. Ook wat lawaaierige sporten in de duinen betreft, dient de nodige terughoudendheid 
aan de dag gelegd te worden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de quad. 
 
Ten slotte wil ik in dit verband ook de site van de Nordic in Blankenberge vermelden. Recreatief 
medegebruik lijkt ook hier aan de orde te zijn. 
 
1. In welke mate worden de betrokken inrichtingsvoorstellen daadwerkelijk omgezet in concrete 

acties en waar zullen deze plaatsvinden? 
 
2. Waar worden welke concrete acties inzake toegankelijkheid ondernomen? 
 
3. Zijn er plannen om de scope te verruimen naar de aansluitende gebieden? 
 
4. In welke mate wordt het mountainbiken in het duinenareaal onderzocht? 
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5. In welke mate wordt luidruchtige recreatie in de duinen onderzocht? 
 
6. Zullen ter hoogte van de nieuw aan te leggen Nordic-site hengelaars toegelaten worden? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 76 van 3 april 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
Het project “Recreatief medegebruik van de Vlaamse Kustduinen” is een project dat binnen het derde 
Kustactieplan (oproep 2005) wordt uitgevoerd door a.p.b. Westtoer. Het project loopt nog tot de zomer 
van 2008. Op dat ogenblik worden de eindresultaten door Westtoer opgeleverd. Het antwoord op de 
vragen moet dan ook in dit tijdskader worden geplaatst; de eindrapportering is thans immers nog niet 
beschikbaar. 
 
1. Voor het project ‘Recreatief medegebruik van de Vlaamse Kustduinen’ plant a.p.b. Westtoer de 

opmaak van inrichtingsplannen voor enkele zeewerende kustduingebieden. Meer concreet wordt 
voor de volgende gebieden een inrichtingsplan opgemaakt: 

− Duinen tussen Westende en Oostende (door Royal Haskoning) 
− Duinen tussen De Haan en Wenduine (door Royal Haskoning) 
− Duinen tussen Westende en Lombardsijde (door Esher) 

 Deze plannen zijn zeer concreet en uitvoeringsgericht. De realisatie ervan op het terrein valt 
evenwel buiten het bestek van het project. De betreffende duingebieden zijn eigendom van het 
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust. 

 
2. Het project ‘Recreatief medegebruik van de Vlaamse Kustduinen’ bevat niet de uitvoering van 

concrete acties betreffende toegankelijkheid op het terrein. Wel wordt in de inventarisatie en in 
de studie ruime aandacht besteed aan de problematiek van de toegankelijkheid van de natuur aan 
de Kust voor personen met een beperking. Het blijkt dat de toegankelijkheid voor deze 
doelgroep zeer beperkt is. De studie stelt voor om te werken aan een integrale keten van 
toegankelijkheid, dat wil zeggen, vanaf openbaar vervoer of parking over onthaalvoorziening 
(bezoekerscentrum) tot route. De studie haalt enkele voorbeelden uit Nederland aan van 
toegankelijke uitkijkpunten en een wandelroute voor blinden en slechtzienden. 

 
3. Westtoer heeft zowel de inventarisatie als de studie zelf niet beperkt tot de (zeewerende) duinen. 

Ook gebieden zoals de Duinbossen in De Haan, de Cabourduinen en het provinciedomein 
Zeebos worden meegenomen. Het project maakt een studie over toegankelijke natuur aan de 
kust, met een focus op de duinen. 

 
4. Bij de uitgebreide inventarisatie van de recreatiemogelijkheden in de diverse duingebieden komt 

ook het mountainbiken aan bod. De studie zoomt in op de relatie tussen mountainbiken en 
natuur en tussen mountainbikers en andere recreanten. De studie formuleert enkele 
aanbevelingen voor een duurzame ontwikkeling van het mountainbiken aan de Kust. 

 
5. Het bestek van de studie laat niet toe om uitgebreid terreinwerk te verrichten. De problematiek 

van luidruchtige recreatievormen wordt niet geografisch in beeld gebracht. Het probleem is reëel 
doch zeer minimaal. In elk geval is het zo dat bij de inrichting van duingebieden in principe 
lawaaierige en gemotoriseerde sporten geweerd worden. 

 
6. De herinrichting van de Nordic-site omvat vooral maatregelen voor natuurherstel. Er wordt een 

poel gegraven en een wandelpad met vlonder aangelegd. Er zijn geen mogelijkheden voor 
hengelen opgenomen. Hengelaars kunnen terecht in één van de waterplassen van de Fonteintjes 
naast de Nordic-site. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 77 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede   -   Stand van zaken 
 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw beroep om de efficiëntie 
van het beleid voor en de hulpverlening aan armen te verhogen. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet dat iedere minister binnen zijn 
beleidsdomein initiatieven neemt inzake de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Artikel 43 van 
bovenvermeld besluit bepaalt dat de leden van de regering, ieder wat hem of haar betreft, belast zijn 
met de uitvoering van dit besluit. 
 
1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in armoede heeft de minister sinds de inwerkingtreding van 

bovenvermeld besluit (1 januari 2004) binnen zijn beleidsdomein reeds aangesteld? 
 
2. In welke diensten? 
 
3. Welke inbreng hebben de ervaringsdeskundigen binnen het domein waarin ze zijn tewerkgesteld? 
 
4. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Wat waren de bevindingen? 
 
5. Mochten er nog geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld zijn, voorziet de minister 

alsnog de nodige initiatieven? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 56), Vandenbroucke (nr. 196), 

Van Mechelen (nr. 109), Anciaux (nr. 92), Bourgeois (nr. 77), Keulen (nr. 120), Van Brempt (nr. 
146), Vanackere (nr. 148), Crevits (nr. 559) en Ceysens (nr. 59). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 77 van 7 april 2007 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Minister Vanackere geeft een gecoördineerd antwoord op deze vraag. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 78 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Overheidsopdrachten   -   Consultancybureaus 
 
De Vlaamse overheid doet voor de ondersteuning van haar beleid vaak een beroep op 
consultancybureaus. 
 
1. Kan de minister binnen zijn/haar bevoegdheid meedelen welk bedrag in deze legislatuur reeds 

werd gespendeerd aan consultancy?   
 

Kan dit opgesplitst per jaartal? Kan de minister eveneens het jaarlijks aantal overheidsopdrachten 
meedelen? 

 
2. Om welke opdrachten en bedragen gaat het binnen de verschillende departementen, diensten en 

instellingen die de minister onder zijn/haar bevoegdheid heeft? 
 

Binnen welke departementen, diensten en instellingen is het bedrag uitgegeven aan 
consultancybureaus het hoogst? Wat is de reden daartoe? 

 
3. Hoe evolueert het bedrag van de overheidsopdrachten dat uitgegeven wordt aan 

consultancybureaus? Wat is de reden van deze evolutie? 
 
4. Welke criteria gelden er om een overheidsopdracht uit te besteden aan een consultancybureau? 
 
5. Volgens welke wetgeving gebeuren de selecties van de consultancybureaus? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 58, Van Mechelen nr. 110, 

Vandenbroucke nr. 198, Anciaux nr. 97, Bourgeois nr. 78, Keulen nr. 123, Van Brempt nr. 150, 
Vanackere nr. 153, Crevits nr. 576, Ceysens nr. 60). 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 78 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Minister-president Peeters 
Wat betreft de bevoegdheden van minister-president Peeters wordt een aanvullend antwoord gegeven. 
 
Minister Ceysens 
 
1. Ja. Het totaal van de reeds uitbetaalde bedragen is 8.406.951,86  euro.  

  
 Departement EWI 

Jaar Aantal Bedrag (euro) 
2004 3 127.666,48 
2005 1 60.233,80 
2006 8 1.010.013,00 
2007 7 332.505,64 
2008 3 341.212,00 
TOTAAL 22 1.871.630,92 

 
 IWT 

Jaar Aantal Bedrag (euro) 
2004 18 467.727 
2005 12 423.207 
2006 17 1.140.387  
2007 26 1.186.038 
2008 - - 
TOTAAL 73 3.217.359 

 
 Agentschap Economie 

Jaar Aantal Bedrag (euro) 
2004 2 115.982,00 
2005 4 581.755, 50 
2006 9 790.953,55 
2007 10 1.243.692,46 
2008 5 350.461,29 
TOTAAL 30 3.082.844,80 

 
 FWO-Vlaanderen 

Jaar Aantal Bedrag (euro) 
2008 1 108.597,50 
TOTAAL 1 108.597,50 

 
 VLAO 

Jaar Aantal Bedrag (euro) 
2007 8 120.686,23 
TOTAAL 8 120.686,23 
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 Herculesstichting 

Jaar Aantal Bedrag (euro) 
2007 1 5.833,41 
2008 1 p.m. nog niet uitbetaald 
TOTAAL 2 5.833,41 

 
 Beleidsdomein EWI 

Jaar Aantal Bedrag (euro) 
2004 23 711.375,48 
2005 17 1.065.196,30 
2006 34 2.941.353,55 
2007 52 2.888.755,74 
2008 10 800.270,79 
TOTAAL  8.406.951,86 
   

 
 Departement Internationaal Vlaanderen 

Jaar Aantal Bedrag (euro) 
2004 2 29.040 
2005 2 28.272 
2006 2 50.000 
2007 3 44.924 
2008 1 2.420 
TOTAAL  154.565 EUR  

 
 
2. Hierna volgt een overzicht voor  het department Economie, Wetenschap en Innovatie, 

Agentschap Economie, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, IWT-Vlaanderen, 
Vlaams Agentschap voor Ondernemerschap, Herculesstichting.  

 
 Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is het hoogst uitgegeven bedrag afkomstig van IWT-

Vlaanderen, gevolgde door het Agentschap Economie en het departement EWI, beschouwd over 
de hele periode.  

 
 Departement EWI: 

 
Voorwerp (of instelling) 
van doorlichting 

Inhoud Consultancybureau Periode  Kostprijs 
(euro)  

     
Koninklijke Vlaamse 
Academie van België 
voor Wetenschappen en 
Kunsten, KVAB 

evaluatie werking 
KVAB, inz. het 
Vlaams 
Academisch 
Centrum voor 
Wetenschappen en 
Kunsten  
 

Arthur D. Little  
 

eind 2003-
begin 
2004  
 

55.660,00 
 

Vlaams Instituut voor de 
Zee, VLIZ Doorlichting VLIZ 

 

Technopolis BV 
(Nederland) 

begin 
2004 
 

41.270,06 
 

Vlaamse Instelling voor 
Technologisch 
Onderzoek, VITO 

Doorlichting VITO 
fase 2 
 

Arthur D. Little 
 

eind 2004 
 

30.736,42 
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Vlaamse Instelling voor 
Technologisch 
Onderzoek, VITO 

Tussentijdse 
doorlichting VITO 
prestaties 2004-
2005 
 

Arthur D. Little 
 

eind 2005 60.233,80 
 

Vlaamse Instelling voor 
Technologisch 
Onderzoek, VITO 

Strategische 
Doorlichting VITO 
 

Arthur D. Little 
 

2006 254.100,00 
 

Vlaams Interuniversitair 
Instituut voor 
Biotechnologie, VIB  
 

nagaan of de in de 
beheersovereenko
mst opgesomde 
doelstellingen 
waren 
waargemaakt, 
SWOT-analyse 
uitvoeren, 
aanbevelingen 
formuleren om de 
werking van VIB 
te verbeteren. 
Resultaten 
bibliometrische 
analyse en 
conclusies van 
panel van 
internationale 
experten op 
coherente manier 
in globale 
evaluatierapport 
verwerken. Taak 
van panel van 
experts (5) betrof: 
werking van VIB 
evalueren voor 
wetenschappelijk 
onderzoek en 
valorisatiebeleid. 
In het bijzonder 
een opinie geven 
over de 
performantie van 
VIB met 
betrekking tot 
administratie en 
management en bij 
de realisatie van 
de doelstellingen. 
Ook een 
beoordeling over 
de meta-evaluatie 
van de 
wetenschappelijke 
doorlichting van 

Idea Consult en 
Technopolis BV (en 
panel experten) 
 

begin 
2006 
 

214.291,00 
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de departementen 
die in 2005 
uitgevoerd werd 
door 
onafhankelijke 
evaluatiecomités. 
Daarnaast een 
oordeel 
formuleren over de 
meerwaarde van 
VIB als 
interuniversitair 
instituut, en wat de 
wetenschappelijke, 
technologische en 
economische 
impact van VIB 
voor Vlaanderen 
betekent. 
Tenslotte, 
aanbevelingen 
doen voor de 
volgende 
beheersovereenko
mst i.v.m.  
 

Interuniversitair Micro 
Electronicacentrum, 
IMEC 
 

nagaan de in de 
beheersovereenko
mst opgesomde 
doelstellingen 
behaald waren, 
SWOT-analyse 
uitvoeren, 
aanbevelingen 
formuleren om de 
werking van IMEC 
te verbeteren. 
Resultaten 
bibliometrische 
analyse door het 
steunpunt O&O-
statistieken en 
conclusies van 
panel van 
internationale 
experts (6) op 
coherente manier 
in globale 
evaluatierapport 
verwerken. De 
taak van het 
internationale 
panel betrof de 
evaluatie 

Technopolis BV (en 
panel experten) 
 

eind 2006 
 

208.947,00 
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wetenschappelijke 
en technologische 
aspecten werking. 
In het bijzonder 
diende aandacht te 
worden besteed 
aan  de 
onderzoeks- en 
valorisatiepolitiek 
en tevens moest 
worden Nagegaan 
wat de 
belangrijkste 
toekomstige 
uitdagingen en 
bedreigingen zijn 
voor de sector en 
IMEC in het 
bijzonder. 
 

Instituut voor 
Breedband Technologie, 
IBBT 

Het convenant met 
betrekking tot 
IBBT voorziet een 
tussentijdse 
evaluatie van het 
IBBT na 2,5 jaar 
werking.  Vermits 
het IBBT amper 
twee jaar actief is, 
is het nog te vroeg 
om te beoordelen 
in welke mate het 
IBBT zijn 
doelstellingen 
verwezenlijkt, met 
name “de uitbouw 
van Vlaanderen tot 
een 
toonaangevende 
en internationaal 
erkende speler in 
de toekomstige 
informatiemaatsch
appij”, via de 
ontwikkeling van 
“onderzoeksresult
aten en kennis … 
voor de verdere 
ontwikkeling van 
bestaande 
bedrijven en voor 
vernieuwende 
initiatieven.”.  
Meer specifiek 

Atrhur D. Little 
 

juni 2006 
 

IWT 
Opm.: het 
bedrag 
nodig voor 
de 
strategische 
doorlichting 
is vervat in 
de 72.600 
euro van de 
studieopdra
cht uit 2006 
over de 
strategische 
onderzoeksc
entra 
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zullen de 
deelnemende 
bedrijven pas 
binnen een paar 
jaren kunnen 
oordelen of de 
desbetreffende 
investeringen voor 
hen rendabel zijn 
geweest. Met het 
oog op de 
omzetting van de 
convenant naar 
een 
beheersovereenko
mst werd in 2006 
bij IBBT wel een 
doorlichting 
gedaan van de 
interne 
procesanalyse. 
 

IWT-Vlaanderen 
 

Doorlichting van 
het IWT-
Vlaanderen met 
nadruk op de 
procedurele, 
operationele en 
management 
aspecten. De 
doorlichting omvat 
NIET: de 
boekhoudkundige 
en financiële 
doorlichting en 
controle; de 
evaluatie van het 
volledige 
innovatielandscha
p en/of van een 
SWOT van het 
Vlaamse 
Innovatiesysteem. 
Doelstelling is 
o.m. 
aanbevelingen te 
formuleren t.a.v. 
een verbeterde 
werking en t.a.v. 
de opmaak van 
een 
beheersovereenko
mst met het IWT-
Vlaanderen (bij 

Deloitte Consulting 
 

juli 2005-
maart 
2006 
 

120.226,00 
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overgang naar een 
IVA in het kader 
van BBB). 
 

Strategische 
Onderzoekscentra : 
studieopdracht 2006 
 

 

Deloitte Consulting 
 

begin 
2006 
 

72.600,00 
 

departement EWI 
 

Doorlichting van 
departement EWI 
met het oog op het 
opstellen van een 
risicoanalyse en -
catalogus 

Deloitte Consulting 
 

begin 
2007 

68.062,50 
 

Steunpunt voor 
beleidsrelevant 
onderzoek evaluatie 
 

 

GITP Management 
Conulting en 
Development 
 

eind 2006 
 

129.349,00 
 

FTI vzw (Flanders 
Technology 
International vzw) -  
 

globale evaluatie.  
Deze evaluatie is 
voorzien in 
beheersovereenko
mst 2003-2007 en 
heeft betrekking op 
de wijze waarop 
FTI vzw de 
beheersovereenko
mst heeft ingevuld 
en op de werking 
in het ruimere 
(Vlaamse en 
internationale) 
(beleids)kader 
rekening houdend 
met het veld van 
actoren op het 
vlak van 
popularisering van 
wetenschap, 
techniek en 
technologische 
innovatie. De 
evaluatie omvat 
een ruime analyse 
van al deze 
aspecten en omvat 
ook een evaluatie 
van FTI door een 
panel van extern 
(internationale) 
experts.  

Technopolis BV 
(Nederland) en 
panel van 
internationale 
experts.  
 

september 
2007 -
februari 
2008.  
 

144.466,00 
 

FWO-Vlaanderen  
 

globale evaluatie  
Deze evaluatie 
bestond uit 

Idea-Consult eind 2007 
 

162.962,80 
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evaluatie 
administratieve en 
wetenschappelijke 
werking 
ondersteund door 
klantentevredenhei
dsonderzoek. 
Evaluatie is 
voorzien in de 
beheersovereenko
mst. Voor de 
evaluatie van de 
wetenschappelijke 
werking werd ook 
een 
bibliometrische 
analyse uitgevoerd 
t.a.v. de leden van 
de 
wetenschappelijke 
commissies (door 
het steunpunt 
O&O 
Indicatoren). 

Interfacediensten 
 

Evaluatie 
bestaande uit 
enerzijds een 
kwalitatieve 
evaluatie werking 
interfacediensten 
(incl. kwantitatieve 
analyse prestaties 
interfacediensten 
voor de periode 
1998-2006 en ter 
ondersteuning van 
de kwalitatieve 
evaluatie) en 
anderzijds 
evaluatie van het 
interfacebeleid in 
het algemeen incl. 
de wijze waarop 
het IWT-
Vlaanderen haar 
coördinerende rol 
heeft uitgevoerd. 
Evaluatie is 
voorzien artikel 12 
van het besluit van 
13 september 2002 
betreffende de 
ondersteuning van 
de 

Deloitte Consulting 2007-2008 181.500,00 
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interfaceactivitiete
n van de 
universiteiten van 
de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Dream projecten 
 

Kwalitatieve 
bevraging 
gebruikers 

Nog niet aangeduid begin 
2008 
 

15.246,00 
 

GIK project : 
consultancy : bestelling 
2 
 

Verdere 
uitwerking 
Generiek 
Informatiekader 

EDS-telindus 
 

begin 
2007 
 

24.930,84 
 

Wetenschappelijke 
Olympiades 
 

Bevraging 
IPSOS Belgium 
 

eind 2007 
 

12.342,00 
 

EU Kaderregeling 
O&O&I :  
 

juridisch advies 
Eubelius 
 

eind 2007 
 

17.000,00 
 

EU Kaderregeling 
O&O&I :  
 

juridisch advies 
Eubelius 
 

eind 2007 
 

12.420,00 
 

e- onderzoek : 
bevraging noden bij 
stakeholders 
 

 

Indigov BVBA 
 

eind 2007 
 

34.787,50 
 

Beroepsmogelijkheden 
bij IWT en FWO-
Vlaanderen 
 

 

Linklaters 
 

begin 
2006 
 

10.500,00 
 

     
 

 IWT-Vlaanderen: 
 

In het navolgende overzicht worden de studie- en expertiseopdrachten opgesomd die 
gefinancierd worden vanuit de kredietlijnen die rechtstreeks of  met een bijzondere rol van het 
IWT in de uitvoering ervan ( zoals de kredietlijn“Acties van technologische innovatie op 
inititatief van de Vlaamse Regering” ) worden beheerd: 
  
Tot 2005 werden de noodzakelijke studie- en expertiseopdrachten naargelang hun aard en 
omvang afwisselend gefinancierd met middelen afkomstig ofwel vanuit de IWT-
werkingsmiddelenbegroting bij kleinere meer specifieke opdrachten van overwegend 
operationele aard ofwel vanuit de specifieke begrotingslijn “Acties van technologische innovatie 
op initiatief van de Vlaamse Regering “ bij studieopdrachten van voornamelijk 
beleidsondersteunende aard. Dit in afwachting van een meer stucturele oplossing waarmee het 
IWT in uitvoering van artikel 11 van het Innovatiedecreet dd.18.mei 1999 (BS 16.07.1999) 
dergelijke onderzoeks-projecten courant zou kunnen ondersteunen. 
 
Vandaar dat sinds 2006 een aparte begrotingslijn is ingevoerd waarmee met middelen afkomstig 
uit de kredietlijn van de Vlaamse Regering een aantal welomschreven studie- en 
expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) kunnen worden 
gefinancierd. 
 
In die zin werd bij de opmaak van het overzicht een onderscheid gemaakt tussen volgende 
uitgavenreeksen. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -501- 
 
 

 

 
 Uitgaven in het kader van de vereiste operationalisering van het instituut en het uitbesteden 

van de noodzakelijke expertiseopdrachten in functie van rechtstreekse doelgroep en van de 
horizon van de projecten. 

 

 2004 
Naam v/d 
studieopdracht 

Inhoud 
(2) 

Naam contractant 
(4) 

Kostprijs euro (5) 

Evaluatie SBO 
oproep 2004 
(Strategisch 
Basisonderzoek
) 

Evaluatie en selectie v/d project-
aanvragen ingediend in het kader 
van het Strategisch Basisonderzoek 
met maatschappelijke finaliteit 
(inhuring van diensten voor de 
humaanwetenschappelijke 
disciplines) 

Technopolis BV 
(Nederland) 

173.457 € 

Studie i.v.m 
toepassing 
BTW-regle-
mentering 

Studie i.v.m de  toepassing van de 
BTW-reglementering inzake 
sommige door het IWT 
gesubsidieerde 
onderzoeksopdrachten 

Deloitte § 
Touche 

46.464 € 

Interim Ter beschikking stelling interimaris Interim Randstad 
Belgium 

6.344 € 

Evaluatie 
Directie 

In het kader van de evaluatie-
procedure voor het topmanagement 
over het referentiejaar 2003  
(vlgns besl. VR 09.01.04) 

Hanssens & 
Partners Benelux 

6.207 € 

Evaluatie 
gedrags-
additionaliteit 
IWT -subsidies 

Studie in het kader van de verdere 
optimalisering van de procedures en 
processen inzake 
projectbehandeling 

IDEA Consult 5.142 € 

Consultancy 
Bedrijfsrevisor 

bij deelname aan Europees 
gesteunde acties geldt de 
verplichting de ingestuurde 
financiële rapporten te laten viseren 
door een erkend bedrijfsrevisor. 

Luc Callaert 
BVBA 

5.203 € 

Boekhoud 
beheersyteem 

Ondersteuning bij het gebruikte 
boekhoudbeheerssyteem  PIA. 

ORDIGES  3.848 € 

Workshop Meten van klantentevredenheid in 
relatie tot de optimalisering van de 
dienstverleningsprocessen. 

SB Marketing  3.272 € 

Coaching Begeleiding en ondersteuning 
management. 

M.B.B. 
Consultancy 

 2.178 € 

Informatiebehe
er 

Ondersteuning ICT –diensten, ter 
versterking van de operationele en 
logistieke onderbouw m.b.t. de 
informatica (consultancy). 

CRONOS  1.561 € 

Diverse Specifieke advies- en consultancy- 
opdrachten  (vertalingen ). 

Coddy Silvy. 
N’LIL 
Euro Argus 

 1.389 € 

IRE-netwerk Met de bedoeling de ervaringsuit-
wisseling tussen Europese regio’s 
geïnteresseerd in strategieën voor 
regionale ontwikkeling te faciliteren 

VIB 
GOM Oost-Vl. 
Flanders Foreign 
Investment 

 1.767 € 
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(Strinnop):. Office 
  TOTAAL 256.832 € 

 
 2005 

Naam v/d 
studieopdracht 

Inhoud 
(2) 

Naam 
contractant(4) 

Kostprijs euro (5) 

Evaluatie SBO 
oproep 2005 
(SBO= 
Strategisch 
Basisonderzoek
) 

Evaluatie en selectie v/d project-
aanvragen ingediend in het kader 
van het Strategisch Basisonderzoek 
met maatschappelijke finaliteit 

Technopolis BV  
(Nederland) 

178.239 € 

Methodiek 
voor het 
ontwerpen van 
een effectivi-
teitsevaluatie 
van de VIS-
projecten 
(VIS=Vlaamse 
Innovatiesamen
werkingsverba
nden) 

De opdracht voorziet in de 
noodzakelijke begeleiding bij het 
uitwerken van een methodiek voor 
het uitvoeren van metingen m.b.t. 
de effecten van 
innovatiestimulerings-activiteiten 
van projecten uitgevoerd door 
innovatiesamenwerkingsverbanden 

IDEA Consult 
NV 

85.365 € 

Workshop 
effectmetingen 
Innovatiesamen
- 
werkingen 

Door middel van een workshop 
“Effect-metingen Innovatiesamen-
werking” een methodologisch kader 
ontwikkelen dat moet uitmonden in 
concrete aanbevelingen voor 
verdere uitvoering 

IDEA Consult 
NV 

  3.025 € 

ICT expertise In verband met projecten en 
evaluaties van bedrijven en 
onderzoeken 
 

CUYVERS – 
WIGI 

64.748 € 

ICT-diensten  
informatiebehe
er 

Aanpssing van de “RAPapplicatie” 
Ontwikkeling van testing en 
bugfixing 

CRONOS NV   8.377 € 

ICT diensten Specifieke advies- en consultancy 
opdrachten  

TELINDUS 16.103 € 

Innovatief 
aanbesteden 

Studie – en ontwikkeling van een 
methode van innovatief 
aanbesteden met eerste toepassing 
in de milieu en energiesector. 

Corvers 
ProcurEment 

15.651 € 

Begeleiding 
statistiek 
segmentatie 

Betreft een dienstverleningsover-
eenkomst met de K.U.Leuven voor 
twee dagen begeleiding en 
consultancy  

K.U.L.euven   1.897 € 

Vertalingen Voor de vertaling naar engels van: 
- Handleiding onderzoeks-en 
ontwikkelingsprojecten voor 
bedrijven; 
- Handleiding O&O-
bedrijfsprojecten/uitvoerings- en 
valorisatiefase 

Com &Co  4.737 € 

Boekhoudbehe Ondersteuning bij het gebruikte Ordiges  8.771 € 
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er-systeem boekhoudbeheerssyteem PIA. 
Evaluatie 
Directie 

In het kader van de evaluatieproce-
dure voor het topmanagement over 
het referentiejaar 2004  

Hanssens & 
Partners Benelux 

 6.207 € 

  TOTAAL 393.120 € 
 
 2006 

Naam v/d 
studieopdracht 

Inhoud 
(2) 

Naam 
Contractant(4) 

Kostprijs euro (5) 

Evaluatie SBO 
oproep 2006 
(SBO=Strategis
ch 
basisonderzoe) 

Evaluatie en selectie v/d projectaan-
vragen ingediend in het kader van 
het Strategisch Basisonderzoek met 
maat-schappelijke finaliteit 

Technopolis BV 
(Nederland) 

170.864 € 

Personeels-
beheers-
systeem 

Voor begeleiding en incompany 
opleiding met het oog op de verdere 
ingebruikname en de optimalisatie 
van het nieuwe personeelsbeheers-
systeem (EASYPAY)  

Easy-services   42.048 € 

ICT-expertise In verband met projecten en evalua-
ties van bedrijven en onderzoeken 

CUYVERS – 
WIGI 

  80.000 € 

ICT-dienst-
verlening 

Specifieke advies- en consultancy 
opdrachten 

CRONOS   17.218 € 

Eurpean 
Security 
Research 

Met als doel het Europees veilig-
heidsprogramma te vertalen naar 
Vlaanderen met bijzondere 
aandacht voor de verschillende 
actoren, de mechanismen van 
beleidsbeïn-vloeding en de 
uiteindelijke vorm (o.a. 
applicatieprocedure) en inhoud van 
het programma; 
-het in kaart brengen van het aan-
wezige onderzoekspotentieel in 
Vlaanderen (zowel in onderzoeks-
centra als bedrijven), met aandacht 
voor de maatschappelijke en 
econo-mische  relevantie voor 
Vlaanderen 

Arthure D. Little   47.916 € 

Innovatief 
aanbesteden 

Studie – en ontwikkeling van een 
methode van innovatief 
aanbesteden met eerste toepassing 
in de milieu en energiesector. 

Corvers 
Procurement 

26.086 € 

Deelname call 
RTD OMC-
NET FP6 

Ondersteuning bij de voorbereiding 
en uitwerking van een voorstel voor 
deelname aan een Europees 
gesteund project 

Technopolis 
Consulting Group 
Belgium 

  6.000 € 

Procesoptimali
satie 

Begeleiding bij het opstellen van 
een processenboom in het kader van 
Business Process Management 

Amelior  
Center for 
Excellence 

  5.506 € 

  TOTAAL 395.638 € 
 

 2007 
Naam v/d Inhoud Naam Contractant(4) Kostprijs 
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studieopdracht (2) euro (5) 
Evaluatie SBO 
oproep 2007 
(SBO=Strategis
ch 
Basisonderzoek
) 

Evaluatie en selectie v/d  
projectaan-vragen ingediend in het 
kader van het Strategisch 
Basisonderzoek met 
maatschappelijke finaliteit 

Technopolis BV 
(Nederland) 

171.654 € 

ICT-expertise In verband met projecten en evalua-
ties van bedrijven en onderzoeken 

CUYVERS – WIGI 90.421 € 

Voorbereidend 
onderzoek 

Studie- en organisatiekosten  Technopolis 
BV (Nederland) 

56.628 € 

Personeels-
beheerssysteem 

Voor begeleiding en incompany 
opleiding met het oog op de verdere 
ingebruikname en de optimalisatie 
van het nieuwe personeelsbeheers-
systeem (EASYPAY)  

Easy-services 11.035 € 

Evaluatie 
Directie 

In het kader van de evaluatieproce-
dure voor het topmanagement over 
het referentiejaar 2006  

Hanssens & Partners 
Benelux 

3.996 € 

 Impactanalyse MERIT 5.191 € 
 Diverse specifieke advies- en 

consultancy opdrachten: 
- onderhoudswerk (3.078 €) 
- vertalingen (3.574 €) 
- adressenbestand (1.388 €) 
- Den Ouden Gerard (4.538 ) 
- BTW op EG-project 

(3.167) 

  
15.745 € 

  TOTAAL 354.670 € 
 

 Consultancy bij de operationele en beleidsondersteunende opdrachten van het IWT 
 

Met de steun van externe consulenten en academici wil het IWT de vinger aan de pols houden 
van het Vlaamse innovatiesysteem door allerhande informatie verkregen onder andere via de 
opvolging van IWT-projecten, maar ook uit externe bronnen, adequaat te verwerken. In die zin 
ondersteunt de dienst Monitoring & Analyse  de operationele en beleidsvoorbereidende functies 
van het IWT met innovatiestudies en de ontwikkeling van een indicatorenapparaat aan de hand 
en met behulp van:  

 
 2004 

Naam v/d 
studieopdracht 

Inhoud 
(2) 

Naam contractant(4) Kostprijs 
euro (5) 

Bedrijfs-
enquêtes 

Analyse en exploitatie van CIS III 
enquête 

Limburgs Univer-sitair 
Centrum 

22.320 € 

Indicatoren- 
onderzoek 

Ter ondersteuning van de 
operationele en 
beleidsvoorbereidende functies v/h 
IWT voor de ontwikkeling van 
bedrijfs-indicatoren  i.v.m. O&O en 
innovatie. 

Kwanticonsult 34.349 € 

O&O-
gegevens-
bestand 

Review bestand ICAROS. 
 Actualisatie bedrijfsgegevens 

Graydon    3.692 € 

Onderzoeks- Exploratief onderzoek naar het Dries - Van Humbeek    1.971 € 
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project OESO 
(MONIT) 

horizontaal innovatiebeleid  

  TOTAAL 62.332 € 
 

 
 

 2005 
Naam v/d 
studieopdracht 

Inhoud 
(2) 

Naam contractant(4) Kostprijs 
euro (5) 

Indicatoren- 
onderzoek 

Ter ondersteuning van de 
operationele en 
beleidsvoorbereidende functies v/h 
IWT met het oog op de 
ontwikkeling van 
bedrijfsindicatoren  i.v.m. O&O en 
innovatie. 

Kwanticonsult 30.087 € 

 
 2006 

Naam v/d 
studieopdracht 

Inhoud 
(2) 

Naam contractant(4) Kostprijs 
euro (5) 

Indicatoren-
onderzoek 

Ter ondersteuning van de 
operationele en 
beleidsvoorbereidende functies v/h 
IWT met het oog op de 
ontwikkeling van 
bedrijfsindicatoren  i.v.m. O&O en 
innovatie. 

Kwanticonsult 26.435 € 

 
 2007 

Naam v/d 
studieopdracht 

Inhoud 
(2) 

Naam contractant(4) Kostprijs 
euro (5) 

Indicatoren-
onderzoek 

Ter ondersteuning van de 
operationele en 
beleidsvoorbereidende functies v/h 
IWT met het oog op de 
ontwikkeling van 
bedrijfsindicatoren  i.v.m. O&O en 
innovatie. 

Kwanticonsult 29.218 € 

 Effectmeting VIN (VI=Vlaams 
Innovatienetwerk) 

Idea Consult 6.352 € 

 Analyse van het proces 
“Projectopvolging” 

Amelior 6.758 € 

 Klantenbevraging in de CIS 
(CIS=Community Innovation 
Survey) 

KULeuven 7.574 € 

  TOTAAL 49.902 € 
 

 
 Beleidsondersteunende studieopdrachten op beslissing v/d politieke overheid ( EF 9911 B en 

EF 4102 B) 
 

In het navolgende overzicht worden de studie- en expertiseopdrachten opgesomd die 
gefinancierd worden vanuit de kredietlijn “Acties van technologische innovatie op initiatief 
van de Vlaamse Regering” met een bijzondere rol van het IWT in de uitvoering ervan. 
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 2004 
Naam v/d 
studieopdracht 

Inhoud  
(2) 

Naam contractant(4) Kostprijs 
euro (5) 

Modellen van 
O&O-
samenwer-king 
tussen bedrij-
ven en 
onderzoeks-
instellingen 

Coördinatie en ondersteuning bij de 
diffusie van kennis en de 
bespreking van de principes inzake 
modellen van O&O-samenwerking  
tussen bedrijven en 
onderzoeksinstellingen" 

Vlerick Management 
School.  

118.563 € 

Ondersteuning 
tweede fase 
ontwikkeling 
innovatie-audit 

Voor de begeleiding van de 
ontwikkeling en het testen van een 
innovatieaudit voor de doorlichting 
van Vlaamse bedrijven op het vlak 
van technologische innovatie 

MÔBIUS 30.000 € 

  TOTAAL 148.563 € 
 

    Studie- en expertiseopdrachten ten behoeve v/h Vlaams Innovatienetwerk (VIN) (EF 
9914 B en EF 4106 B) 

 
 De slagkracht van het VIN vereist steeds meer de uitbouw van gemeenschappelijke kennis en 

expertise en het uitwerken van gemeenschappelijke “tools”waarvoor sinds 2006 via een aparte 
kredietlijn volgende noodzakelijke studie- en expertise-opdrachten werden beslist:  

 

 2006 

Naam v/d 
studieopdracht 

Inhoud  
(2) 

Naam contractant(4) Kostprijs 
euro (5) 

HOBU- en 
TETRA-fonds: 
een output en 
effectmeting 
(HOBU=Hoger 
Onderwijs 
Buiten de 
Universiteit) 

In samenwerking met met het 
Vlaamse hoger onderwijs een 
onderbouwde studie uitvoeren van 
de succesindicatoren voor toegepast 
onderzoek  zoals gepleegd in het 
HOBU- en TETRA-fonds 

HSGent/KULeuven, 
Vlaamse 
Ingenieurskamer 

147.307 € 

VIN-portaal:  
een publiek 
toegankelijke 
webtool 
(VIN=Vlaams 
Innovatienetwe
rk) 

Bedoeling is de publiek 
toegankelijke website van het 
elektronisch Vlaams Innovatie-
netwerk te transformeren tot een 
volwaardig VIN-portaal . Dit 
portaal moet de aanwezige kennis 
en expertise van het VIN op een 
gebruiksvriendelijke manier 
ontsluiten voor de Vlaamse 
bedrijven 

Fishtank 47.855 € 

Opleiding VIN-
adviseurs 

Een project dat tot doel heeft de 
omkaderingsactie te bieden voor de 
definitie van de ontwikkeling van 

KULeuven-Campus 
Kortrijk 

40.656 € 
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een opleidingsacademie voor de 
RIS-adviseurs (ontwikkelen van de 
nodige skills) 

Moderatie RIS- 
en telefonische 
be-vraging 
RIS-klanten 
(RIS=Regional
e 
Innovatiestimul
ering) 

Voor het uitvoeren van een enquête 
naar de tevredenheid en behoeften 
van klanten van de RIS-projecten  

Kurt Persoons 
Consulting 
Sitel 

31.630 €  

Ondersteunings
- 
instrumenten 
voor de EIS-
adviseurs 

In het kader van de monitoring en 
opvolging van de acties van de 
adviseurs betrokken in de actie 
Europese innovatie-stimulering 
dient gezorgd voor een 
stroomlijning in de 
informatiesystemen. 

PeopleWare NV 65.945 € 

Gedragsadditio
na-liteit van de 
Vlaamse 
innovatiesteun 

Opzet is via studie en evaluatie van 
de gedragsadditionaliteit van 
specifieke vormen van O&O-steun 
een diepgaand inzicht te krijgen in 
de effectiviteit en efficiëntie van de 
steunverlening 

IDEA Consult NV 211.085 € 

Performantie 
VIS-
programma: 
studie naar de 
effectiviteit en 
perfomantie 

Beoogt de ontwikkeling van een 
metho-diek van effectmeting als 
extensie van de outputmeting 
teneinde een antwoord te krijgen op 
een aantal concrete beleids-vragen 

IDEA Consult 
NV 

100.000 € 

Evaluatie van 
drie e-VRT 
projecten 

Beoogt het in kaart brengen en 
analyseren van de toegevoegde 
maatschappelijke en economische 
waarde van de uitgevoerde 
innovatieve mediaprojecten voor 
Vlaanderen in het algemeen en de 
Vlaamse mediasector in het 
bijzonder. 

TNO (Delft) en 
Technopolis 
(Amsterdam) 

73.836 € 

  TOTAAL 718.314 € 
 

 2007 
Naam v/d 
studieopdracht 

Inhoud  
(2) 

Naam contractant(4) Kostprijs 
euro (5) 

SBO-
effectmeting  
 
 
+ 
 
Afwerking 
publicatie 
VIDEM 

Een onderbouwd en systematisch 
inzicht aanreiken over de meetbare 
effecten, de benutting van de 
onderzoeksresultaten  en  het 
verloop van de interacties tussen de 
verschillende partijen 

Technopolis BV 
Amsterdam 
 
 
 
Videm 

77.826 € 
 
5.500 € 

Publiekrechtelij
ke 

Onderzoek naar de criteria die 
bepalen welke wetgeving in deze 

 
STIBBE 

 
41.070 € 
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verplichtingen 
versus privaat-
rechtelijke 
organi-saties 

relevant is, welke operationele 
verplichtingen dit voor een 
organisatie met zich meebrengt. 

Innovatie 
gerelateerde 
ondernemingsd
ata en 
informatie 

Ontsluiting voor het VIN van de 
innovatie gerelateerde 
ondernemingsdata en  informatie 

CRONOS  30.976 € 

Digitale 
toegangs-poort 
tot het VIN 

Het opzet is het ter beschikking 
stellen via internet van een aantal 
instrumenten voor de inovatie-
actoren ter verbetering van hun 
kwaliteit van dienstverlening 

WICE 79.316 € 

Handleiding  IP 
voor 
innovatieve 
KMO’s. 

IP  is voor veel KMO’s een 
complexe aangelegenheid waarover 
veel misverstanden en 
onduidelijkheid bestaat.  

N’LIL 30.250 € 

Opmaken v/e 
visuele 
identiteit voor 
de RIS 

Ontwikkelen van een sterke, 
duidelijke en herkenbare 
communicatie huisstijl voor de RIS 

RCA public 12.536 € 

E-GTA-
rapportering + 
Ontwikkeling 
van de 
toepassing 
“back-office”+ 
Consultancy 
sharepoint 

Bedoeling is het ontwikkelen van 
een tool voor  het informatiseren 
van de GTA-registraties 

 
 
 
CRONOS 

14.249 € 
 
 
12.967 € 
 
 
8.027 € 

Doelmatigheids
- 
analyse v/d  
Innovatie-audit 

Het opzet is het aangeven van 
verbeterpotentieel op het vlak van 
innovatie bij de Vlaamse KMO’s.  

IDEA Consult 
NV 

79.981 € 

Positionering 
van de IWT-
producten en 
diensten van 
het VIN 

Het uitvoeren van een situatie-
analyse met positionering van  de 
IWT- producten en diensten bij de 
Vlaamse bedrijvendoelgroep 

Compagnie CVBA 71.511 € 

Opstellen v/e 
marketing-
communicatiep
lan 

In aansluiting met de vorige studie 
de uitwerking van een 
marketingcommunicatieplan ten 
bate van de VIN-actoren 

Compagnie CVBA 19.360 € 

Uitbreiding 
VIN 
effectmeting 

Betreft een uitbreiding van de 
studie in 2006 om een dieper inzicht 
te krijgen in de effectiviteit en 
efficiëntie van het VIS-programma 

IDEA Consult 
NV 

20.000 € 

Organisatie 
oplei-
dingsprogramm
a RIS 

  210.000 € 

Studies in het 
kader van het 
MIP 

 Technopolis BV 
Amsterdam 

21.852 € 
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Identificatie 
van Research 
based-start-up 
bedrijven 

Opzet hierbij is om via een 
telefonische peiling de 8.000 sinds 
1995 gestarte bedrijven te klasseren 
en verder te onderzoeken welke 
behoeften er bestaan  aan innovatie 
onder-steunende diensten 

Sebeco Cll & Contact 
Center UGent 

38.180 € 

Juridische 
afwik-keling 
overgang 
VLAO vs RIS 

 SDWorx 7.865 € 

  TOTAAL: 781.466 € 
 

 Algemeen totaal: 
• Op de begrotingslijn “ Dotatie IWT” (EF 4103 B): 1.569.016 EUR 
• Op de begrotingslijn “Beleidsondersteunende studieopdrachten op beslissing van de 

politieke  
overheid” (EF 9911 B): 148.563 EUR            

• Op de begrotingslijn “ Studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het VIN” (EF 9914 
B): 

1.499.780 EUR 
 Totaal bedrag = 3.217.359 EUR (zie punt 1) 
 
 Agentschap Economie: 
 

Voorwerp (of 
instelling) van 
doorlichting 

Inhoud Consultancybureau Periode  Kostprijs 
(euro)  

 haalbaarheidsstudie 
”uitbouw e-city”  
 

NV Deloitte Grants & 
Incentives 

2004 62.500 

 Onderzoek naar 
bedrijventerreinen 
grootstedelijk gebied 
Antwerpen 

grontmij 2004 53.482,00 

EFRO Evaluatie van het 
Vlaams Regionaal 
Programma 
Innovatieve Acties 
“Duurzaam beheer en 
duurzame inrichting 
van 
bedrijventerreinen” in 
het kader van het 
EFRO. 

Idea Consult i.s.m 
Studiegroep 
Omgeving 
 

2005 85.365,50 

doelstelling 2-
programma’s,  
communautair 
initiatief Urban II 
en  programma 
Innovatieve Acties 
in Vlaanderen 

Uitvoeren van 
steekproefcontroles van 
verrichtingen in het 
kader van de 
doelstelling 2-
programma’s, het 
communautair initiatief 
Urban II en het 
programma Innovatieve 
Acties in Vlaanderen 

Ernst & Young 
Bedrijfsrevisoren 
BCV 
 

2005 52.030,00 
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(uitgaven 2004 ) 
D2 -programma's 
en Urban II - 
programma in 
Vlaanderen 2000-
2006 

Update van de 
tussentijdse evaluatie 
van de D2 -
programma's en Urban 
II - programma in 
Vlaanderen 2000-2006 

Idea Consult 
 

2005 159.115,00 

START START-studie naar 
strategische visie 
luchthavenbeleid 

consortium IDEA 
CONSULT 

2005 285.245,00 

adviescheques studie “Onderzoek 
naar de efficiëntie en 
effectiviteit van de 
adviescheques”  
 

EHSAL-K.U.Brussel, 
Studiecentrum voor 
Ondernemerschap 

2006 44.676 

callsysteem/groeipr
emie 

evaluatie van het 
callsysteem/ 
groeipremie 

NV Deloitte Grants & 
Incentives 

2006 78.643 

 onderzoek 
impactberekening van 
de toekenning van een 
rentetoelage voor 
ondernemingen die 
lijden onder de 
verstoorde 
bereikbaarheid ten 
gevolge van hinder 
door openbare werken 

Universiteit 
Antwerpen 

2006 29.835 

KMO’s verstrekken van 
adviezen en 
aanbevelingen die 
betrekking hebben op 
de financiële van kleine 
en middelgrote 
ondernemingen 

Europees 
Investeringsfonds 

2006 57.500 

doelstelling 2-
programma’s,  
communautair 
initiatief Urban II 
en  programma 
Innovatieve Acties 
in Vlaanderen 
(uitgaven 2005) 

Uitvoeren van 
steekproefcontroles van 
verrichtingen in het 
kader van de 
doelstelling 2-
programma’s, het 
communautair initiatief 
Urban II en het 
programma Innovatieve 
Acties in Vlaanderen 
(uitgaven 2005) 
 

Ernst & Young 
Bedrijfsrevisoren 
BCV 
 

2006 52.030,00 

operationeel 
programma 
doelstelling 2 in 
Vlaanderen                
2007 - 2013 

Ex ante - evaluatie van 
het operationeel 
programma doelstelling 
2 in Vlaanderen               
2007 - 2013 

Idea Consult i.s.m. 
Belconsulting 

2006 113.286,25 

 START-studie naar 
bestuurlijke 

Consortium IDEA 
CONSULT 

2006 81.070,00 
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verankering 
luchthavenbeleid 

 Ham Zwartenhoek Technum, RA 2006 114.249,00 
 Watergebonden 

locaties 
Arcadis, Universiteit 
Antwerpen 

2006 219.664,30 

 vergelijkende studie 
tussen de impact van de 
vennootschapsbelasting 
enerzijds en de impact 
van subsidies 
anderzijds op de 
tewerkstelling, 
investeringen en groei 
in Vlaanderen 

Infoconsulting 
Belgium BVBA 

2007 60.500 

automobielsector benchmarking studie 
van de 
automobielsector 
industrie België versus 
Roemenië 
 

Infoconsulting 
Belgium BVBA 

2007 2.420 

MIS project MIS project : 
consultancy  m.b.t. een 
management 
information systeem 
 

EDS- telindus 2007 199.883,86 

doelstelling 2-
programma’s,  
communautair 
initiatief Urban II 
en  programma 
Innovatieve Acties 
in Vlaanderen 

Uitvoeren 
steekproefcontroles van 
verrichtingen in het 
kader van de 
doelstelling 2-
programma’s, het 
communautair initiatief 
Urban II en het 
programma Innovatieve 
Acties in Vlaanderen 
(uitgaven 2006 - 2008) 

Ernst & Young 
Bedrijfsrevisoren 
BCV 
 

2007 143.554,40 

doelstelling 2 -
programma 
Vlaanderen 2007 - 
2013 

Opmaak 
communicatiestrategie 
en -plan in het kader 
van het doelstelling 2 -
programma Vlaanderen 
2007 - 2013 

AB Creations NV 2007 75.479,80 

dossier CIP advies bij opmaak 
dossier CIP oproep ten 
behoeve van Europese 
Commissie  

Gerard den Ouden-
Brussel 
 

2007 12.000 

 Wommelgem-Ranst Arcadis, Aeolus, 
CIBE 

2007 229.111,08 

 Sevesobedrijven: aard, 
ruimtebehoefte, locaties 

Sertius, Grontmij, 
Idea Consult 

2007 449.965,12 

 START/bijkomende 
opdracht 

Idea Consult NV 2007 6.600,00 

 Procesbegeleider GIS Belconculting, Exri 
Belux, Cabus 

2007 64.178,40 
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BEA maatregel onderzoeksopdracht 
inzake de kennispijler 
van BEA  

Ideaconsult 2008 78.045 

Enterprise Europe 
netwerk in 
Vlaanderen 

communicatie-opdracht 
voor de lancering van 
het netwerk 

BBC - Kontich 2008 67.000 

 Decretale regeling 
inzake duurzame 
bedrijfshuisvesting 

Stibbe, Jan Bouckaert 2008 100.000,00 

 Opstellen 
geconsolideerd rapport 
Converting Sacred 
Spaces project van het 
Interreg IIIB 
Noordwest Europa 
programma 

 2008 6.534 

 
 FWO-Vlaanderen:  
 Uitsluitend 2008 
 

Voorwerp:  
Interne werking FWO-Vlaanderen 

Begunstigde Bedrag 
(euro)   

Uitwerken en ondersteuning bieden bij het 
uitwerken van moderne HR-instrumenten 
(procesanalyse, functiebeschrijvingen, 
functieclassificatie en een evaluatieprocedure).  

Jobpunt Vlaanderen 108.597,50  

  108.597,50 
 
 VLAO: 

 
 Het VLAO werd operationeel in de loop van het jaar 2006. 2007 was het eerste volledige 

werkingsjaar van het VLAO. De genoemde cijfers hebben dus uitsluitend betrekking op 2007. 
Het begrip ‘consultancy’ werd ruim geïnterpreteerd.  

 De tabel hieronder geeft een overzicht van de verschillende diensten die werden ingehuurd, de 
kostprijs voor 2007 en de wijze van totstandkoming van de opdracht.  

 
Voorwerp:  
Interne werking VLAO. Ondersteuning in 
outsourcing 

begunstigde Bedrag (euro)  

ondersteuning boekhoudpakket SYSCOM 2.330,46 
ondersteuning personeelspakket Shéhérazade 18.370,55 
proces-analyse personeelsplan Arch International 35.605,46 
ondersteuning hard- en software Dolmen 24.650,30 
Desk Solutions – ondersteuning  Delphi 19.781,73 
ondersteuning GIS CEVI 10.909,98 
Facility management  Workspace Consultants 937,75 
juridisch advies Advocaat Rika Heyse 8.100,00 
  120.686,23 

 
 Herculesstichting: 
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 Vooreerst moeten worden opgemerkt dat de vraagsteller het begrip consultancybureaus niet 
omschrijft. In dat antwoord wordt ervan uitgegaan dat dienstverlening vanuit bij voorbeeld 
Jobpunt Vlaanderen en andere instanties van de Vlaamse overheid hier niet onder vallen.  

 Bij de Herculesstichting lopen momenteel twee consultancy opdrachten. 
 

Voorwerp  Bedrag  
opstart van de boekhouding (contract afgesloten 
eind 2007) 

KPMG 5.833,41 

een kaderovereenkomst voor juridische 
ondersteuning bij de opstart van de 
Herculesstichting en voor de begeleiding van de 
eerste oproepen, incl. het opstellen van ontwerp 
van subsidieovereenkomsten. 

Kantoor Marx, Van 
Ranst, Vermeersch & 
Partners 

p.m. nog niets 
betaald (2008) 

  5.833,41 
 
 Departement Internationaal Vlaanderen: 
 
 De volgende opdrachten werden uitgevoerd: 

• 2004: Benchmarking incentives en cash grants (18.150 EUR); 
• 2004: Benchmarking douaneformaliteiten en BTW (10.890 EUR); 
• 2005: Benchmarking labour (7.260 EUR); 
• 2005: Studie pensioenproblematiek F.I.T. (21.012 EUR); 
• 2006: Studie m.b.t. Technology Based Marketing (30.000 EUR); 
• 2006: Audit buitenlandse kantoren Caïro, Bejing, Moskou en Londen (20.000EUR); 
• 2007: Cofinanciering klantentevredenheidonderzoek F.I.T. (25.404 EUR); 
• 2007: Actuariële berekening pensioenverplichtingen F.I.T. (14.520 EUR); 
• 2007: Lead generations in de logistiek (5.000 EUR); 
• 2008: Huurprijs kantoren wereldwijd (2.420 EUR). 

 
 
3. Departement EWI:  
 Door de rol van het departement binnen het beleidsdomein zal het aantal uit te voeren evaluaties 

toenemen. De uitbesteding is afhankelijk van de nood aan externe consulting. 
 
 IWT-Vlaanderen:  
 Evidence based beleid vereist o.a. goede evaluaties (zie ook vraag 4) 
 
 Agentschap Economie:  
 Er is geen echte evolutie, de uitbesteding is afhankelijk van de nood aan externe consulting bij 

het evalueren van een maatregel of bij lanceren van een nieuwe maatregel. 
 
 FWO-Vlaanderen:  
 Beperkt gebruik van consultancybureaus 
 
 VLAO: 
 Gegeven de korte bestaansduur van het VLAO kan nog geen evolutie worden vastgesteld. Het 

VLAO gaat uit van een min of meer status quo. 
 
 Herculesstichting:  
 Gegeven de korte bestaansduur van de Herculesstichting kan nog geen evolutie worden 

vastgesteld. 
 
 Departement Internationaal Vlaanderen: 
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 Door het beperkte aantal opdrachten op dit niveau kan er moeilijk over een evolutie gesproken 
worden. 

 
4. Departement EWI:  
 Het departement EWI  doet een beroep op externe dienstverlening wanneer het zelf niet de 

nodige competenties in huis heeft en men de objectiviteit wil bewaren. Het gaat dan ook vooral 
om dienstverlening die qua uitsluitend door derden geleverd kan worden.  

 
 IWT-Vlaanderen: 
 Beslissingen over het uitbesteden van overheidsopdrachten worden genomen in functie van de 

complexiteit, de specificiteit en de omvang van het onderwerp en mede op basis van de 
aanwezige of beschikbare expertise in verband met het te behandelen onderwerp of onderzoeks-
thema. 

 
 Agentschap Economie: 
 Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid: De opdracht wordt uitbesteed wanneer wordt 

vastgesteld dat de nodige kennis en expertise niet in huis aanwezig is om een onderzoek te doen. 
 Afdeling Europa Economie: Deze opdrachten (met uitzondering van de laatste door AB 

Creations m.b.t. de opmaak van de communicatiestrategie) dienden, conform de regelgeving 
inzake de Europese Structuurfondsen, te worden verricht door een onafhankelijke instantie. 

 Entiteit Ruimtelijke Economie: Uitvoeren van gespecialiseerde studies ter ondersteuning van 
beleidsuitvoering.  

 (Onafhankelijk en gespecialiseerd advies inwinnen) 
 Afdeling Inspectie Economie: In dit specifieke geval : gebrek aan materiekennis op het ogenblik 

van gunning 
 
 FWO-Vlaanderen: 
 Reden is het ontbreken van voldoende expertise in de eigen administratie om deze instrumenten 

uit te bouwen en een veranderingsprocedure op te zetten. 
 
 VLAO:  
 Het VLAO doet een beroep op externe dienstverlening wanneer het zelf niet de nodige 

competenties in huis heeft. Het gaat dan ook vooral om dienstverlening die qua uitsluitend door 
derden geleverd kan worden.  

 
 Herculesstichting:  
 De Raad van Bestuur heeft voor beide opdrachten beslist tot het aanstellen van een consultant 

omdat in de schoot van de organisatie op het moment van de beslissing onvoldoende capaciteit 
aanwezig was om beide opdrachten intern uit te voeren 

 
 Departement Internationaal Vlaanderen: 
 Indien de kennis binnen de entiteit niet beschikbaar is, kan er beslist worden om over te gaan tot 

de uitbesteding van een specifieke opdracht aan een consultancybureau. 
 
 
5. Departement EWI:  
 Het departement volgt de regelgeving betreffende overheidsopdrachten.  
 
 IWT-Vlaanderen: 
 De opdrachten worden toegewezen op basis van de wet van 24. 12.1993  op de overheids-

opdrachten. 
 
 Agentschap Economie: 
 De procedures bij de wet op de overheidsopdrachten zijn gevolgd. 
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 FWO-Vlaanderen: 
 Het FWO is aandeelhouder van Jobpunt Vlaanderen en doet voor alle HR gerelateerde zaken 

beroep op de diensten van Jobpunt Vlaanderen. De selectie heeft plaatsgevonden in 
samenwerking met Jobpunt Vlaanderen.  De selectie is dus gebeurd volgens de procedures van 
de Vlaamse overheid. 

 
 VLAO: 
 Het VLAO volgt de regelgeving inzake overheidsopdrachten 
 
 Herculesstichting: 
 Beide opdrachten werden gegund volgens de procedure van gunning van diensten via onder-

handelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De procecures bij de wet op de 
overheidsopdrachten worden gevolgd. 

 
 Departement Internationaal Vlaanderen: 
 De selectie van een consultancybureau gebeurt op basis van de volgende wetgeving: 

• de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten (Belgisch Staatsblad van 22 januari 1994);  

• het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten (Belgisch Staatsblad van 26 januari 
1996);  

• het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, met in bijlage de Algemene Aannemingsvoorwaarden (Belgisch Staatsblad 
van 18 oktober 1996). 

 
Minister Vandenbroucke 
Wat betreft de bevoegdheden van kabinet Vandenbroucke wordt een aanvullend antwoord gegeven. 
 
Minister Vanackere 
 
1.  

Entiteit Jaartal Bedrag consultancyopdrachten Aantal 
opdrachten 

OPZC Rekem 2004 - 2008 0 0 
OPZC Geel 2004 12.786,25 3 
 2005 8.681,45 3 
 2006 31.648,13 3 
 2007 0 0 
 2008 Tot op heden 0 Tot op heden 0 
Kind en Gezin 2004 89.016,74 6 
 2005 172.050,00 3 
 2006 397.651,61 10 
 2007 726.799,07 11 
 2008 58.644,82 4 
Jongerenwelzijn 2006 121.666,00 2 
 2007 18.705,74 2 
 2008 Tot op heden 0 Tot op heden 0 
VAPH 2004 174.753,72 10 
 2005 116.242,61 7 
 2006 210.468,39 13 
 2007 220.432,37 11 
 2008 28.451,50 4 
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Zorg en Gezondheid 2004 81.788,00 3 
 2005 70.185,00 2 
 2006 116.162,00 4 
 2007 440.288,00 12 
 2008 119.366,00 2 
Inspectie WVG 2007 47.916,00 1 
 2008 Tot op heden 0 Tot op heden 0  
Departement WVG 2006 107.709,52 3 
 2007 120.028,76 3 
 2006- 2007 11.500,00 1 
 2008 Tot op heden 0 Tot op heden 0 

 
2. 

Entiteit Jaartal Opdrachten 
OPZC Geel 2004 Supervisie K-dienst(3.774,77 €) (2 opdrachten) 

Ontwikkeling logo/huisstijl (Kan Design) (9.011,48 €) 
 2005 Studie keuken en voedselverdeling (Probis) (5.445,00 €) 

Supervisie K-dienst (the human link) (2.643,55 €) 
Supervisiegesprek paramedici (592,90 €) 

 2006 Audit evaluatiesysteem (Mensenwerk VOF) (4.900,50 €) 
Analyse ondersteunende diensten (Probis) (13.158,75 €) 
Procesbegeleiding (PIPC) (13.588,88 €) 

 2007 Geen 
 2008 Voorlopig geen 
Kind en Gezin 2004 Financieel advies in het kader van “sal and rent back”-

operatie gebouw Kind en Gezin Brussel 
Consultancy in kader van oprichting intranet binnen Kind en 
Gezin 
Doorlichting IT-strategie en technische beveiliging (onder 
andere netwerk) 

 2005 Consultancy in kader van oprichting intranet binnen Kind en 
Gezin 
Analyses van IT projecten 
Informatieveiligheid in kader van Business Continuity 
Management en algemene principes rond 
informatieveiligheid 

 2006 Verzorgen van alle strategische consultancy inzake 
perscommunicatie rond Kind en Gezin 
Consultancyopdracht optimalisatie Kind en Gezin 
(organisatie-, beslissings- en overlegstructuur) 
Analyses van IT-projecten 
Doorlichting IT-strategie en technische beveiliging (onder 
andere netwerk) 
Informatieveiligheid in kader van Business Continuity 
Management en algemene principes rond 
informatieveiligheid 

 2007 Verzorgen van alle strategische consultancy inzake 
perscommunicatie rond Kind en Gezin 
Consultancyopdracht optimalisatie Kind en Gezin 
(organisatie-, beslissing-, en overlegstructuur) 
Consultancyopdracht ikv kantoorinnovatie 
Analyses van IT-projecten 
Doorlichting IT-strategie en technische beveiliging (onder 
andere netwerk) 
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Informatieveiligheid in kader van Business Continuity 
Management en algemene principes rond 
informatieveiligheid  

 2008 Verzorgen van alle strategische consultancy inzake 
perscommunicatie rond Kind en Gezin 
Opdracht tot opstellen van een BVR betreffende het 
inzagerecht adoptiedossiers 
Consultancyopdracht  ikv kantoorinnovatie 
Informatieveiligheid in kader van Business Continuity 
Management en algemene principes rond 
informatieveiligheid 

Jongerenwelzijn 2006 -Een werklastnorm voor de consulenten van de sociale 
diensten van de Bijzondere Jeugdbijstand: de ontwikkeling 
van een instrument om de werkbelasting van de sociale 
diensten van de Bijzondere Jeugdbijstand tot op dienstniveau 
in kaart te brengen. 
-Het uitwerken van een uniform beheersysteem betreffende de 
beschikbaarheid van opvangplaatsen met de beschrijving van 
een systeem dat drie aspecten in rekening brengt: de vraag 
naar gepaste hulp,  het aanbod van beschikbare plaatsen in 
de voorzieningen en de afstemming tussen de vraag en het 
aanbod. 

 2007 -Begeleiding bij de ontwikkeling van kernindicatoren voor de 
aansturing van het agentschap Jongerenwelzijn. 
-Een externe analyse en advisering betreffende de 
beveiligingssystemen van een gesloten jeugdinstelling 

 2008 Voorlopig geen 
VAPH 2004-2008 Opdrachten in het kader van informatica, wetenschappelijk 

onderzoek, HRM, kwaliteitsonderzoek, juridisch advies 
Zorg en 
Gezondheid 

2004 Overeenkomst ivm coaching van auditoren i.h.k. van 
visitaties in verzorgingsvoorzieningen (bvba Guido 
Gysemans) 

 2004 Overeenkomst ivm coaching van auditoren i.h.k. van 
visitaties in verzorgingsvoorzieningen – meerkost (bvba 
Guido Gysemans) 

 2004 Behoeftenanalyse Vlaams zorgfonds (Cronos) 
 2005 Rapport aanpassing aan de zorgregio’s (KUL) 
 2005 Overeenkomst i.v.m. coaching van auditoren i.h.k. van 

visitaties in verzorgingsvoorzieningen (bvba Guido 
Gysemans) 

 2006 Het uitschrijven van een decreet betreffende een 
welzijnsinformatiesysteem  
De begeleiding van het traject tot het stand komen van dit 
project (DLA Piper) 

 2006 Ondersteuning beheersovereenkomst (bvba Guido Gysemans) 
 2006 Advies inzake de selectie van een duurzame 

aandelenbeheerder voor het Vlaams zorgfonds (Professor 
Van Hulle) 

 2006 Advies inzake de selectie van een duurzame 
aandelenbeheerder voor het Vlaams zorgfonds (Roegiers 
Pension Services) 

 2007 Fiches tot het beheren van de 20 belangrijkste risicopunten 
binnen bestaande sanitaire warmwaterinstallaties (WTCB) 

 2007 Advies bij de implementatie, de uitvoering en de opvolging 
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van de beheersovereenkomst en het ondernemingsplan (bvba 
Guido Gysemans) 

 2007 Communicatie- en beveiligingsprotocollen en technologische 
instrumenten voor gestandaardiseerde en beveiligde 
elektronische gegevensstromen in de gezondheidszorg 
(Printscreen BVBA) 

 2007 Evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid van de portaalsite 
Zorg en Gezondheid (AG Consult) 

 2007 Overeenkomst inzake juridische ondersteuning bij de 
uitvoering van het decreet betreffende het preventieve 
gezondheidsbeleid en het decreet betreffende de 
eerstelijnsgezondheidszorg (bvba Joseph Dumortier) 

 2007 Procesbegeleiding: verhelderen en versterken van de rol van 
de verschillende hiërarchische geledingen in het aansturen en 
ondersteunen van het proces naar meer inhoudelijke en 
relationele gemeenschappelijkheid (Instituut voor 
Communicatie vzw) 

 2007 Expertenstuurgroep voor beoordeling proefproject 
alternatieve beheersmaatregelen in kader van het 
legionellabesluit van 11 juni 2004 (Reinhilde Weltens) 

 2007 Maximumfactuur in de zorg (HIVA) 
 2007 Advies inzake de selectie van een duurzame 

aandelenbeheerder voor het Vlaams zorgfonds (Professor 
Van Hulle) 

 2007 Advies inzake de selectie van een duurzame 
aandelenbeheerder voor het Vlaams zorgfonds (Roegiers 
Pension Services) 

 2007 Advies inzake darmkankerprojecten (Universitair Centrum 
Rotterdam) 

 2007 Ondersteuning van de Vlaamse Werkgroep tabak, alcohol en 
drugs, toetsing van het actieplan 2009-2015 (UWID) 
 

 2008 Risicoanalyse zorgkassen (KPMG) 
 2008 Impactanalyse van een systeem voor het opvolgen van de 

beheersovereenkomst (Möbius) 
Inspectie WVG 2007 Opmaak personeelsplan agentschap Inspectie waarbij beroep 

werd gedaan op het agentschap voor Overheidspersoneel die 
een externe partner inhuurden. Een deel van de kosten 
werden gedragen door het agentschap Inspectie (Deloitte 
Consulting) 

 2008 Voorlopig geen 
Departement 
WVG 

2006 Begeleiding vormingstraject indicatoren (25.650 €) (Bvba 
Delta-i-consulting) 

 2006 Advies bij het voorbereiden van de verhuizing en het 
samenvoegen van verschillende bestaande 
bibliotheekcollecties en diensten om te komen tot één nieuwe 
documentatiedienst van het Kenniscentrum van het 
Departement WVG. Organiseren van werksessies met de 
personeelsleden. (Infomare – Nederland) 

 2006 Opdracht naar de ingrijpende hervormingsprocessen bij het 
Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap: de 
zorgregie en de zorggradatie (bvba Deblaere) 

 2007 Aanvullende opdracht om bepaalde voorstellen uit de 
hoofdopdracht te concretiseren naar de ingrijpende 
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hervormingsprocessen bij het Vlaams Agentschap voor 
personen met een Handicap: de zorgregie en de zorggradatie 
(bvba Deblaere) 

 2007 Advies over het opstarten van de nieuwe documentatiedienst 
van het Kenniscentrum van het Departement WVG. Invoeren 
van moderne documentatie- en bibliotheektechnieken. 
Organiseren van werksessies met de personeelsleden. 
(Infomare – Nederland) 

 2007 Procesanalyse van migratiepad en organisatiemodel 
toewijzing voor de intersectorale toegangspoort integrale 
jeugdhulp (Möbius) 

 2006-2007 Begeleiding en opvolging verzekeren van de toepassing van 
het Gemeenschappelijk Zelfevaluatiekader voor Overheden 
(Common Assessment Framework) op vraag van het 
departement WVG. (vzw European Public Quality & 
Benchmarking) 

 2008 Voorlopig geen 
 

3.  (Moet gebeuren door coördinerend minister) 
 
4.  Onder meer volgende criteria gelden om een overheidsopdracht uit te besteden aan een 

consultancybureau: 
-  Uitbesteding indien specifieke expertise nodig is die niet intern aanwezig is en die niet 

structureel aanwezig moet zijn.  
-  De nood aan een externe, geobjectiveerde visie en aanpak.  
-  Het belang van procesbegeleiding en –bewaking door een externe partij. 
 

5.  De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

 
Minister Van Mechelen 
 
Financiën en begroting 
 
1. In de hieronder toegevoegde tabel vindt u het overzicht van de consultancyopdrachten binnen de 

bevoegdheid Financiën en begroting, met de vermelding van het aantal en het totale bedrag per 
jaar. 

 

# Kostprijs incl 
BTW Toegewezen aan Korte omschrijving 

opdrachten   Datum 
boekhcel 

  9.559,00 

Connect immo nv 
1030 Brussel 

Studie van de 
decentralisatie van de 
huisvesting van de 
Vlaamse Overheid 

abafim 
(administratie 
Budgettering 
Accounting en 
Financieel 
Management) 5/05/04 

  1.210,00 

Degroof Corporate 
Finance nv 
1040 Brussel 

consultancy nav rating 
Standard & Poors 

Abafim 

3/11/04 
2 10.769,00       2004  

  2.500,00 

Tiberghien advocaten
1140 Brussel 

Uitschrijven memorie 
van toelichting tekst 
decreet houdende 
vlaamse korting 

Abafim 

31/01/05 
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  2.117,50 

PMV 
1000 Brussel 

project wegenvignet 
aandeel in studie 
Frost&Sullivan 

Abafim 

19/04/05 

  2.500,00 

Tiberghien advocaten
1140 Brussel 

Verkennend 
onderzoek decreet 
houdende vlaamse 
korting 

Abafim 

31/05/05 

  15.125,00 

Petercamnv 
1000 Brussel 

Opdracht nagaan 
waarschijnlijke 
waarde overdracht 
zakelijke rechten 
ferrarisgebouw 

Abafim 

28/09/05 

  15.125,00 

Petercamnv 
1000 Brussel 

Opdracht nagaan 
financiële gevolgen uit 
de LILO- transactie 

Abafim 

28/09/05 

  73.205,00 

Freshfields Bruckhaus 
Deringer 
1050 Brussel 

studie aangaande de 
mogelijkheden tot 
regionalisering van de 
vennootschapsbelastin
g 

Abafim 

11/10/05 

  52.365,39 

EDS-TELINDUS 
2800 Mechelen 

bedrijfsmodellering en 
behoeftenanalyse 
verkeersheffing fase 2 

Abafim 

9/12/05 

  30.970,11 
EDS-TELINDUS 
2800 Mechelen 

studie organisatie en 
architectuur 

Abafim 
13/12/05 

8 193.908,00       2005  

  1.079,08 

Stibbe 
Advocatenassociatie 
1060 Brussel 

Vlaamse 
Gewest/Studie-
syndicaat 
Wegenvignet 
prestatie van 9 mei 
tem 19 mei 2006 

Departement 
Financiën en 
Begroting 

9/06/06 

  9.923,54 

PMV 
1000 Brussel 

maken financieel plan 
voor het invoeren van 
een wegenvignet 

Departement 
Financiën en 
Begroting 7/07/06 

  10.015,10 

Linklaters 
1000 Brussel 

Dossier EC 
Commission 
2005/2283 
(meeneembaarheid) 

Departement 
Financiën en 
Begroting 

21/08/06 

  1.512,50 

Bank Degroof 
1040 Brussel 

consultancy nav rating 
Standard & Poors 

Departement 
Financiën en 
Begroting 16/11/06 

4 22.530,22        2006 

  9.000,00 

Linklaters 
1000 Brussel 

Dossier EC 
Commission 
2005/2283 
(meeneembaarheid) 

Departement 
Financiën en 
Begroting 

26/02/08 

  3.057,49 

Linklaters 
1000 Brussel 

Dossier EC 
Commission 
2005/2283 
(meeneembaarheid) 

Departement 
Financiën en 
Begroting 

7/03/08 
2 12.057,49        2008 
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2.  In het overzicht wordt een bondig overzicht gegeven van de verschillende opdrachten met 
vermelding van de opdrachtgevende administratie/entiteit. De opdrachten situeren zich binnen 
het departement FB dat de beleidsondersteuning verzorgt voor het ganse beleidsdomein. 

 
3. Uit de totalen mag blijken dat er geen systematiek zit in de toekenning van 

consultancyopdrachten en er dus ook geen evolutie kan erkend worden. 
 
4. De administratie doet beroep op consultancy voor issues over complexe of vaak dringende 

aangelegenheden waarvoor op dat ogenblik geen tot onvoldoende interne capaciteit/know-how 
ingezet kan worden. 

 
5. Buiten de opdrachten aan PMV die via een kaderovereenkomst zijn geregeld, en de opdrachten 

aan EDS die via het raamcontract voor de outsourcing van de informatica gegeven worden, 
verlopen alle opdrachten conform de wet op de overheidsopdrachten. 

 
Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed 

 
1.  Voor het beantwoorden van deze vraag wordt consultancy ruim geïnterpreteerd: het betreft elke 

overheidsopdracht voor diensten die wordt uitbesteed aan een externe dienstverlener, behalve als 
de opdracht strikt is voorbehouden voor wetenschappelijke instellingen. Dit laatste wordt dan 
beschouwd als wetenschappelijk onderzoek. 

 Consultancy is dus altijd een overheidsopdracht terwijl het omgekeerde niet steeds het geval is. 
 
 In deze regeerperiode werd een bedrag van 4.286.416,07 euro vastgelegd in het kader van 

overheidsopdrachten.  Hiervan heeft 4.141.416,07 euro betrekking op consultancy. 
 
 Deze totaalbedragen, per jaartal opgesplitst, alsook het aantal opdrachten per jaar, worden in 

volgende tabel weergegeven: 
 

Jaar Bedrag overheids-
opdrachten (in euro) 

Aantal overheids-
opdrachten 

Bedrag consul-
tancy (in euro) 

Aantal 
consultancy-
opdrachten 

Vanaf medio 
2004 

986.000,00  6 941.000,00 4 

2005 700.326,87 20 648.326,87 8 
2006 1.561.120,00 20 1.551.120,00 14 
2007 809.173,25 50 779.173,25 24 
2008 229.795,95 31 221.795,95 14 
Totaal 4.286.416,07 127 4.141.416,07 64 

 
2.  Overzicht consultancyopdrachten departement RWO 
 Deze regeerperiode werden vanuit het departement RWO, afdeling ruimtelijke planning en 

afdeling stedenbouwkundig beleid (luik ruimtelijke ordening), volgende types van opdrachten 
uitbesteed: 
- opdrachten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: proces- en 

communicatiebegeleiding bij geïntegreerde ruimtelijke visievorming voor de 13 
buitengebiedregio’s, inhoudelijke en procesbegeleiding bij afbakeningsprocessen van 
stedelijke gebieden, opmaak ruimtelijke veiligheidsrapporten en plan-MER’s, …; 

-  opdrachten ter voorbereiding van de herziening van het RSV: gerichte en kortlopende 
thematische studies ter voorbereiding van het korte termijn spoor in de herziening RSV en 
meer fundamentele studies in het kader van het lange termijn spoor in de herziening. 

-  vormings- en communicatie-initiatieven: vormingsrondes voor gemeentelijke ambtenaren, 
opmaak voorbeeldenboek kwalitatief verkavelen, voorbereiding handboek kwalitatieve 
bedrijventerreinen.  
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 Voor het luik onroerend erfgoed werd slechts één opdracht uitbesteed, met name een externe 

studie ‘indicatorenkorf voor het meten van het draagvlak voor Onroerend Erfgoed(beleid) in 
Vlaanderen’.  

 
 De specifieke opdrachten met vermelding van het bedrag worden hierna per jaar weergegeven: 
 

Jaar Aantal 
consultancy 
opdrachten 

Totaal bedrag 
 

Opdracht 

Sinds 
medio 
2004 

4 941.000 euro In uitvoering  van RSV:  
Proces- en communicatiebegeleiding 
buitengebiedregio’s Neteland, 
Hageland, Veldgebied Brugge-
Meetjesland, afbakening grootstedelijk 
gebied Vlaams Stedelijk gebied rond 
Brussel  

2005 5 512.000 euro In uitvoering van RSV:  
Externe ondersteuning 
coördinatieplatform ENA, bijkomende 
onderzoeken i.f.v. afbakening stedelijk 
gebied Roeselare, proces- en 
communicatiebegeleiding in vier 
buitengebiedregio’s derde reeks, 
ruimtelijk veiligheidsrapport 
regionaal bedrijventerrein Beverdonk 
(ENA) 

2006 12 1.464.000 euro Ter voorbereiding van herziening 
RSV: 
Gerichte en kortlopende thematische 
studies ter voorbereiding van het korte 
termijn spoor in de herziening RSV: 
studie migraties van en naar 
Vlaanderen, studie vrije tijd verweving 
en medegebruik, kwantificeren fout bij 
integrale berekening 
ruimteboekhouding, actualisatie 
prognoses bedrijventerreinen 2007-
2012. 
 
Beleidsvoorbereidende studies in het 
kader van het lange termijn spoor in 
de herziening RSV: diversiteit in 
vormen en voorkomen van verweving 
in Vlaanderen, inventarisatie van 
ruimtelijke ontwikkelingen in 
buurregio’s en op transnationaal 
niveau, hergebruik van bestaande 
woningvoorraad in de klassieke 
woonwijken 1960-1980, ruimtelijk-
economische aspecten van 
multifunctionele vrijetijdsprojecten in 
Vlaanderen.  
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In uitvoering van RSV:  
proces- en communicatiebegeleiding 
in vier buitengebiedregio’s vierde 
reeks, ruimtelijk veiligheidsrapport 
ENA, studie uitbreiding transportzone 
LAR inplantingsmogelijkheden,  
 
Vorming en communicatie: 
ondersteuning bij vormingsrondes 
stedenbouwkundige ambtenaren 
 

2007 7 356.000 euro  In uitvoering RSV:  
planMER studies Roeselare, 
Antwerpen, Brugge, Oostende,  
 
Vorming en communicatie: 
Ondersteuning bij vormingsrondes 
stedenbouwkundige ambtenaren, 
handboek kwalitatief verkavelen, 
handleiding kwalitatieve 
bedrijventerreinen 

2007 1 90.387 euro Externe studie ‘indicatorenkorf voor 
het meten van het draagvlak voor 
Onroerend Erfgoed(beleid) in 
Vlaanderen’ 

2008 3 (tot op heden) In voorbereiding of in 
aan-besteding 

In uitvoering RSV: 
planMER Vlaams Stedelijk gebied 
rond Brussel 
 
Vorming en communicatie: 
Website strategische projecten, 
moderatie infodagen planMER  

 
 Naast deze beleidsvoorbereidende en beleidsondersteunende consultancyopdrachten werden ook 

andere overheidsopdrachten (voornamelijk drukwerk) uitbesteed.  Voor het drukwerk inzake 
gewestelijke RUPs gebeurt dit via deelopdrachten in het kader van een kaderovereenkomst.  

 
Jaar Aantal ande-re 

overheids-
opdrachten 

Totaal bedrag 
 

Opdracht 

Sinds 
medio2004 

2 45.000 euro Herdruk vormingspakket omgaan 
met Ruimte 
Drukwerk RSV en samenvatting 
eerste partiële herziening 

2005 12 52.000 euro Drukwerk gewestelijke RUPs (10 
deelopdrachten), herdruk boek 
dichter wonen, herdruk bestaande 
brochures 

2006 6 10.000 euro Drukwerk gewestelijke RUPs (6 
deelopdrachten) 

2007 26 30.000 euro Drukwerk gewestelijke RUPs (26 
deelopdrachten) 

2008 17 8.000 euro Drukwerk gewestelijke RUPs (17 
deelopdrachten) 
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 Overzicht consultancyopdrachten agentschap R-O Vlaanderen 
 

Jaar Aantal 
consultancy-
opdrachten 

Totaal bedrag 
 

Opdracht 

Sinds 
medio2004 

Geen / / 

2005 1 37.445,87 euro Begeleiding consolidatiewerken 
en voorbereiden 
restauratiedossier in functie van 
verdere consolidatie 

2005 1 47 908,74 euro Studieopdracht naar de 
economische haalbaarheid van 
financieringsmodellen bij 
archeologische erfgoedzorg 

2005 1 50.972, 26 euro Studieopdracht naar 
evaluatiemethoden van 
beschermingswaardige 
archeologische monumenten aan 
de hand van de casus van de 
verdwenen kerksite van Weerde 
(Aarschot, provincie Vl. Brabant) 

2006 1 57.475,00 euro Begeleiding consolidatiewerken 
en voorbereiden 
restauratiedossier in functie van 
verdere consolidatie 

2006 1 29.645,00 euro Doorlichting van de gewestelijke 
partnerverenigingen onroerend 
erfgoed 

2007 1 85.728,50 euro Ondersteuning van het 
agentschap bij de ontvoogding 
van de gemeenten 

2008 / / / 
 
 Voor het agentschap R-O Vlaanderen zijn het aantal consultancyopdrachten gelijk aan het aantal 

overheidsopdrachten. 
 
 Overzicht consultancyopdrachten agentschap Vioe 
 

Jaar Aantal 
consultancy-
opdrachten 

Totaal bedrag 
 

Opdracht 

Sinds medio2004 Geen / / 
2005 Geen / / 
2006 Geen / / 
2007 1 70.422,00 euro P&O: Opstellen 

beheersovereenkomst 
2007 1 750,00 euro Communicatie: SWOT-analyse 

Communicatie 
2007 1 24.926,00 euro P&O: Opmaak proces- en 

personeelsplan 
2007 1 39.173,75 euro P&O: Doorlichting 
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 buitendiensten VIOE 
2007 1 5.009,40 euro P&O: Ontwikkelen 

examenprogramma 
Erfgoedonderzoeker 

2007 1 
 

9.982,50 euro Geologische fietsroute 

2007 1 20.000,00 euro Dendrochronologie 
2007 1 6.050,00 euro Ontsluiting maritiem erfgoed 
2007 1 6.364,60 euro Legerbarakken 
2007 1 5.000,00 euro Archief Panesi 
2007 1 2.660,75 euro Muurschilderingen kathedraal 

Antwerpen 
2008 1 23.909,60 euro Facilitair management: 

Haalbaarheidsonderzoek 
herlokalisatie buitendiensten 

2008 1 67.760,00 euro P&O: Opmaak proces- en 
personeelsplan 

2008 1 1.482,25 euro Communicatie/marketing: 
Opstellen corporate 
communication pakket 

2008 1 20.000,00 euro Dendrochronologie 
2008 1 6.050,00 euro Ontsluiting maritiem erfgoed 
2008 1 20.000,00 euro Monografie Hondsstraat 
2008 1 6.364,60 euro Legerbarakken 
2008 1 5.000,00 euro Archief Panesi 
2008 1 2.660,75 euro Muurschilderingen kathedraal 

Antwerpen 
2008 1 30.000,00 euro Methodologie Stedelijke 

Landschappen 
 
 
 Overzicht consultancyopdrachten agentschap Inspectie RWO 
 

Jaar Aantal 
consultancy-
opdrachten 

Totaal bedrag 
 

Opdracht 

Sinds medio2004 Geen / / 
2005 Geen / / 
2006-2007 1 56.718,75 euro Opdracht voor de begeleiding 

van het opstellen van een 
beheersovereenkomst 

2008 1 38.568,75 euro 0pdracht voor de begeleiding 
van het opstellen van een 
ondernemingsplan 

 
 
 Voor rekening van het departement RWO werd in deze regeerperiode een bedrag van 

3.363.387,00 euro vastgelegd voor consultancy. Het agentschap R-O Vlaanderen legde in deze 
regeerperiode een bedrag van 309.175,37 euro vast. Het Vioe besteedde in deze regeerperiode 
een bedrag van 373.566,20 euro aan consultancy. Het agentschap Inspectie RWO gaf 95.287,50 
euro uit aan consultancy. 

 
3.  Het is moeilijk een algemene evolutie waar te nemen. Bepaalde entiteiten doen een beroep op 

externe consultants voor managementgerelateerde aspecten, anderen doen vooral een beroep op 
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externe deskundigen in het kader van beleidsmatige aspecten en sommige entiteiten gaan te rade 
bij externen voor managementgerelateerde en beleidsmatige aspecten.  

 Voor Inspectie RWO zijn de consultancyopdrachten beperkt gebleven tot  aspecten van 
organisatiebeheersing in de brede betekenis van het woord en kunnen in de toekomst worden 
teruggeschroefd omdat er kennisopbouw en –overdracht is geweest vanuit de consultant. Voor 
inhoudelijke opdrachten wordt door het agentschap Inspectie RWO nooit een beroep gedaan op 
een consultancybureau omdat de kennis en ervaring in voldoende mate aanwezig is. 

 Voor het Vioe lag de behoefte aan consultancy bij de opstart van de nieuwe entiteit in het kader 
van de implementatie van BBB (opmaak beheersovereenkomsten, invulling nieuwe generieke 
principes m.b.t. de interne werking, verschuiving en invulling van nieuwe managementfuncties, 
nieuwe organisatorische uitdagingen,…). Het Vioe doet daarnaast ook een beroep op externe 
consultants voor beleidsmatige ondersteuning. 

 
 Bij het departement RWO en het agentschap R-O Vlaanderen hebben alle 

consultancyopdrachten betrekking op beleidsaspecten stricto sensu en niet op 
managementaspecten.  

 
 Een belangrijk deel van de consultancy-opdrachten bij het agentschap R-O Vlaanderen hangt 

samen met de beslissing van de federale ministerraad in 1999 om de Maagdentoren aan het 
Vlaamse Gewest over te dragen.  In 2002 stelde Monumentenwacht Vlaanderen een rapport op 
over de toestand van de Maagdentoren.  Op basis daarvan werd in 2005 het stabiliteitsonderzoek 
toevertrouwd aan Triconsult.  In 2006 werden de instandhoudingswerken toevertrouwd aan de 
tijdelijke vereniging Karel Breda.   

 
4.  Er kunnen diverse redenen aan de basis liggen van de beslissing om een opdracht uit te 

besteden. Algemeen gesteld zal een overheidsopdracht en meer in het bijzonder een 
consultancyopdracht aangewezen zijn, als de specificiteit en/of de omvang van de opdracht niet 
toelaat om deze door de administratie zelf te laten uitvoeren.  

 
 Voor het agentschap Inspectie RWO ligt de reden om een beroep te doen op externe 

deskundigen in de afwezigheid van de benodigde kennis in het agentschap en de onmogelijkheid 
om (nog) een beroep te doen op algemene consultancycontracten via Bestuurszaken. De 
consultant moest bovendien ervaring hebben in inspectie-omgevingen. 

 
5.  Voor de uitbesteding en toewijzing van externe opdrachten is de Vlaamse overheid gebonden 

aan de bepalingen en procedures voorzien in de wet van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten (en uitvoeringsbesluiten). 

 Een gunning van een consultancyopdracht zal altijd binnen het kader van de 
overheidsopdrachten-wetgeving plaatsvinden. 

 Met betrekking tot dienstenopdrachten kunnen verschillende procedures worden toegepast, met 
name de algemene / beperkte offerteaanvraag en de onderhandelingsprocedure met / zonder 
bekendmaking. 

 
Minister Anciaux 
 
1. Overheidsopdrachten – consultancy cultuur, jeugd, sport 2005-2008 

 - opgesplitst per entiteit  
 - per subsector (waar mogelijk) 
 - met vermelding van bedrag 

 
 DEPARTEMENT 
 
 TOPSPORT 
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1.  Audit van de sportfederaties  
 
 uitgevoerd door: bureau Ernst & Young na offertevraag. 
  
 Audit bij de sportfederaties waarbij gevraagd werd de subsidiëring te bestuderen. Resultaat 

van deze opdracht moet liet toe beleidsconclusies te trekken waardoor een betere werking 
van de federaties mogelijk wordt gemaakt. 

 
 Begrotingsjaar 2006 
 
 Bedrag: 246.719,00 euro 
 
 Aanrekening via 2 basisallocaties, omdat het zowel topsport als sport-voor-allen betreft. 
 Programma 45.1 - BA 12.23 - 123.359 euro -  (BA 12.23 = allerhande uitgaven ivm sport) 
 Programma 45.6 - BA 12.01 - 123.360 euro -  ( BA 12.01 = allerhande uitgaven ivm 

topsport) 
  
 Periode: 16 november 2006 – 1 augustus 2007 
 
 Aanbesteding: offerte-aanvraag met Europese en Belgische bekendmaking 

 
2.  Overeenkomst inzake de uitbouw van een nieuwe website rond topsport  

 
 Overeenkomst met: Ideaxis NV 
 
 Bedrag: 48.158,00 euro 
 Begrotingsjaar 2007 - programma 45.6, BA 12.01 v 
 
 Periode: 17 juli 2007 – 16 juli 2008 
 
 Aanbesteding: via offertevraag 

  
3.  Overeenkomst met PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen NV) betreffende de 

uitvoering van de voorbereidende fase van de "inhaalbeweging sportinfrastructuur via 
alternatieve financiering" 

 
 Overeenkomst met: PMV 
 
 Bedrag: 89.311,79 euro 
 
 Begrotingsjaar 2007 - programma 45.6, BA 12.01 
 
 Periode: 60 mandagen in het voorjaar 2007 
 
 Aanbesteding: PMV geniet een uitsluitend recht in de wet van 24 december 1993, art. 3 § 2. 
  
4.  Behoeften- en haalbaarheidsstudie van multifunctionele voetbalstadions in Vlaanderen 

uitgevoerd door bureau na offertevraag 
 
 Overeenkomst met: KPMG Advisory 
 
 Bedrag: 76.502,00 euro 
 



-528-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

 Begrotingsjaar 2007 - programma 45.6,  BA 12.01 
 
 Periode: 73 mandagen in 2007-10-10 
 
 Aanbesteding: procedure zonder bekendmaking.  
  
5.  Overeenkomst Dr. Chris Goossens inzake de sportmedische sturing van de Vlaamse atleten 

van de sportploegen die ondersteuning krijgen van de Vlaamse Gemeenschap en de 
sportmedische begeleiding binnen de projecten ingediend door de Vlaamse universiteiten in 
het kader van het topsportbeleid.  

 
 Overeenkomst met: Dr. Chris Goossens (De opdracht omvat ook het opzetten van een 

antidopingbeleid voor de sportploegen die ondersteuning krijgen van de Vlaamse 
Gemeenschap. (Het betreft hier sportwetenschappelijke en sportmedische begeleiding.) 

 
 Bedrag: 34.000,00 euro 
 
 Begrotingsjaar: 2007 - programma 45.6, BA 12.01 
 
 Periode: 1 januari 2007 – 31 december 2007-10-10 
 Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

 
 MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN 
 

6.  Concipiëren van een communicatiestrategie rond medisch verantwoord sporten (doping en 
gezond sporten) en uitvoeren van een campagne 

 
 Overeenkomst met M.A.D. (multimedia advertising) 
 
 Bedrag: 35.000 euro 
 Begrotingsjaar: 2007 – programma 45.2, BA 12.03 
 
 Periode: 26 juli 2007 - 31 maart 2008 
 
 Inhoud: concipiëren van een communicatiestrategie rond medisch verantwoord sporten 

(doping en gezond sporten) en uitvoeren van een campagne 
 
 Aanbesteding: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (art. 17, §2, 1°a van de wet 

van 24 december 1993)- 5 communicatiebureaus aangeschreven 
 
7.  Opdracht voor juridische dienstverlening 
 
 Overeenkomst met: KULeuven 
 
 Bedrag: 50.000 euro 
 
 Begrotingsjaar: 2006 - programma 45.2, BA 12.24 
 
 Periode: 12 december 2006 - 30 november 2007 
 
 Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van art. 17, §2, 1°, 

f van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 
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8.  Opdracht voor juridische dienstverlening 
 
 Overeenkomst met KULeuven 
 
 Bedrag: 15.000 euro 
 
 Begrotingsjaar: 2006 - programma 45.2, BA 12.24 
 
 Periode: 1 september 2006 tot 31 maart 2007 
 
 Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van art. 17, §2, 1°, 

f van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

 
 SPORT 
 

9.  Sensibiliseringscampagne racisme in het voetbal 2005  
 
1. Omschrijving 
 Het doel van de campagne bestaat erin de voetbalsupporters bewust te maken tegen de 

racistische en discriminerende praktijken in de tribunes van de voetbalstadions. 
 
2. Data van toewijzing 
 3 maart 2006  
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 
 
4. Kostprijs 
 12.500 euro 
 
5. Selectieprocedure 
 Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (in het kader van de 

reglementering op de overheidsopdrachten) 
 

10.  Sensibiliseringscampagne racisme in het voetbal 2006 
 
1. Omschrijving 
 Het doel van de campagne bestaat erin de voetbalsupporters bewust te maken tegen de 

racistische en discriminerende praktijken in de tribunes van de voetbalstadions. 
 
2. Data van toewijzing 
 31 oktober 2006 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 
 
4. Kostprijs 
 12.500 euro 
 
5. Selectieprocedure 
 Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (in het kader van de 

reglementering op de overheidsopdrachten) 
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11.  Onderzoek Buurtsport 2005 
 
1. Omschrijving 
 Het uitvoeren van een onderzoek naar buurtsport in Vlaanderen alsook naar de 

 mogelijkheden m.b.t. het onderhoud van kleinschalige sport-, spel- en 
recreatieaccomodatie 

 
2. Data van toewijzing 
 1 januari 2005 

 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Vrije Universiteit Brussel 

 
4. Kostprijs 
 40.000 euro 
 
5. Selectieprocedure 
 Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (in het kader van de 

 reglementering op de overheidsopdrachten) 
 

13.  Campagne "ethiek in de jeugdsport" 2005 
 
1. Omschrijving 
 Uitvoering van de campagne ‘bekendmaking en implementatie van de Panathlon 

Declaration on Ethics in Youth Sports’ in Vlaanderen. 
 
2. Data van toewijzing 
 15 december 2005 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Vlaamse Sportfederatie 
 
4. Kostprijs 
 42.000 euro 
5. Selectieprocedure 
 Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (in het kader van de 

reglementering op de overheidsopdrachten) 
 

14. Brede school met sportaanbod 2005  
 
1. Omschrijving 
 Uitwerking van een actieplan voor een proefproject ‘brede school met sportaanbod in 

 Vlaanderen. 
 

2. Data van toewijzing 
 23 december 2005 

 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Universiteit Gent /Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid 

 
4. Kostprijs 
 10.000 euro. 

 
5. Selectieprocedure 
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 Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (in het kader van de 
 reglementering op de overheidsopdrachten) 

 
15.  Overeenkomst met BVBA Maeschalck. Opdracht voor juridische dienstverlening 

 
 Bedrag: 50.000 euro 
 
 Begrotingsjaar: 2007 - programma 45.1, BA 12.23 
 
 Periode: van 1 maart 2007 tot 15 oktober 2008 
 
 Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zonder opvraging van 

offertes wegens specificiteit. 
 

16. Overeenkomst met André-Emile Bogaert. Opdracht voor juridische dienstverlening 
 
 Bedrag: 49.980 euro 

 
 Begrotingsjaar: 2007 - programma 45.1, BA 12.23  
 
 Periode: van 1 juni 2007 tot 31 mei 2008 
 
 Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zonder opvraging van 

offertes wegens specificiteit.  
 

17.  F&G Partners E-nieuwsbrief sport 
 
 Bedrag: € 13697,20 
 
 Begrotingsjaar: 2007 

 
18. Keppens design BVBA – Huisstijl en logo Vlaams sportinfrastructuurplan 
 
 Bedrag: € 15010,05 
 
 Begrotingsjaar: 2007 

 
 INTERCULTURALISEREN 
 

19.  Culturele diversiteit in de cultuur-, jeugd- en sportsector 
 

1. Omschrijving 
 Het onderzoek kaderde binnen het “Actieplan interculturaliseren van, voor en door 

cultuur, jeugdwerk en sport” en heeft als doelstelling de ontwikkeling van een 
instrument, c.q. diversiteitscan. Dit instrument moet gesubsidieerde instellingen en 
organisaties toelaten zich te positioneren ten aanzien van het thema “etnisch-culturele 
diversiteit”. Het instrument doet tevens dienst als bevraging waardoor de Vlaamse 
overheid een beter zicht kan krijgen op de stand van zaken binnen de sectoren Cultuur, 
Jeugd en Sport. 

 
2. Data van toewijzing 
 02 januari ‘06 – 30 september ‘06 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
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 Karel De Grote Hogeschool Antwerpen 
 
4. Kostprijs 
 33.609 euro 
 
5. Selectieprocedure 
 Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (in het kader van de 

reglementering op de overheidsopdrachten) 
 

20.  Expertisecentrum Islam 
 

1. Omschrijving 
 Een wetenschappelijk onderzoek over de noden van moslims en niet-moslims met 

betrekking tot een expertisecentrum islam in Vlaanderen. Het onderzoek richtte zich 
voornamelijk op de beeldvorming van de niet-moslims over de islam en de 
identiteitsbeleving van moslims en vooral moslimjongeren in Vlaanderen. De concrete 
doelstelling is, komen tot een concreet beleidsvoorstel betreffende de opportuniteit van 
een expertisecentrum islam in Vlaanderen. 

 
2. Data van toewijzing 
 8 mei ‘06 – 30 november ‘06 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Universiteit Gent - onderzoeksgroep CIE-MENARG 
 
4. Kostprijs 
 40.000 euro 
 
5. Selectieprocedure 
 Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (in het kader van de 

reglementering op de overheidsopdrachten) 
 

21. Functionele en grafische uitwerking van een website interculturaliseren  
 
Overeenkomst met Uniway  
 
Bedrag: 69.197,48 euro 
 
Begrotingsjaar: 2007 – programma 45.5, BA 12.33 
 
Periode: september 2007 – januari 2008 

 
 Aanbesteding: gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
 
 CULTUURINDUSTRIE 
 

22.  Mapping cultuurindustrie 
 
1. Omschrijving 
 Dit onderzoek had als doelstelling een aantal sectoren binnen de cultuurindustrie in 

kaart te brengen. Dit in het kader van de ontwikkeling van een beleid met betrekking tot 
de cultuurindustrie in Vlaanderen en de ondersteuning van de betreffende sectoren. Het 
mappingonderzoek moet een duidelijk beeld verschaffen van de samenstelling en de 
diversiteit van deze groep van economische sectoren.  



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -533- 
 
 

 

 
 Volgende sectoren worden in de scope van dit onderzoek bekeken: 

• - muziekindustrie en niet gesubsidieerde podiumkunsten 
• - Beeldende kunsten 
• - Boekenwezen 

 
2. Data van toewijzing 
 1 januari ‘06 – 10 januari ‘07 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend  
 Vlerick Leuven Gent Management School 
 
4. Kostprijs 
 70.500 euro (De financiering van het onderzoek werd gedragen door de 

cultuuradministratie, Initiatief Beeldende Kunst, Muziekcentrum Vlaanderen en 
Boek.be. De cultuuradministratie betaalde 34.500 euro) 

 
5. Selectieprocedure 
 Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (in het kader van de 

reglementering op de overheidsopdrachten) 
 

23. Ondersteuning van instrument CultuurInvest 
 

Overeenkomst met: Participatiemaatschappij Vlaanderen  
 
a)  Ontwikkelen van een blauwdruk voor een nieuw beleidsinstrument gericht op de 

doelgroep cultuurindustrie  
 
 Begrotingsjaar: 2005 
 
 Bedrag:  
 55.000 euro 
 
b) Het operationaliseren van een nieuw beleidsinstrumentarium gericht op de doelgroep 

cultuurindustrie 
 
 Begrotingsjaar: 2005-2006 
 Bedrag: 59.000 euro 
 
 Aanbesteding: alle overeenkomsten zijn rechtstreeks gegund aan PMV omwille van hun 

specifieke expertise en decretale opdracht voor ondersteuning bij de ontwikkeling van 
pps-modellen. PMV geniet een uitsluitend recht in de wet van 24 december 1993, art. 3 
§ 2. 

 
 INTERNATIONAAL 

 
24.  Omgevingsanalyse m.b.t. de mogelijkheden voor samenwerking in Vlaanderen én Kongo op 

het vlak van Cultuur, Jeugd en Sport + voorstel formuleren voor krachtlijnen van 
samenwerkingsbeleid 

 
 Overeenkomst met: K.V.S. 
 
 Bedrag: 15.000 euro 
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 Begrotingsjaar: 2007 – programma 45.5, BA 12.22 
 
 Periode: 2 juli 2007 – 31 december 2007 
 
 Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
 
25.  Coördinatie Ipelegeng Arts Program + coördinatie Vlaamse initiatieven 

 
 Overeenkomst met: Archidee VZW 
 
 Bedrag: 21.200 euro  
 Begrotingsjaar: 2007 - programma 45.5, BA 12.22 
 
 Periode: 26 maart 2007 – 25 maart 2008 
 
 Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  

 
26.  Voorbereiding en opvolging prospectiereis naar geselecteerde centra. Organisatie workshops 

voor geselecteerde centra (uitvoering van project Fostering Community Centers) 
 
 Overeenkomst met: Jasper Walgrave 
 
 Bedrag: 22.500 euro 
 
 Begrotingsjaar: 2006 - programma 45.5, BA 12.22  
 
 Periode: 1 juli 2006 – 31 december 2006 
 
 Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
 
27.  Omgevingsanalyse m.b.t. de mogelijkheden voor samenwerking op het vlak van Cultuur, 

Jeugd en Sport in Marokko 
 
 Overeenkomst met: Ivo Grammet en Guy Bellinckx  
 
 Bedrag: 14.000 euro - programma 45.5, BA 12.22  
 
 Begrotingsjaar: 2006 
 
 Periode: 17 november 2006 - 31 december 2006 
 Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking   

 
 MOD 
 

28.  Ontwikkeling huisstijl Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
 
 Overeenkomst met Keppens Design, Gent 
 
 Bedrag: 25.000 euro (BTW in) 
 
 Begrotingsjaar 2006 - programma 45.5 ba 12.76 
 
 Periode: 2007 
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 29. Ontwerpwedstrijd DVD-box Kunsten in Vlaanderen  
 
 Overeenkomst met: 5 ontwerper(bureau)s maken een voorontwerp 
  
 Bedrag (voorlopig): 5 keer 1.000 euro (BTW in) 
 
 Begrotingsjaar 2007 - programma 45.5 ba 12.22 (?) 
 
 Periode: najaar 2007 
  
30.  Aanstelling op 1/2/2007 door secretaris-generaal departement CJSM van advocaat Sabine 

van Overbeke, Driekoningenzaak 3, 9051 Gent om juridisch advies te verlenen in de 
toekenning van topsportstatuten en om mee te werken aan de nieuwe regeling. 

 
 Opdracht is lopende, nog geen betalingen. 
 
31.  Aanstelling op 21/10/2005 tot 03/2007 door Vlaams minister Bert Anciaux van advocaat 

Tom De Sutter, Koning Albertlaan 128 , 9000 Gent, om juridisch advies inzake de 
toekomstige structuur van de Vlopera, het juridisch statuut van het personeel en de 
toekomstige juridische situatie van de Opera voor Vlaanderen.  
 

 Bedrag 18607,75 euro. 
 
32.  Advies aan kabinet en meester De Sutter op 10/07/2006 van advocaat Sabine van Overbeke 

aan, Driekoningenzaak 3 , 9051 Gent, in verband met de toepasselijkheid van de CAO nr 
32bis en de Europese richtlijn 2001/23 op de omvorming van de huidige VOI Vlaamse 
Opera naar een op te richten vzw en de gevolgen ervan. Op 6/10/2006 advies aan kabinet in 
verband met de mogelijke sociale verkiezingen in de op te richten vzw.  
 

 Bedrag 2.670 euro. 
 
33.  Relatie met EDS-Telindus 

 
 Het merendeel van de consultancyopdrachten werd gegund via het outsourcingscontract dat 

afgesloten werd met het consortium EDS – T . Het betreft hier onder meer opdrachten voor 
het opmaken van IT-plannen, consultancy opdrachten bij de selectie van een document 
management systeem enz.  

 
34.  In kaart brengen van de processen van het departement 
 

Overeenkomst met Delta I.  
 
 Bedrag: 22.000 euro exclusief BTW.  
 
 Begrotingsjaar: 2007 - programma: 90.8 BA 12.99 
 
 Aanbesteding: deze opdracht werd gegund, door gebruik te maken van een 

raamovereenkomst die in 2004 door de afdeling Vorming van het toenmalige departement 
AZF werd afgesloten (zie documenten in bijlage).  

 
 Bijkomend aan deze opdracht werden twee vervolgopdrachten toegewezen aan Delta I. Het 

betreft een opdracht voor ‘de realisatie een SWOT-analyse’ en een opdracht voor het 
bepalen van de Kritische succesfactoren.  

 De som van beide vervolgopdrachten bedroeg 5.500 € (exclusief BTW).   
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35.  Leveren van advies en coaching java-applicatieontwikkeling 
 
 Begin oktober 2007werd een bestek verstuurd aan drie leveranciers met de vraag een offerte 

op te maken voor het leveren van ‘advies en coaching java-applicatieontwikkeling’. Deze 
opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De 
geraamde kost bedraagt minder dan 65.000 euro. De offerte werd verstuurd naar Dolmen, 
Cronos en Trasys. De procedure is lopende.  

 
 Begrotingsjaar: 2007 - programma: 90.8, BA 12.99 

 
ANDERE 

 
36.  Campagne “Samen Vereenvoudigen” 

 
1. Omschrijving van de campagne met doelstellingen: 
 Een campagne om een meldpunt te promoten waar lokale verenigingen in de cultuur-, 

jeugd- en sportsectoren terechtkunnen om suggesties te formuleren voor administratieve 
vereenvoudiging. Deze campagne kadert in een reeks campagnes rond verschillende 
thema's waarvan de Kenniscel Wetsmatiging van de Vlaamse overheid de drijvende 
kracht is. Het meldpunt is te bereiken via de website www.samenvereenvoudigen.be en 
de Vlaamse Infolijn. 

 De bedoeling is de reacties en suggesties te verzamelen en mee te nemen naar de 
verschillende overheden die de administratieve lasten opleggen om hen te overtuigen de 
procedures te vereenvoudigen. Op die manier moeten leden van de verenigingen meer 
tijd kunnen vrijmaken voor hun eigenlijke activiteiten.  

 
2. Data van toewijzing - begroting 
 De opdracht startte op 25/10/2006 en liep tot eind februari 2007. 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Communicatiebureau Kunstmaan 
 
4. Kostprijs per opdracht 
 Verschillende diensten van de Vlaamse overheid hebben een bijdrage geleverd aan deze 

campagne: 
Vlaamse ombudsdienst 10.000,00 
Kenniscel Wetsmatiging 12.000,00 
Vlaams Ministerie CJSM 22.500,00 
Totaal:       44.500 euro  

 
5. Welke procedure werd gevolgd teneinde een selectie te maken? 
 Het communicatiebureau werd door de Kenniscel Wetsmatiging geselecteerd om de 

campagnes van de verschillende thema's te begeleiden. Er werd met Kunstmaan een 
raamcontract afgesloten voor de begeleiding van de reeks campagnes.  

 
37.  Verzekering van vrijwilligers 

 
1. Omschrijving 
 Het in kaart brengen van het landschap van het vrijwilligerswerk in de sectoren Welzijn, 

Gezondheid en Cultuur. Hierbij werd aandacht besteed aan kleine en grote organisaties, 
openbare en private organisaties en autonoom en ingebouwd vrijwilligerswerk. 
• Het nagaan van de behoefte aan verzekeringen, in de lijn van de nieuwe wet op de 

rechten van vrijwilligers. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -537- 
 
 

 

• Het bestuderen van representatieve polissen om hieruit na een kritische analyse 
praktische richtlijnen op te stellen voor de verschillende organisaties met voorbeelden 
van goede passi.  

• Verkenning van wat de Vlaamse overheid aan relevante, noodzakelijke en haalbare 
service zou kunnen leveren. 

• Het schrijven van een gebruiksvriendelijke tekst over verzekeringen voor organisaties 
met vrijwilligers met praktische richtlijnen. Deze tekst moet kunnen gebruikt worden 
voor het opstellen van een kant en klare brochure. 

• Het adviseren over het eventueel te volgen informatietraject naar de organisaties met 
vrijwilligers. 

 
2. Data van toewijzing - begroting 
 1 oktober ‘05 – 31 januari ’06  
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk vzw 
 
4. Kostprijs 
 24.250 euro (dit budget werd gedeeld gefinancierd door de administratie Gezin en 

Maatschappelijk Welzijn en de administratie Cultuur) 
 
5. Selectieprocedure 
 Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (in het kader van de 

reglementering op de overheidsopdrachten) 
 
 IVA KUNSTEN EN ERFGOED 
 
 Begrotingsjaar  2004 
 

38. externe procesbegeleiding traject masterplan cultureel erfgoed  
 
Programma 45.3, b.a. 12.21    € 10.165,00  
Uitvoerder : UI Antwerpen 

 
39. Studie met het oog op internationale positionering en benchmarking van het MUHKA en het 

SMAK 
 

Programma 45.3, b.a. 12.21   € 51.290,00  
Uitvoerder: UI Antwerpen managementschool   
 

 Begrotingsjaar 2005 
 

40. Studieopdracht proeflijst kerkelijk erfgoed topstukkendecreet  
 
Programma 45.3, b.a. 12.21  € 41.049,00  
Uitvoerder : Centrum voor religieuze Kunst en Cultuur 

 
41. Opdracht Stratman digitaal erfgoed  

 
 Programma 45.3, b.a. 12.21   € 15.427,50  
 Uitvoerder : Iforum Consult 
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42.  Bijkomende studie internationaal MUKHA en SMAK  
 
Programma 45.3, b.a. 12.21   € 11.770,00  

 Uitvoerder : UI Antwerpen managementschool  
 

43. Studieopdrachten successierechten  
 

 Programma 45.3, b.a. 12.21   € 34.133,00 
 Uitvoerder : Universiteit Hasselt 
 
44. Onderzoeksproject.naar een visie over een  plaats voor erfgoed in Vlaams Onderwijs.  

 
 Programma 45.3, b.a. 12.21   € 25.488,50 
 Uitvoerder : Universiteit Antwerpen 

 BEGROTINGSJAAR 2006  
 

45. Studieopdracht naar het betalen van successierechten door de afgifte van cultuurgoederen 
 
 Begroting 2006 – programma 45.3, ba. 12.21.  € 14.758   
 Uitvoerder: Universiteit Hasselt   
  

46. Proeflijst kerkelijk etnografisch erfgoed   
 
 Begroting 2006 – programma 45.3, ba. 12.21.  € 21.946,79   
 Uitvoerder: Centrum voor Religueze Kunst en Cultuur, Parkabdij, Heverlee  
 

47. proeflijst collectio academia antiqua   
 
 Begroting 2006 – programma 45.3, ba. 12.21.  € 27.395,06   
 Uitvoerder: KU Leuven (centrale bibliotheek)  
 

48. Begeleiding opstart IVA – informatieplan:   
 
 Begroting 2006 – programma 45.5, ba. 12.71  € 31.944  
 Delta – i consulting  
 

49. Begeleiding verzelfstandigingproject Vlopera   
 
Begroting 2006 – programma 45.5, ba. 12.71 -  €76.448,00. 
Uitvoerder : Deloitte Consulting  
 

50. Ontwikkeling Huisstijl voor Kunsten en Erfgoed   
 
 Begroting 2006 – programma 45.5 – 12.77 -€ 29.947,50
  
 Uitvoerder: Catapult – Antwerpen  
 

51.  Een ontwikkeling van een CMS systeem voor een website Kunsten en erfgoed 
  Begroting 2006 – programma 99.1 – 12.14 -€ 59.985,75  

 Uitvoerder: Kunstmaan – Leuven  
 BEGROTINGSJAAR 2007  
 

52. Studieopdracht met betrekking tot de introductie van een staatswaarborg (indemnity) voor  
 bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen  



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -539- 
 
 

 

 
  Begroting 2007 – programma 45.3, ba. 12.21. -  € 83.300  
  Uitvoerder: Lucie Lambrecht, advocaat 

 
53. Juridische begeleiding, ondersteuning en legistiek advies m.b.t. de herziening en wijziging van 

 het Kunstendecreet en het Erfgoeddecreet  

 
  Begroting 2007 – programma 45.5 – 12.71:  €60.000  
  Uitvoerder : advocatenkantoor Stibbe  
 

54. Financiering van cultureel erfgoed in Vlaanderen - onderzoeksopdracht. 

 
  Begroting 2007 – programma 45.3 – 12.21 - € 58.890,00 
  Uitvoerder : Universiteit Antwerpen - Departement Management  

 
55. Een ‘proeve van Vlaams archiefdecreet, met het oog op de noodzakelijke wetgevende 

 initiatieven voor een coherent archiefbeleid in Vlaanderen’ - onderzoeksopdracht  

  
 Begroting 2007 – programma 45.3 – 12.21 - € 25.000,00 
 Uitvoerder: V.V.B.A.D. 

 
56. Eindredactie van het jaarverslag 2006 – 2007 van het agentschap Kunsten en Erfgoed   

 
Begroting 2007 – programma–- 45.5-12.71 € 12.500,00  
Uitvoerder: Jansen en Janssen  
 

57. Opdracht ordening en inventarisatie depot magneetkaarten  
Begroting 2007  proramma 45.5 – 12.21 €19.845,00 
Uitvoerder : Studiecentrum Vlaamse Muziek  
 

58. Begeleiding organisatieontwikkeling van het agentschap Kunsten en Erfgoed 

 
 Begroting 2007 -  programma – 45.5  - 12.71  €87.120,00  

Uitvoerder PIPC 
   
59. onderzoek in functie van ontwikkeling beleidsplan beeldende kunst”   

 
Begroting 2007 – programma 45.5 – 12.71  €50.000 
Uitvoerder: Ann Cesteleyn  

 BEGROTINGSJAAR 2008 
 

Studieopdracht voortraject beroepen en opleidingen cultureel erfgoed  
 
Begroting 2008 : HD0E1221-     € 24.328,00   
Uitvoerder:  Prummel Janien  
 
60. Studieopdracht voortraject beroepen en opleidingen cultureel erfgoed 
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Begroting 2008 : HD0E1221-    € 24.328,00 
Uitvoerder :  Prummel Janien 
 

61. Proeflijst muziek na 1600 
Begroting 2008 : HD0E1221-    € 15.684,09 
uitvoerder:  Resonant  
 

62. Proeflijst textiel erfgoed 
Begroting 2008 : HD0E1221-    € 59.356,00 
Uitvoerder: Modemuseum provincie Antwerpen -   

 
 IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 
 

63.  Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering 
van de leefwereld van jongeren 

 
1. Omschrijving 
 Een kortlopend wetenschappelijk onderzoek over het spanningsveld tussen het 

vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van 
jongeren. Het onderzoek richt zich op de verklaring van dit spanningsveld en op de 
wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. 

 
2. Data van toewijzing 
 01 november ‘05 – 30 mei ‘06 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Vrije Universiteit Brussel – prof. M. Elchardus 
 
4. Kostprijs 
 29.042,10 euro 

 
64.  Effectiviteit van Vlaamse bibliotheken 

 
1. Omschrijving 
 Een onderzoek naar de relatie tussen de specifieke kenmerken van de bibliotheek en de 

mate van tevredenheid en de samenstelling van de bibliotheekgebruikers. Voor het 
onderzoek werd gebruik gemaakt van de resultaten van het gebruikersonderzoek van het 
Vlaams Centrum voor Openbare Bilbiotheken (VCOB). 

 
2. Data van toewijzing 
 1 oktober ‘05 – 30 juni ‘06 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Vrije Universiteit Brussel, Departement Sociologie – TOR-groep 
 
4. Kostprijs 
 30.000 € 

 
65.  Onderzoek met het oog op het verwerven van inzicht in de manier waarop, op lokaal vlak, 

inspraak en participatie van kinderen en jongeren en het jeugdwerk in het beleid vorm krijgt 
 

1. Omschrijving 
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 Het onderzoek werd gevoerd met het oog op het verwerven van inzicht in de manier 
waarop lokaal inspraak en participatie van kinderen en jongeren en het jeugdwerk in en 
aan het beleid vorm krijgt.  

 Het gaat hierbij om jeugdspecifieke instrumenten (jeugdraad, enquête, …) die in het 
kader van formele participatie worden gebruikt. 

 
 Op basis van de verzamelde gegevens en de daaraan gekoppelde analyse werden een 

aantal conclusies geformuleerd met het oog op beleidsaanbevelingen als basis voor het 
stimuleren of ondersteunen van een lokaal participatiebeleid voor de jeugd. 

 
2. Exacte data van toewijzing van de opdracht (start opdracht - einde opdracht) 
 10 december 2005 - 31 oktober 2006. 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 
 Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stefaan Tubex, onder de leiding van prof. dr. Filip 

De Ryck (Hogeschool Gent) en dr. Filip Coussée (Universiteit Gent). 
 
4. Kostprijs  
 49.500 euro 

 
66. Bijkomende analyse onderzoeksgegevens: “Het adviesorgaan van het gemeentelijk 

jeugdbeleid” 
 

1. korte omschrijving van de studieopdracht met doelstellingen. 
 Het doel van het bijkomende onderzoek was tweeledig. Het betekent een aanvulling op 

en een toetsing van het onderzoek rond formele inspraak en participatie van kinderen en 
jongeren (en jeugdwerk) in en aan het lokale beleid. Daarnaast gebeurde een grondiger 
analyse van de resultaatsgegevens uit het onderzoek naar de lokale jeugdraden in 
Vlaanderen. 

 
 De output bestaat uit een beperkte rapportage met de gegevens uit de bijkomende 

analyse van het onderzoeksmateriaal. Daarnaast worden de gegevens verwerkt in het 
onderzoeksrapport rond formele inspraak en participatie van kinderen en jongeren (en 
jeugdwerk) in en aan het lokale beleid. 

 
2. Exacte data van toewijzing van de opdracht (start opdracht - einde opdracht) 
 Voor het onderzoek wordt één maand voorzien (november 2006). 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stefaan Tubex, onder de leiding van prof. dr. Filip 

De Ryck (Hogeschool Gent) en dr. Filip Coussée (Universiteit Gent). 
 
4. Kostprijs  
 5000 euro 

 
67.  Audit Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) 

 
1. korte omschrijving van de studieopdracht met doelstellingen. 
 De Vlaamse overheid sluit met ADJ een overeenkomst af waarin de 

subsidievoorwaarden, evaluatie en toezicht geregeld worden. Samen met het afsluiten 
van deze overeenkomst (om de 3 jaar) wordt het bedrag van de jaarlijkse dotatie 
vastgelegd. Dit bedrag wordt steeds geïndexeerd. 

 



-542-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

 Volgens ADJ is deze dotatie echter onvoldoende om de stijgende kosten van 
medewerkers (anciënniteit) en van de werking op te vangen. Dit leidt tot een continue 
vraag naar meer middelen bij de Vlaamse overheid.  

 
 Het onderzoek moest een antwoord bieden op 3 prangende beleidsvragen: 

• in welke mate bepalen de verschillende beheers- en beslissingsprocessen binnen ADJ 
de financiële vraag naar de overheid? 

• in welke mate bepaalt het gehanteerde beloningssysteem van ADJ de financiële vraag 
naar de overheid? 

• is er een leefbare en financieel haalbare toekomst voor ADJ in zijn geheel? 
 

 Aan de hand van de verschillende evaluaties en de antwoorden op de bovenstaande 
vragen, moet de overheid beter in staat te zijn om de vereniging op een doeltreffendere 
en meer output gerichte wijze te financieren en subsidiëren. De informatie moet 
bovendien bruikbaar zijn voor de bestuursorganen van de vzw met het oog op de 
uitvoering van hun opdrachten en bevoegdheden. 

 
2. Exacte data van toewijzing van de opdracht (start opdracht - einde opdracht) 
 
 De opdrachtgever diende op 13 januari 2006 een offerte in. Voor de uitvoering van de 

opdracht zijn maximaal 52 mandagen voorzien. De opdracht werd op 30 september 
2006 afgerond.  

 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory CVBA, Woluwedal 18, 1932 Sint Stevens 

Woluwe,  
 
4. Kostprijs  
 72.358 euro 

 
68.  Audit bibliotheekvoorzieningen voor blinden en slechtzienden 

 
1. Korte omschrijving van de studieopdracht met doelstellingen 
 Nieuwe dragers, de digitale omgeving die alsmaar breder wordt, de steeds groeiende 

maar ook steeds moeilijker controleerbare informatiestroom. In deze snel evoluerende 
omgeving ontwikkelt de bibliotheeksector zich.  

 
 Ook de gespecialiseerde bibliotheekvoorzieningen staan voor deze en andere 

belangrijke uitdagingen. Enerzijds is de snelle en ingrijpende technologische evolutie 
die momenteel plaatsvindt zo mogelijk nog ingrijpender voor de 
blindenbibliotheekvoorzieningen. Gesproken boeken op analoge drager zijn 
geschiedenis, de digitale dragers winnen terrein, steeds meer mensen kunnen 
gemakkelijker downloaden. Catalogusgegevens kunnen snel worden uitgewisseld via 
het internet. Fysieke ruimte wordt voor een stuk onbelangrijk of overbodig. Voor een 
stuk, want voor brailleboeken blijft een fysieke context een pertinente voorwaarde. 

 Anderzijds is er de voor een deel wijzigende en alleszins steeds groter wordende groep 
van mensen die beroep (kunnen) doen op deze gespecialiseerde 
bibliotheekvoorzieningen. Door de vergrijzing van de bevolking wordt de groep 
slechtzienden steeds  

 groter, en ook voor personen met dyslexie kunnen gesproken boeken een aangename 
uitkomst bieden. 
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 Om deze ontwikkelingen en de impact voor de gespecialiseerde 
bibliotheekvoorzieningen voor blinden en slechtzienden goed in kaart te brengen, en om 
de dienstverlening te optimaliseren, werd een externe auditor aangesteld. 

 
 De audit licht de huidige situatie door en besteedt aandacht aan een wenselijke 

toekomstgerichte werking en dienstverlening. Aandachtspunten zijn o.a. doelgroep, 
aanbod, dienstverlening, verenigingen, samenwerking, werkingsmiddelen. 

 
2. Exacte data van toewijzing van de opdracht (start opdracht - einde opdracht) 
 15 juni ‘06 - 9 november ‘06. 
 
3. Overzicht van de externen waaraan deze opdracht werd toegekend 
 De audit werd uitgevoerd door Kwasimodo, cel integrale kwaliteitszorg voor het 

sociaal-cultureel werk, vzw. 
 
4. Kostprijs per opdracht 
 3.500 euro 
 

 
69.  Opmaak betrouwbaarheidsverklaring 2007 JINT vzw in het kader van programma Jeugd in 

Actie 
 
 Overeenkomst met: PKF Bedrijfsrevisoren CVBA 
 bedrag: 8.167,5 incl. btw 
 begrotingsjaar 2008  
 periode: 2008 
 
70.  Opmaak betrouwbaarheidsverklaring 2006 JINT vzw in het kader van programma Jeugd in 

Actie 
 
 Overeenkomst met: PKF Bedrijfsrevisoren CVBA 
 bedrag: 4.537,5 incl. btw 
 begrotingsjaar 2007 
 periode: 2007 
 
71.  Opmaak huisstijl Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 
 
 Overeenkomst met: Lemento 
 bedrag: 49.368 euro (incl. btw) 
 begrotingsjaar: 2007 
 periode: 2007 

 
 
2.  Een vergelijking in de tijd en in bestedingsvolume tussen de verschillende diensten,  afdelingen 

of entiteiten is, gelet op de reorganisatie van het beleidsdomein tijdens deze regeerperiode niet 
mogelijk. De opdrachten die vernoemd zijn kunnen niet in alle gevallen éénduidig toegewezen 
worden aan één entiteit. Voor generieke opdrachten (interculturaliteit, cultuurindustrie, 
vrijwilligerswerk,…) werden de opdrachten tot 2006 aangerekend op gemeenschappelijke 
basisallocaties voor het ministerie. Voor onderzoeksopdrachten wordt tot op heden nog steeds 
een gemeenschappelijk budget voorzien. Een opdeling per entiteit is ook daar onmogelijk.  

 
3.  Bovenstaande opdrachten geven een overzicht van beleidondersteunend advies in ruime zin. 

Onder dit advies worden ook communicatieopdrachten begrepen: ontwikkelen website, huisstijl, 
sensibiliserigscampagnes,… 
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4.  Om een bepaalde opdracht al dan niet uit te besteden, wordt rekening gehouden met de volgende 

criteria: 
-  de binnen de administratie aanwezige expertise over het onderwerp 
-  de binnen de administratie aanwezige capaciteit 
-  de afweging van de kostprijs van externe consultancy tegenover die van interne consultancy  

  
5.  De selectie van de consultancybureaus gebeurt in overeenstemming met de wet van 24 

december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

 
BLOSO 
 
1.   

JAAR BEDRAG  in 
EURO 

AANTAL OVERHEIDSOPDRACHTEN 

2006 79,86 2 
2007 111,356 2 
2008 103,986 2 

 
2. Het betreft: 

- Een opdracht voor adviesverlening in het hoofde van de eerste beheersovereenkomst Bloso 
2008-2010, het ondernemingsplan 2008 en het ontwerpen en opzetten van een meetinstrument 
(monitoringsysteem) voor het meten van KPI’s (kritische proces indicatoren) : overeenkomst 
met Arch- international (Mechelen) ; 

- Een opdracht voor adviesverlening in hoofde van een door de Vlaamse Regering opgelegde 
doelstelling met betrekking tot het ontwerpen en uitvoeren van interne controle systemen 
(organisatiebeheersing): overeenkomst met Arch-international (Mechelen).  

 
 Deze twee opdrachten kaderen in de globale raamovereenkomst die door de Vlaamse 

Gemeenschap werd afgesloten met bureau Arch-international, als gevolg van een aanbestedings-
procedure. Andere entiteiten (zoals het Bloso) konden diensten afnemen van deze raamovereen-
komst d.m.v. afzonderlijke bestelopdrachten.  

3. De prestaties van deze beide overeenkomsten werden gefactureerd aan de overeengekomen 
dagprijs van 900 € (excl. BTW),  met een maximum bedrag per overeenkomst van 66.000 € 
(excl. BTW), gelet op art 17 § 2, 1° a) van de Wet van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten. 

4. Het Bloso heeft de consultancy diensten “afgenomen” van de globale raamovereenkomst die 
door de Vlaamse Gemeenschap werd afgesloten op grond van een mededingingsprocedure.  

 
5. De selectie en aanduiding van de consultancybureaus is gebeurd met toepassing van de 

wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid de Wet van 24 december 1993 en de 
uitvoeringsbesluiten van 8 januari 1996 en 24 september 1996.  

 
BRUSSEL 
 
2006 
 
Insites   publieksonderzoek fmbrussel     €   81.022,- 
KARAD NV  aanstelling woonzorgplanner     € 232.320,- 
 
2007 
 
KARAD NV  uitbreiding opdracht aanstelling woonzorgplanner  €   72.600,- 
Landmark Librairies behoeftetoetsing toekomstige gebruikers VCHB   €     7.865,- 
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Minister Bourgeois 
 
1. In deze regeerperiode werden volgende consultancyopdrachten (inclusief studies / opdrachten 

uitgevoerd door universitaire instellingen, doch niet consultancy door de ICT-dienstverlener) 
door de diverse diensten uitbesteed binnen het beleidsdomein Bestuurszaken. 

 
Wat betreft het departement Bestuurszaken wordt er een overzicht gegeven per afdeling of dienst. 
 
 

I.  De dienst Wetsmatiging gaf in de periode 2004 – 2008 volgende consultancyopdrachten aan 
consultancybureaus  

 
o 2004 

Uitwerken van een monitoring voor reguleringsmanagement 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 71.874 euro 
 
Ontwerp van een handleiding lichte RIA 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 6.050 euro 
 

o 2005 
Ontwikkeling van standaard rapportagemodellen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 46 246 euro 

 
Meten van administratieve lasten 2005 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 72.539 euro 

 
Meten van administratieve lasten in het kader van het koepeldecreet voor logiesvormen 
(Toerisme) 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 13.370,50 euro 

 
RIA over grondwaterrichtlijn 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 6 642,90 euro 
 
Kwaliteitslabel voor goede formulieren: centrale website voor Vlaamse formulieren 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 56 276 euro 
 
Begeleiding reguleringsmanagement Vlaamse gemeenten 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 8 639,40 euro 
 
Begeleiding reguleringsmanagement Vlaamse gemeenten 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 49 464,80 euro 
 
Studie voorkooprechten 
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Bedrag: 37 986,53 euro 
Bijkomend advies voorkooprechten 
Bedrag: 2.904 euro 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
 
Ondersteuning van de Kenniscel Wetsmatiging bij de screening van RIA’s, monitoring inzake 
RIA en het RIA-advies 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 6.594,50 euro 
 
Ondersteuning van de Kenniscel Wetsmatiging bij de screening van RIA’s, monitoring inzake 
RIA en het RIA-advies 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 6.552,15 euro 
 

o 2006 
Ondersteuning van de Kenniscel Wetsmatiging bij de screening van RIA’s, monitoring inzake 
RIA en het RIA-advies 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 6.543 euro 
 
Ondersteuning van de Kenniscel Wetsmatiging bij de screening van RIA’s, monitoring inzake 
RIA en het RIA-advies 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 6.543 euro 
 
Ondersteuning van de Kenniscel Wetsmatiging bij de screening van RIA’s, monitoring inzake 
RIA en het RIA-advies 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 6.552,15 euro 
 
Begeleiding reguleringsmanagement Vlaamse gemeenten – Overeenkomst inzake een 
aanvullende dienst 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 10 841,60 euro 
 
Begeleiding reguleringsmanagement Vlaamse gemeenten – Overeenkomst inzake een 
aanvullende dienst 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 28 458,40 euro 
 
Bottom-up meting van administratieve lasten voor de landbouwer 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 35.997,50 euro 
 
Aanvullende dienst in het kader van het bestek - Meten van administratieve lasten 2005 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 36.203,20 euro 
 
Meting planlasten lokale besturen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 52.968 euro 

 
Ondersteuning bij het meten van administratieve lasten  
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Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 64.263,10 euro 

 
Aanvullende opdracht Bottom-Up meting van administratieve lasten voor de landbouwer  
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 17.484,50 euro 

 
o 2007 

Begeleiding reguleringsmanagement Gemeenten 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 10.841,60 euro 
 
Begeleiding reguleringsmanagement 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 15.902,60 euro 
 
Opdracht kwaliteitslabel voor formulieren evaluatie & ondersteuning bij de herschrijving van 
formulieren 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.650 euro 
 
Hosting en aanpassingen van de Vlaamse formulierensite 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 9.801 euro 
 
Hosting en aanpassingen van de Vlaamse formulierensite 2008 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 9.442,33 euro 
 
Inhoudelijke begeleiding van 5 RIA-projecten 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 72.350 euro 
 
Ontwikkelen van de Dienstenimpacttoets en de inhoudelijke toepassing op 3 projecten 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 52.272 euro 

 
Procesimpactanalyse voor het in kaart brengen van interne beheerskosten in kader van een 
nieuwe of wijzigende regelgeving 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 40.353,50 euro 

 
Communicatie reguleringsmanagement 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 29.953,55 euro 

 
II.  De Coördinatiecel Vlaams E-government (Corve) liet in de voormelde periode volgende 

vier studies uitvoeren: 
 
o 2005 

Studie tot het bepalen van het begrip “inkomen” 
Selectie via een offerteaanvraag 
Bedrag 76.632 euro 
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o 2006 
Strategische studie voor een geïntegreerd E-government / Studie interbestuurlijk e-government 
Selectie via een offerteaanvraag 
Bedrag: 78.650 euro 
 
Assistentie opstellen ontwerp Vlaams e-governmentdecreet 
Selectie op basis van expertise 
Bedrag: 30.000 euro 

 
o 2007 

i-Scan (Studie Lokale Besturen) 
Selectie op basis van expertise 
Bedrag: 25.000 euro 
 

III. De Vlaamse Bouwmeester liet in voormelde periode de volgende studies uitvoeren 
 
o 2005 

Onderzoeksopdracht sociale huisvesting in Vlaanderen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag 30.000 euro 
 
Onderzoeksopdracht erelonen voor ontwerpers 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 14.976 euro 
 
Onderzoeksopdracht recente schoolprojecten in Vlaanderen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 31.000 euro 
 
Onderzoeksopdracht recente schoolprojecten in Europa 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 29.893,98 euro 
 

o 2006 
Ruimtelijk en architecturaal onderzoek van verschillende sites voor conceptvoorbereiding 
VAC Brugge 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag 54.837,20 euro 
 
Verkenning van een exemplarische aanpak voor landschappelijke projecten ter herwaarding 
van het restgebied in Vlaanderen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 30.000 euro 
 

o 2007 
Studieopdracht voor de opmaak van een ruimtelijk masterplan voor Nationale Plantentuin van 
België 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 51.352,40 euro 
 
Technische haalbaarheidsstudie Olympia stadion Brugge 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 36.300 euro 
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Maken van statistieken en het interpreteren van cijfergegevens van alle edities van de Open 
Oproep en het analyseren van de doorlopen trajecten van de projecten die werden gepubliceerd 
in de edities 2 (juli 2002), 6 (januari 2004) en 10 (juli 2005) van de Open Oproep procedure 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 70.301 euro 
 
Onderzoeksopdracht “Grensverkenningen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 22.901 euro 
 

IV. De dienst Emancipatiezaken liet in voormelde periode de volgende studie uitvoeren 
 
o 2006 

Genderanalyse van de werving en selectie van de Vlaamse topambtenaren 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 36.527 euro 

 
IV. De Stafdienst liet in voormelde periode de volgende studies uitvoeren 
 
o 2007 

Corporate identity – advies over het bepalen van de corporate identity van het departement 
Bestuurszaken 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 29.717,60 euro 
 
Studie voor een procesanalyse in het e-procurementprogramma 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag 50.460 euro 

 
Opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek van een contractmanagementsysteem in het e-
procurementprogramma 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  
Bedrag: 29.221,50 euro 
 
Communicatie e-procurement: naamgeving, logo-ontwikkeling, opmaak HTML-structuur en 4 
pagina's website 
Bedrag: 6.534 euro 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
 

o 2008 
Ontwikkelen van een huisstijl voor het departement Bestuurszaken 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 24.157,65 euro 
 
 

V.  e-IB liet in voormelde periode de volgende studies uitvoeren 
 
o 2004 

Adviezen IT-dienstverlening 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 31.646,37 euro 
 
Juridisch advies en ondersteuning gunning overheidsopdracht telecommunicatie 
Selectie via onderhandelingen 
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Bedrag: 49.731,49 euro 
 
Prijsanalyse en marktopvolging telefonie 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 78.166 euro 
 
Telecom-consultancy aanvullende diensten inzake begeleiding en taakgerichte ondersteuning 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 31.339 euro 
 
Assistentie uitbouw netwerk 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 103.396,34 euro 
 
Ondersteuning netwerkbeheer 
Selectie via algemene offerteaanvraag 
Bedrag: 68.044,35 euro 
 
Ondersteuning netwerkbeheer 
Selectie via algemene offerteaanvraag 
Bedrag: 120.310,30 euro 
 
Consultancy Security 
Selectie via algemene offerteaanvraag 
Bedrag: 50.965,20 euro 
 
Consultancy Security 
Selectie via algemene offerteaanvraag 
Bedrag: 28.314 euro 
 

o 2005 
Technische kwaliteitscontrole van telefoniedienstverlening 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 63.525 euro 
 
Prijsanalyse en marktopvolging telefonie 2005 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 75.867 euro 
 
Consultancy Security 
Selectie via algemene offerteaanvraag 
Bedrag: 37.752 euro 
 
Ondersteunende consultancy inzake VSB architectuur 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 2.020,70 euro 
 

o 2006 
Gespecialiseerde ondersteuning op het vlak van vergelijking van prijzen en productaanbod in 
de Belgische telecomsector 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 17.242,50 euro 
 
Taakgerichte ondersteuningsopdracht bij de uitvoering van een nieuw ICT-contract 
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Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 496.947 euro 
 
Prijsopvolging en marktopvolging telefonie 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 78.166 euro 
 
Juridisch advies voor gunning nieuwe telefoniecontracten 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 61.564 euro 
 
Benchmark van de exploitatiekosten voor de serveromgeving 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 78.408 euro 
 
Consultancy netwerkmanagement 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 41.418 euro 
 
Consultancy inzake algemene ICT-architectuur 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 57.717 euro 
 

o 2007 
Opdracht technische kwaliteitscontrole van telefoniedienstverlening 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 21.598,50 euro 
 
Ondersteuning tariefberekening en opvolging van lopende en nieuwe contracten telefonie 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 44.431,96 euro 
 
Adviezen IT-dienstverlening 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 30.000 euro 
 

o 2008 
Rapportering telefonie service management 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 64.274,04 euro 
 
Testen facturatieprogramma Mobistar 
Selectie via onderhandelingen 
Bedrag: 11.144,10 euro 
 

VI.  De afdeling Beleid liet in voormelde periode de volgende studies uitvoeren 
 
o 2007 

Opmaak juridisch advies over meldpunten en vertrouwenspersonen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 13.578,86 euro 
 
Consultancy voor het project internalisatie van competenties betreffende functieweging 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
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Bedrag: 78.529 euro 
 

o 2008 
Consultancy voor het project internalisatie van competenties betreffende functieweging - 
bijakte 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 34.485 euro 
 

VII.  De afdeling Proces- en Informatiebeheer liet in voormelde periode de volgende studies   
uitvoeren 

 
o 2007 

Ontwerp van het beleidsondersteunende programma inzake ICT-beleid van de Vlaamse 
overheid bij het departement Bestuurszaken 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 38.115 euro 
 
Het opstellen van een globaal informatiemodel van de Vlaamse overheid voor het departement 
Bestuurszaken 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 59.169 euro 
 
As is inventarisatie en modellering inzake de procesgerichte organisatie van de Vlaamse 
overheid voor het Vlaams departement Bestuurszaken 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 49.307,50 euro 
 

VIII. De afdeling Regelgeving liet in voormelde periode de volgende studies uitvoeren 
 
o 2007 

Impactanalyse van de Europese regelgeving inzake DAEB 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 4.830,79 euro 
 

De studieopdrachten binnen het Agentschap Facilitair Management behelzen vooral 
architectuuropdrachten, technische studies en onderzoeken. In de voormelde periode zijn de 
volgende studies uitgevoerd: 

 
o 2004 

Studie afvalwaterbehandeling Houtvesterij Hoeilaart 
Algemene offerteaanvraag 
Bedrag= 33.141,90 euro 
 
Studie talusanering Kasteel Gaasbeek 
Algemene offerteaanvraag 
Bedrag= 34.315,60 

 
o 2005 

Advies financiering VAC Leuven 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag= 25.289 euro 
 
Relighting studie 
Algemene offerteaanvraag 
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Bedrag= 68.018, 21 euro 
 
Studieopdracht tank – wasstation ILVO Merelbeke 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag= 18.894,90 euro 

 
Studieopdracht administratief gebouw R222 Bertem 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag= 51.667 euro 
 
Studieopdracht technieken grootkeuken Copernicus Antwerpen 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag= 4.513,20 euro 
 
Beschrijvend bodemonderzoek Vaartkant St-Pieters-Leeuw 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag= 25.336,25 euro 
 
Studie afvalwaterzuivering CLO 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag= 39.158,40 euro 
 
Verbouwing diagnosecentrum ILVO 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag= 73.908 euro 
 
Verbetering cosinus phi-waarde Gebouwen MVG 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag= 26.216,97 euro 
 
Studiebijstand technieken Meir 50 Antwerpen 
Beperkte offerteaanvraag 
Bedrag= 87.320,19 euro. 
 
Cameraonderzoek riolering Overijse 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag= 2.402,19 euro 
 
Studie riolering Overijse 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag= 10.170,05 euro 
 

o 2006 
Legionella en waterhuishouding gebouwen MVG 
Openbare aanbesteding 
Bedrag: 104.000 euro 
 
Masterplan Alden Biesen 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 170.000 euro 
 
Studieopdracht keuken Arenberg 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag 165.618,75 euro 
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Opmaak en begeleiding bestek gebouwen MVG 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 94.307,35 euro 
 
Studieopdracht renovatie bedieningsgebouw Zelzate 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 50.426,75 euro 
 
Vorming omtrent energie en veiligheid gebouwen MVG 
Openbare aanbesteding 
Bedrag: 27.185,68 euro 
 
Asbest inventariseren gebouwen MVG 
Openbare aanbesteding 
Bedrag: 100.000 euro 
 
Opstellen rioleringsplan Destelheide Dworp 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 12.475,10 euro 
 
Studieopdracht restylen gebouw 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 73.250 euro 
 
Klimaatonderzoek Kasteel van Gaasbeek 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 25.410 euro 
 
Studieopdracht voor bouw loods Dworp 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 22.082,50 euro 
 
Studie stucplafond Kasteel van Gaasbeek 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 39.391,55 euro 
 
Studie restauratie lustpaviljoen bijgebouwen Kasteel van Gaasbeek 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 71.595,70 euro 
 
Opmeting gebouwen 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 38.726,05 euro 
 
Aanstellen veiligheidscoördinator inrichten keuken 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 5.372,40 euro 
 
Aanstellen veiligheidscoördinator nieuwbouw Vlaams Nederlands Huis 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 16.716,15 euro 
 
Studieopdracht infrastructuurwerken De Hoge Rielen 
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Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 31.199,74 euro 
 
Studieopdracht renovatiewerken De Hoge Rielen 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 75.499,20 euro 
 

o 2007 
Aanstelling veiligheidscoördinator – verwezenlijking 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 8.860,23 euro 
 
Studieopdracht Technische Installaties Muntplein 6 
Algemene offerteaanvraag 
Bedrag: 101.515,05 euro 
 
Studieopdracht stabiliteit Muntplein 6 
Algemene offerteaanvraag 
Bedrag: 82.280 euro 
 
Veiligheidscoördinator Muntplein 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 15.875,20 euro 
 
Studieopdracht keuringsunit CLO 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 18.603,75 euro 
 
Veiligheidscoördinatie gebouwen MVG 
Openbare aanbesteding 
Bedrag: 69.000 euro 
 
Inventariseren en digitaliseren plans ‘De boesdaalhoeve’ 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 20.049,70 euro 
 
Studieopdracht sanitair gebouw De Hoge Rielen 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 21.780 euro 
 
Taxatie Vlaamse Huizen 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 18.150 euro 
 
Studieopdracht rioleringswerken De Hoge Rielen 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 29.040 euro 
 
Studieopdracht opmaken bestek ifv brandweer De Hoge Rielen 
Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 81.070 euro 

 
o 2008 

Technieken Boudewijngebouw 
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Onderhandelingsprocedure 
Bedrag: 11.979 euro 

 
De opdrachten die gedurende de desbetreffende periode door het Agentschap voor 
Overheidspersoneel werden gegund vindt u in onderstaand overzicht.  
 

o 2004 
Consultancy voor het departement Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 38.236 euro 

 
Consultancy voor het departement Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 38.236 euro 

 
Consultancy voor het departement Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 38.236 euro 

 
CAF Zelfevaluatie  
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 29.888,95 euro 

 
Proeftuinen Ploeg Plus 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.650 euro 

 
Aanvullende opdracht Personeelstevredenheid 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 24.180,64 euro 

 
Consulting rond metingen van het gebruik van de werkomgeving 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 76.230 euro 

 
HR-audit afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen – district Geel 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 13.164,80 euro 

 
Personeelsluik Vlaamse belastingsdienst 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 65.000 euro 

 
Project Employee Assistancy Program 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 25.000 euro 

 
Outplacementbegeleiding 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 50.000 euro 
 
Begeleiding loopbaantrajecten 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 54.286,50 euro 
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Prestatiemanagement PLOEG 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 40.293 euro 

 
Consultancy proeftuin Arbeidsplaatsbeheer 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 23.958 euro 

 
Consultancy inzake organisatieontwikkeling 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 41.987 euro 
 
Maatgerichte ondersteuning bij BUE 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 43.560 euro 

 
Positief arbeidsklimaat / bestrijding grensoverschrijdend gedrag 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 45.659,35 euro 
 

o 2005 
Project Resultaten AAD-AZF 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 28.416,85 euro 

 
HR-audit ROHM Antwerpen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 19.057,50 euro 

 
Outplacementbegeleiding 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 50.000 euro 

 
Consultancy competentiemanagement 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 76.800 euro 

 
Projectplan simulatieoefeningen  
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 43.257,50 euro 

 
Ondersteuning van best. organisatieontwikkelingsprojecten d.m.v. focusgroepen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 48.400 euro 

 
Consultancy inzake organisatieontwikkeling 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 36.663 euro 
 
Project functiefamilies 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 65.340 euro 
 



-558-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

Prestatiemanagement PLOEG 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 32.503,02 euro 
 
Loopbaanbegeleiding 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 45.375 euro 
 
Verlenging project EAP 2006 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 25.000 euro 

 
Consultancy m.b.t. het uitwerken van een handboek voor het traject personeelsbevragingen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.650 euro 

 
Consultancy m.b.t. het uitwerken van communicatieadvies / acties n.a.v. 
personeelsbevragingen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.650 euro 
 
Consultancy Organisatieontwikkeling 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.408 euro 
 
Klantentevredenheidsbevragingen Algemene Consultancy (m.i.v. Programmamanagement) 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 67.760 euro 
 
Consultancy Organisatieontwikkeling 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.075,25 euro 
 
HRM-ondersteuning afdeling ROHM Antwerpen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 60.500 euro 
 
Klantentevredenheidsbevragingen voor het departement Onderwijs Dienst Beroepsonderwijs 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 27.150,46 euro 
 
Klantentevredenheidsbevragingen voor ABAFIM Onroerende voorheffing en Leegstand 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 72.450 euro 
 
Klantentevredenheidsbevragingen voor de Vlaamse Infolijn afdeling Communicatie en 
Ontvangst 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 79.513,94 euro 
 
Klantentevredenheidsbevragingen voor het departement AZF (HRM) inzake Beleidsdomeinen 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 106.201,70 euro 
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Klantentevredenheidsbevragingen voor het departement WVG afdeling Preventie en Sociale 
Gezondheidszorg 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 21.591,48 euro 
 
Klantentevredenheidsbevragingen WVG sector administratie gezin en maatschappelijk welzijn 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 37.922,85 euro 
 
Consultancy m.b.t. het ondersteunen v/h management bij maattrajecten van 
personeelsbevragingen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.650 euro 
 
Maatgerichte consultancy bij BUE 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 43.560 euro 
 
Consultancy organisatieontwikkeling 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 73.205 euro 
 
HR-audit Natuur Oost-Vlaanderen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 6.008,30 euro 
 

o 2006 
Positief arbeidsklimaat / Bestrijding gedrag 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 35.979,35 euro 
 
Verlenging project HRM-ondersteuning ROHM Antwerpen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 18.150 euro 
 
Adviesverlening Communicatie Anders Werken 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 50.215 euro 
 
Ondersteuning van bestaande organisatieontwikkelingsprojecten d.m.v. focusgroepen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 42.350 euro 
 
Klantentevredenheidsbevragingen voor de afdeling BIS van het beleidsdomein Onderwijs en 
Vorming 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 37.103,06 euro 
 
Project Agentschap Inspectie Welzijn en Volksgezondheid 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 24.321 euro 
 
HR-audit bij de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
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Bedrag: 7.260 euro 
 
Maatgerichte ondersteuning n.a.v. de resultaten van de bottom-up evaluatie 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 31.460 euro 
 
Outplacementbegeleiding 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 65.000 euro 
 
Project functiefamilies 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 34.848 euro 
 
Consultancy Organisatieontwikkeling 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 37.389 euro 
 
Consultancy Organisatieontwikkeling 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 23.292,50 euro 
 
Consultancy Organisatieontwikkeling 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 66.550 euro 
 
Consultancy Organisatieontwikkeling 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 17.847,50 euro 
 
Leidinggeven ervaringsnetwerken 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 38.127,10 euro 
 
Ondersteuning van het management en de P&O-verantwoordelijken bij het maken van 
potentieelinschattingen en bij loopbaangesprekken 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.650 euro 
 
Consultancy organisatie-ontwikkeling en veranderingsmanagement 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.650 euro 
 
Consultancy maattrajecten personeelsbevragingen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 50.820 euro 
 
Consultancy mbt het uitwerken van handboek traject personeelsbevraging 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 24.200 euro 
 
Klantentevredenheidsbevragingen Flanders Investment & Trade 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 19.051,45 euro 
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Klantentevredenheidsbevragingen sector Gezin en Maatschappelijk Welzijn – Afdeling 
Inspectie en Toezicht 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 23.014 euro 
 
Consultancy organisatie-ontwikkeling Proces- en personeelsplanning 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 56.567,50 euro 
 
Faciliteren van creatieve processen en hanteren van creatieve vaardigheden 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.650 euro 
 
Maatgerichte ondersteuning van Proeftuinen PLOEG+ 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 27.981,25 euro 
 
Projectplan simulatieoefeningen 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 36.300 euro 
 
Programmamanagement 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 78.650 euro 
 

o 2007 
Klantentevredenheidsbevragingen Flanders Investment & Trade 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 6.352,50 euro 
 
Centraal Meldpunt Spreekbuis 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 57.028,40 euro 
 
Risico-analyse Agentschap Economie 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 40.656 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek bij Vlaams Agentschap Infrastructuur 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 9.994,60 euro 
 
Traumazorg en Employee Assistance Program 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 24.200 euro 
 
Consultancy organisatie-ontwikkeling HR-Design 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 26.136 euro 
 
Consultancy excellente klantgerichtheid 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 54.450 euro 
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Klantentevredenheidsonderzoek VREG 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 12.839,92 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek VDAB Garantiekaart 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 11.616 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek Agentschap Sociaal Cultureel Werk (afdeling Jeugd en VOB) 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 25.000 euro 
 
Project Investor in People 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 49.005 euro 
 
Consultancy Organisatie-ontwikkeling inzake projecten op het vlak van proces- en 
personeelsplanning 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 24.805 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek Agentschap voor Onderwijsdiensten – Directies – 
Schoolsecretariaten - Personeel 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 35.000 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek Agentschap Jongerenwelzijn 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 9.810,68 euro 
 
Consultancy organisatiecultuur 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 58.836,25 euro 
 
Consultancy organisatiestrategie 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 56.567,50 euro 
 
Consultancy organisatieontwikkeling 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 53.264,20 euro 
 
Consultancy organisatieverandering 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 54.450 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek Dienst Ondergrond Vlaanderen 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 16.649,60 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 14.400 euro 
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Klantentevredenheidsonderzoek Aanmoedigingspremies 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 20.000 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek Contactpunt Vlaamse Infolijn 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 12.500 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek IVA Inspectie (dynamische klantentevredenheidsonderzoek) 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 20.000 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek Afdeling Hoger Onderwijs 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 25.231,65 euro 
 

o 2008 
Centraal Meldpunt Spreekbuis 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 25.168 euro 
 
Project Investors In People 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 22.748 euro 
 
Klantentevredenheidsonderzoek MOD DAR 
Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking 
Bedrag: 8.134,83 euro 
 
Traumazorg en Employee Assistance Program 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Bedrag: 26.620 euro 

 
2. Opdrachten en bedragen: zie punt 1. 
 
3. De bedragen liggen duidelijk hoger bij de entiteiten die projecten ondersteunen over de hele 

Vlaamse overheid heen.  
 
 De evolutie van de bedragen is in bijlage gevoegd. De behoefte om naar de markt te gaan om de 

nodige expertise aan te spreken is vaak in functie van het onderwerp of het dossier dat dient 
behandeld te worden en de aanwezigheid of afwezigheid van kennis en ervaring daarrond in de 
diensten. 

 
 Ook omwille van de reorganisatie van de Vlaamse administratie die zich kristalliseerde rond 

einde 2004, 2005 en begin 2006 moet voorzichtig omgesprongen worden met het trekken van 
conclusies op basis van dit cijfermateriaal. 

 
 
4. De opdrachten worden hoofdzakelijk uitbesteed om de nodige expertise aan te trekken of 

noodzakelijke capaciteit in te kopen voor tijdsgebonden projecten. 
 
5. Het toewijzen/gunnen van opdrachten aan externe firma's gebeurt met respect voor de wetgeving 

overheidsopdrachten. Doorslaggevend in de keuze van de gevolgde procedure is het geraamde 
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bedrag: voor opdrachten tot 67.000 (exclusief BTW) wordt gebruik gemaakt van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bij deze procedure worden de ingediende 
offertes beoordeeld door de betrokken dossierbehandelaar (die hierbij meestal wordt bijgestaan 
door een aantal - voor de beoordeling van de opdracht goed geplaatste - collega's).  

 
 Voor grotere opdrachten wordt afhankelijk van de mogelijkheid een keuze gemaakt tussen de 

algemene offerteaanvraag of de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Bij deze 
categorie gebeurt de beoordeling van de offertes veel formeler: bij deze procedures wordt 
telkens een beoordelingscommissie (die agentschap / beleidsdomein overschrijdend kan zijn) 
samengesteld en waarin beslissingen unaniem worden genomen. 

 
 Per opdracht werd sub. 1 van dit antwoord aangegeven welke procedure uit de wetgeving inzake 

de overheidsopdrachten werd gevolgd bij de gunning. 
 
Minister Crevits 
Wat betreft de bevoegdheden van minister Crevits wordt er een aanvullend antwoord gegeven.   
 
Minister Keulen 
Wat betreft de bevoegdheden van minister Keulen wordt er een aanvullend antwoord gegeven.   
 
Minister Van Brempt 
Wat betreft de bevoegdheden van minister Van Brempt wordt er een aanvullend antwoord gegeven. 
 
BIJLAGE 
 
Evolutie bedrag van de overheidsopdrachten dat uitgegeven wordt aan consultancybureaus - 
bestuurszaken 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/BOURGEOIS/78/antw.078.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 79 
van 9 april 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
Toerisme Vlaanderen   -   Toegankelijkheidsscreenings 
 
Mensen met een beperking willen steeds meer als volwaardige burgers in onze maatschappij 
functioneren. Ze wensen te participeren aan alle sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten.  
 
Al te vaak is de mentale en/of fysieke drempel te hoog. Toegankelijkheid is een belangrijke 
basisvoorwaarde voor deze groep om evenwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke 
leven.  
 
Het is echter belangrijk deze benadering open te trekken naar wat omschreven wordt als “integrale” 
toegankelijkheid, waardoor men een grotere doelgroep bereikt: ook oudere mensen, personen met 
tijdelijke kwetsuren en ouders met kinderwagens worden geconfronteerd met 
toegankelijkheidsproblemen. 
 
Via systematisch onderzoek van verblijfsaccommodatie in West-Vlaanderen, probeert Toerisme 
Vlaanderen sinds 2005 toegankelijkheidsscreenings op te bouwen in samenwerking met de vzw 
Westkans. In dit kader worden er ook toegankelijkheidslabels aan toeristische infrastructuur met een 
positieve score uitgereikt.  
 
Er is een label (A) voor gebouwen die voldoen aan de basistoegankelijkheid, met voldoende 
circulatieruimte, correct overbrugde niveauverschillen, aangepast sanitair, enzovoort. Gebouwen met 
een overwegend positieve score komen in aanmerking voor een Comfortlabel (A+). Deze gebouwen 
zijn op zelfstandige wijze toegankelijk voor iedereen.  
 
Terwijl de respons onder de hotels beperkt was (41 op 150), was het antwoord bij de campings en de 
vakantiecentra hoog, onder andere omdat ze geselecteerd werden op de reeds geleverde 
toegankelijkheidsinspanningen. 
 
1. Wat was het resultaat van de jongste toegankelijkheidsscreenings? 
 
2. Hoeveel premies werden door Toerisme Vlaanderen in deze context uitgereikt? 
 
3. In welke mate dekken de premies de noodzakelijke aanpassingen met het oog op een duurzame 

toegankelijkheid? 
 
4. Waarom was zowel de respons onder als de score van de hotels beperkt? 
 
5. Zijn onder andere door de stijgende vergrijzing bijkomende accenten noodzakelijk?  
 
6. Hoe zullen de toegankelijkheidsscreenings in de toekomst verder verlopen? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 79 van 9 april 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
1. De eerste labelcommissie vond plaats op 28 november 2007, met volgende resultaten: 
 

Accommodatie 
type 

Uitgevoerde 
labelscreenings 

Labelresultaat 

  A+ A I Uitgesteld 
Hotels 88 - 10 + 6 (ov) 72 - 
Toerisme voor 
allen  
Jeugd 

19 - 12 + 3 (ov) 4 - 

Toerisme voor 
allen 
Volwassenen 

24 -  9  + 1 (ov) 14 - 

Campings 4 - 2 2 - 
TOTAAL 135  33 + 10 (ov) 92  

 
 De tweede labelcommissie vond plaats op 16 april 2008, met volgende resultaten: 
 

Accommodatie 
type 

Uitgevoerde 
labelscreenings 

Labelresultaat 

  A+ A I Uitgesteld 
Hotels 65 1(ov) 7 + 8 (ov) 48 1 
Toerisme voor 
allen  
Jeugd 

19 - 7 + 4 (ov) 8  

Toerisme voor 
allen  
Volwassenen 

2 - - 2  

Campings 7 - 2 (ov) 3 2 
TOTAAL 93 1(ov) 14 + 16(ov) 61 3 

 
A+: comfortabel toegankelijk 
A: basistoegankelijk 
OV: labelniveau toegekend onder opschortende voorwaarde (bijv. uitvoering van specifieke 
aanpassing). Zolang de opschortende voorwaarde niet is uitgevoerd, krijgt de accommodatie het 
I-label. 
Uitgesteld: toekenning labelniveau uitgesteld tot de volgende labelcommissie wegens 
ontbrekende gegevens. 

 
2. Sinds 2002 kregen 53 hotels en 107 Toerisme voor Allen verblijven (jeugd en volwassenen) een 

premie toegekend voor toegankelijkheidswerken.  



-568-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

 Campings kunnen toegankelijkheidswerken meenemen in hun premiedossiers voor de 
vernieuwing van sanitaire installaties. Er zijn geen precieze cijfers voorhanden van het aantal 
campings dat hiervan gebruik maakte, omdat dit altijd deel uitmaakt van een ruimer 
premiedossier.  

 In dit verband volgende kanttekeningen: 
− De toegankelijkheidspremies hebben een positieve impact op de toegankelijkheid van de 

toeristische infrastructuur. Toch leidt de toekenning van een premie niet steeds tot het 
verkrijgen van een label. Een premie kan immers betrekking hebben op een deel van de 
accommodatie (bijv. vernieuwing van een sanitair blok), terwijl voor het behalen van het 
toegankelijkheidslabel alle essentiële onderdelen van de keten (toegangspad/parking, 
inkompartij, receptie, slaapkamers, badkamer, toilet, looproutes…) positief moeten scoren. 
Hoewel er bij premiedossiers steeds zo veel mogelijk gestreefd wordt naar een totaalpakket, 
kan de verbetering van de toegankelijkheid gefaseerd aangepakt worden, gespreid over 
verschillende jaren. 

− De resultaten van deze premies reflecteren zich nog niet ten volle in de labelresultaten, 
omdat nog niet voor alle verblijven een Toegankelijk Vlaanderen doorlichting en 
labelaftoetsing gebeurde. Ik verwijs hierbij ook naar het antwoord op de zesde vraag. 

 
3. De premies dekken gedeeltelijk de kosten voor de toegankelijkheidsaanpassingen. Het 

percentage verschilt al naargelang van de aard van de accommodatie en de toepasselijke 
premieregeling: 

− voor hotels is dit 30% van de kostprijs met een maximum van 56.000 euro;  
− voor Toerisme voor Allen verblijven 40% van de kostprijs; 
− voor campings 20 à 30% van de kostprijs, met een maximum van 60.000 euro. 

 De premies hebben een stimulerend effect, maar de toeristische ondernemer moet ook zelf 
investeren.  

 Er wordt gestreefd naar een doordachte uitvoering van toegankelijkheidsprincipes voor 
verschillende vormen van handicap: motorische, visuele en auditieve beperkingen, astma en 
allergieën. Hierbij wordt gelet op ‘de keten van toegankelijkheid’, d.w.z. dat niet alleen de 
aparte onderdelen van een accommodatie toegankelijk zijn, maar ook de looproute er naar toe. 
Om verkeerde uitvoering van toegankelijkheidsvereisten te beperken, wordt aan de toeristische 
ondernemer niet alleen financiële, maar ook technische ondersteuning geboden: 

− in technische infofiches worden de toegankelijkheidsvereisten van elk onderdeel van een 
accommodatie toegelicht en geïllustreerd met technische tekeningen en foto’s; 

− daarnaast wordt bij grote verbouwingen en nieuwbouwprojecten een extern toegankelijk-
heidsadvies door een gespecialiseerd bureau opgelegd. De externe toegankelijk-
heidsadvisering komt eveneens voor subsidie in aanmerking; 

− regelmatig worden infosessies georganiseerd over het toegankelijk maken van 
infrastructuur, gericht naar bouwheren en hun architecten en aannemers. 

 
4. De toegankelijkheidsscreenings gebeuren op vrijwillige basis. De toeristische ondernemer 

ontvangt een schrijven waarin het project wordt voorgesteld, met een inschrijvingsformulier.  
 Op de mailings wordt volgende responsgraad vastgesteld: 

− 30% van de aangeschreven hotels reageert positief 
− 33% van de Toerisme voor Allen verblijven reageert positief. 

 De responsgraad van hotels en Toerisme voor Allen verblijven vertoont geen grote verschillen. 
 Deze cijfers kunnen nog niet naast de respons van de campings gelegd worden, omdat nog maar 

een beperkt aantal campings werd aangeschreven om deel te nemen (11 in totaal). Zij werden 
geselecteerd, omdat bekend was dat deze campings toegankelijkheidsinspanningen hadden 
geleverd.  

 
 Toeristische uitbaters nemen deel aan een toegankelijkheidsscreening: 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -569- 
 
 

 

− omdat er inspanningen geleverd werden op het vlak van toegankelijkheid en de uitbaters dit 
kenbaar wil maken aan de doelgroep via de databank Toegankelijk Vlaanderen en aan de 
hand van het toegankelijkheidslabel; 

− omdat de uitbater een beter inzicht wil in de mate waarin zijn gebouw toegankelijk is en op 
welke punten nog moet verbeterd worden. 

 
 Wat de scores van de screening van de verschillende sectoren betreft, zien we volgende cijfers: 
 Hotels: 

− aantal uitgevoerde labelaftoetsingen: :153 
− aantal toegekende A+ labels: - 
− aantal toegekende A labels: 17 
− percentage met positieve score (A+ en A label): 11% 
 Indien de verblijven die het A+ en A label ‘onder opschortende voorwaarde’ hebben 

gekregen, worden meegerekend, dan is het percentage 21%. 
 

 Toerisme voor Allen: 
− aantal uitgevoerde labelaftoetsingen: 64 
− aantal toegekende A+ labels: - 
− aantal toegekende A labels: 28 
− percentage met positieve score (A+ en A label): 44% 
 Indien de verblijven die het A+ en A label ‘onder opschortende voorwaarde’ hebben 

gekregen, worden meegerekend, dan is het percentage 56%. 
 

 Campings: 
− aantal labelaftoetsingen: 11 
− aantal A+ labels: - 
− aantal A labels: 2 
− percentage met positieve score (A+ en A label): 18% 
 Indien de verblijven die het A+ en A label ‘onder opschortende voorwaarde’ hebben 

gekregen, worden meegerekend, dan is het percentage 36% 
 

 Conclusie:  
 Toerisme voor Allen-verblijven scoren het best op het vlak van toegankelijkheid. Dit is mogelijk 

te verklaren door de aandacht die deze verblijven van oudsher hebben gehad voor speciale 
doelgroepen. De score van de campings is weinig relevant wegens het te klein aantal 
doorgelichte campings en de selectie op basis van bekendheid van 
toegankelijkheidsinspanningen. 

 
5. Toegankelijkheidsaanpassingen voor personen met een handicap zorgen voor een comfort-

verhoging die een veel grotere groep mensen ten goede komen. Ook senioren die wat minder 
goed te been te zijn, minder goed horen of zien hebben hier baat bij. Denk onder meer aan de 
voordelen van het plaatsen van een lift, het wegwerken van drempels, plaatsing van 
automatische deuren, plaatsing van douche- en badzitjes, handgrepen, duidelijke signalisatie en 
contrastmarkeringen enz. 

 Hoewel deze bevolkingsgroep geen specifieke vragen heeft op het vlak van toegankelijkheid is 
het dus wel belangrijk om aandacht te hebben voor de toegankelijkheid van de infrastructuur. 
Daarbij is het belangrijk om niet alleen te focussen op het verblijf, ook het openbare domein, het 
openbaar vervoer, recreatieve faciliteiten moeten oog hebben voor deze doelgroep(en), om van 
een toegankelijke vakantie te kunnen spreken. Beleidsoverschrijdend overleg en samenwerking 
zijn aangewezen. 

 
6. De toegankelijkheidsscreenings van toeristische infrastructuur verlopen volgens een meerjaren-

planning. Via tewerkstellingsprojecten worden hiervoor in elke Vlaamse provincie 
toegankelijkheidsmeters ingezet. Alle aanbieders van hotels, campings en Toerisme voor Allen-
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verblijven worden aangeschreven en uitgenodigd om een toegankelijkheidsscreening te laten 
uitvoeren. Deelname aan de doorlichting gebeurt op vrijwillige basis en is gratis voor de 
toeristische ondernemer. 

 Beleidsdoelstelling is om tegen 2009 30% van de toeristische verblijfsaccommodatie (hotels, 
campings, Toerisme voor Allen verblijven) door te lichten en te labelen. Dit stemt in grote lijnen 
overeen met de responsgraad van de verblijfsaanbieders. De doelstelling omvat diegenen die 
toegankelijkheidsinspanningen hebben gedaan en/of interesse tonen in deze doelgroep.  

 In een volgende fase worden ook de toeristische infokantoren en toeristische recreatie onder de 
loep genomen. Verder zullen de toegankelijkheidsmeters ook ingezet worden voor de 
actualisatie van gegevens. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 80 
van 9 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Regionale tv-omroepen   -   Ondertiteling voor slechthorenden 
 
In de laatste Beleidsbrief Media (2007-2008) heeft de minister een stand van zaken gegeven met 
betrekking tot particuliere regionale televisie (blz. 18 e.v.). 
 
In uitvoering van de principeverklaringen (15 december 2005) met de vzw Niet-Openbare Regionale 
Televisieverenigingen Vlaanderen (NORTV), waarin expliciet werd opgenomen dat er programma’s 
zouden worden ondertiteld ten behoeve van doven en slechthorenden, heeft de minister hiervoor 
subsidies vrijgemaakt, zowel in 2006 en 2007. Deze subsidies dienen gebruikt te worden voor 
gespecialiseerde medewerkers voor de ondertiteling van programma’s voor de reeds genoemde 
doelgroep. 
 
Uit het oogpunt van integratie is het positief dat er niet alleen inspanningen geleverd worden door de 
openbare omroep, maar ook door de verschillende regionale omroepen. De regionale zender is voor 
veel mensen een belangrijk medium om op de hoogte te blijven van het lokale gebeuren, daarom is het 
essentieel dat de doven en slechthorenden ook hierop kunnen inpikken. 
 
1. Doen alle regionale omroepen die deze principeverklaring hebben ondertekend, mee met de 

ondertitelingsinspanningen voor doven en slechthorenden? Welke niet? Hebben zij hiervoor een 
reden opgegeven? 

 
2. Kan de minister meedelen wat de ondertitelingsgraad is van de regionale omroep en kan hij dit 

toelichten voor het geheel van regionale omroepen en per regionale omroep? 
 
3. Zowel in 2006 als in 2007 werd een subsidie van 525.000 euro toegekend. 
 

Wordt dit bedrag volledig uitgegeven? 
 
Welke bedragen ontvingen de verschillende regionale omroepen? 
 
Hoe, en op grond van welke criteria, wordt tot de verdeling van de subsidie van 525.000 euro 
overgegaan? 
 

4. Kan de minister aangeven welke soort programma’s worden ondertiteld? Is dit voornamelijk het 
nieuws of worden er ook andere programma’s (bijv. lifestyle) ondertiteld? 

 
5. Heeft de minister de mogelijkheid om verplichtingen hieromtrent op te leggen aan de regionale 

omroepen (zowel radio als televisie)? Zo ja, welke verplichtingen legt hij op? En aan welke 
regionale zenders? 
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6. Wordt er samengewerkt tussen de regionale omroepen en de openbare omroep in verband met 
ondertiteling voor personen met een (auditieve) handicap? 

 
Zo ja, op welk vlak? 
 
Zo neen, waarom niet? En heeft de minister de betrokken actoren hiertoe al aangespoord? 
 

7. Heeft de minister weet van bijkomende initiatieven die de regionale omroepen nemen om de 
toegankelijkheid voor deze doelgroep te verhogen? Ondersteunt hij deze? Zo ja, hoe? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 80 van 9 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Alle regionale omroepen die de principeverklaring ondertekend hebben leveren inspanningen 

om hun nieuwsuitzendingen dagelijks te ondertitelen.  
 
2. In het kader van de evaluatie van de principeverklaring tussen de Vlaamse Gemeenschap en 

NORTV, de niet-openbare regionale televisie-omroepen, heb ik mijn administratie de opdracht 
gegeven een kleine steekproef te doen over de ondertitelingsgraad en de kwaliteit van 
ondertiteling van de programma’s van de regionale omroepen. 

 Daarnaast werd ook aan Fevlado (Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties) gevraagd om haar  
bevindingen en die van haar leden mbt de ondertiteling van de programma’s van de regionale 
omroepen op papier te zetten. 

 
 Een percentage van ondertitelingsgraad kan echter niet weergegeven worden omdat dit niet 

gemeten wordt. Een vaststaand feit is wel dat er nogal wat verschillen zijn tussen de regionale 
omroepen onderling. Bij verschillende omroepen werd vastgesteld dat de nieuwsuitzending niet 
dagelijks wordt ondertiteld. Wanneer er wel ondertitels verschijnen, is men over het algemeen 
wel tevreden over de kwaliteit van ondertiteling. 

 
 De resultaten van beide oefeningen zullen voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering in het 

kader van de evaluatie van de principeverklaring. De aanbevelingen van de administratie zullen 
eveneens meegedeeld worden aan NORTV en haar leden. Bij het opstellen van een eventuele 
nieuwe overeenkomst zal hier ook mee rekening gehouden worden. 

 
3. Zowel voor 2006 als 2007 werd telkens een subsidie van 50.000 euro per regionale 

televisieomroep vooropgesteld voor gespecialiseerde medewerkers voor de ondertiteling van 
televisieprogramma’s ten behoeve van doven en slechthorenden. Omdat RTV twee regio’s 
bedient, werd voor RTV een subsidie van 75.000 euro vooropgesteld.  

 Het betreft hier bijgevolg een totaalsubsidie van 525.000 euro op jaarbasis (2006 en 2007) die in 
2006 integraal werd uitbetaald; voor 2007 dienen de bewijsstukken nog gecontroleerd te worden 
alvorens het saldo (laatste 10%) kan worden uitbetaald.  

 
4. Er worden momenteel uitsluitend nieuwsuitzendingen ondertiteld. In de zelfevaluatie van 

NORTV m.b.t. de uitvoering van de principeverklaring wordt wel meegegeven dat er 
onderzocht zal worden welke programma’s nog bijkomend ondertiteld kunnen worden in de 
toekomst. Dit zal natuurlijk in relatie staan tot het al dan niet afsluiten van een nieuwe 
overeenkomst voor 2008. 

 
5. In de principeverklaring (2006 en 2007) staan onder artikel 3 de verbintenissen vanwege 

NORTV opgesomd. Punt 3 stipuleert het volgende:  
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 Ik kan geen verdere verplichtingen opleggen dan wat er in dit artikel vermeld wordt. Wel kan er  
overwogen worden om verdere verplichtingen op de nemen in een eventuele nieuwe 
overeenkomst. Het is echter aan de Vlaamse regering om hier in de eerste plaats te oordelen of 
er nog een nieuwe overeenkomst zal volgen voor 2008 en eventueel volgende jaren.  

 Naar aanleiding van de evaluatie van de vorige principeverklaring zullen er wel aanbevelingen 
bezorgd worden aan NORTV en haar leden. 

 
6. Momenteel wordt er niet samengewerkt met de openbare omroep. Dit zou echter meegenomen 

kunnen worden bij de eventuele bespreking van een nieuwe overeenkomst. 
 
7. In haar zelfevaluatie geeft NORTV aan dat haar leden verder willen investeren en werken aan de 

ondertiteling van hun programma’s. Hierbij worden volgende aandachtspunten aangehaald: 
 Het ondertitelen van de journaals op dagelijkse basis waar dit nog niet gebeurt. 
 Het onderzoeken van welke programma's daarnaast nog kunnen ondertiteld worden en waar de 
prioriteiten liggen. 
 Het er voor zorgen dat het nieuws ten laatste om 20 uur volledig zou ondertiteld zijn. 
 Het uitwerken van procedures teneinde er voor te zorgen dat storingen in de ondertiteling 
kunnen vermeden worden en dat indien ze toch zouden voorkomen ze dadelijk zouden kunnen 
hersteld worden en in ieder geval gesignaleerd zouden worden op het scherm. 
 Het duidelijk vermelden op de websites van alle regionale omroepen welke programma's 
ondertiteld worden en vanaf welk uur, ofwel via het zendschema ofwel via een aparte pagina 
m.b.t. ondertiteling. 
 Het in de ondertiteling zo volledig mogelijk weergeven van alle teksten zonder ze in te korten. 

 
 Mocht er een nieuwe overeenkomst komen tussen de Vlaamse regionale omroepen en de 

Vlaamse regering dan zullen bovenvermelde aandachtspunten en mijn aanbevelingen zeker aan 
de orde komen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 81 
van 10 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Toegankelijkheid overheidswebsites   -   Interne sensibilisering 
 
De Vlaamse overheid levert extra inspanningen om haar websites toegankelijk te maken voor mensen 
met een handicap.  
 
De minister maakt dit jaar een extra bedrag van 500.000 euro vrij om de verschillende betrokkenen 
hierbij te ondersteunen. We konden vernemen dat er ook een interne sensibiliseringscampagne komt 
en meer vorming en technisch advies voor webbeheerders. 
 
Momenteel is 12 % van de websites van de Vlaamse overheid toegankelijk voor mensen met een 
handicap. Zij hebben het AnySurfer-label. Nog een 13 % is goed op weg om het label binnenkort in de 
wacht te slepen. 
 
Wanneer gaat deze sensibiliseringscampagne van start? Wat houdt ze concreet in? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 81 van 10 april 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
De sensibilisatiecampagne bevat volgende onderdelen: 
 
Begin april van dit jaar schreef ik de leidend ambtenaren aan waarin ik de rondzendbrief omtrent 
webtoegankelijkheid, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering, ter kennis bracht.  
 
Deze rondzendbrief bevat de doelstellingen en geeft aan wat we van elk beleidsdomein verwachten : 
het aanduiden van een contactpersoon, interne sensibilisatie, opvolging en rapportage en het verplicht 
opnemen van het criterium toegankelijkheid in alle overheidsopdrachten omtrent websites. 
 
Met dit schrijven lanceerde ik het impulsprogramma ten belope van € 300.000. 
 
Entiteiten worden aangespoord het engagement aan te gaan om de toegankelijkheidsdoelstelling verder 
na te streven en hun website(s) in 2008 conform de AnySurfernormen toegankelijk te maken.  
 
Het bedrag varieert (het totaal beschikbare krediet is € 300.000) naar gelang de grootte van de website.  
Het richtbedrag is € 3.000 voor een middelgrote site van 200 pagina’s. 
Een website van 100 pagina’s krijgt dus € 1.500, een website van 500 pagina’s krijgt € 7.500, wat 
tevens het plafond is. 
 
Als er meer projecten worden ingediend dan er middelen voorhanden zijn, krijgen volgende projecten 
voorrang : 
 websites die van groot belang zijn voor de doelgroep,  
 websites waarvoor bijzondere inspanningen nodig zijn om tot toegankelijkheid te komen, o.a. 

interactieve websites,  
 bijkomende inspanningen die gebeuren om het werken aan toegankelijkheid van websites in de 

entiteit te verankeren.   
 
Een entiteit krijgt daarnaast ook een bedrag van € 2.000 als ze een toegankelijke site bouwt in een 
Content Management Systeem dat aanstuurt op het bouwen van een toegankelijke website.    
Entiteiten die nu overschakelen naar iPublish, het CMS aangeboden voor het extranet en internet 
vanuit de DAR, afdeling communicatie,  kunnen aldus met deze middelen hun website bouwen of 
aanpassen en genieten bovendien een prijsvoordeel tot 700 euro indien ze gebundeld op iPublish 
inschrijven.   
Dit geldt natuurlijk enkel voor websites waarvoor iPublish nog niet gratis ter beschikking werd 
gesteld. 
 
Webtoegankelijkheid vraagt blijvende aandacht. Daarom zal het impulsprogramma ook die entiteiten 
belonen die reeds vroeger het Anysurferlabel haalden en bij een steekproef nog altijd aan de normen 
blijken te voldoen.  
In mei 2008 gebeurt er een herscreening van de websites met het Anysurferlabel uit het verleden. Als 
de geteste site het AnySurferlabel behoudt, ontvangt de entiteit ook een financiële bonus. 
 
Aanvullend aan het schrijven aan de leidend ambtenaren wordt het impulsprogramma verder als volgt 
aangekondigd: 
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 de nieuwsflits aan de communicatieambtenaren,  
 alle webmasters werden aangeschreven,  
 de muurkrant van het extranet van de Vlaamse overheid,  
 een bijeenkomst voor leidinggevenden op 6 mei. 

 
Er wordt een projectgroep opgericht met contactpersonen per beleidsdomein. Deze projectgroep moet 
het bereik t.a.v.  webmasters vergroten en inspelen op ontwikkelingen in elk beleidsdomein. 
 
Later in het jaar wordt de website van het project ‘www.vlaanderen.be/ toegankelijkweb’ vernieuwd 
en zal er bijkomende sensibiliserende creatieve communicatie opgezet worden. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 82 
van 11 april 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Toerisme Vlaanderen   -   Infopunt luchthaven Zaventem 
 
In de aankomsthal van de luchthaven van Zaventem bevindt zich een toeristisch infopunt “Wallonie- 
Brussels”, dat duidelijk zichtbaar is voor de aankomende reizigers. Reizigers uit het buitenland kunnen 
hier terecht voor info over Wallonië en Brussel, wat volgens de naam geen twijfel laat bestaan als zou 
het om één regio gaan. 
 
Over het ontbreken van een stand die Vlaanderen en meteen ook Brussel als hoofdstad van Vlaanderen 
aanprijst, zijn reeds meerdere vragen gesteld aan de minister. 
 
In de aankomsthal is er echter nog steeds geen spoor te vinden van een dergelijk initiatief. 
 
1. Welke initiatieven heeft de minister reeds genomen om op deze plaats ook een even opvallend 

infopunt over Vlaanderen te voorzien? 
 
2. Bevindt er zich elders op de luchthaven promotie voor Vlaanderen, met Brussel als hoofdstad? Zo 

ja, waar? 
 

Zo neen, wanneer neemt de minister initiatieven daartoe? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 82 van 11 april 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
1. Ik verwijs hiervoor naar mijn antwoorden op de vragen om uitleg van 11 oktober 2005 over de 

toeristische webstek www.visitbrussels.be, van 11 oktober 2005 over toeristische informatie op de 
luchthaven van Zaventem, van 21 maart 2006 over het toeristische onthaal en de interpellatie 
van 8 mei 2007 over het toeristisch onthaal in Vlaanderen in het algemeen en de visibiliteit van 
Vlaanderen op de luchthaven van Zaventem in het bijzonder. Zoals ik al eerder heb aangegeven 
is een bemand onthaal op de luchthaven niet kostenefficiënt. Er is daarom geopteerd om te 
werken met een onbemand onthaalpunt, ondersteund met digitale toepassingen. Ik heb aan 
Toerisme Vlaanderen de opdracht gegeven om dit samen met Brussels Airport uit te werken. Er 
zijn daarvoor verschillende locaties onderzocht. 

 De verdieping waarop het infopunt van Wallonië en Brussel zich momenteel bevindt is geen 
optie voor een infopunt van Vlaanderen, omdat Brussels Airport de hele verdieping gaat 
herontwikkelen. De luchthavenbeheerder zal  er in eigen beheer een onthaalpunt uitbouwen. In 
eerdere antwoorden heb ik al gemeld dat Toerisme Vlaanderen  aan Brussels Airport heeft 
aangegeven hieraan actief te willen meewerken, om de visibiliteit van Vlaanderen te garanderen. 
In afwachting van de nieuwe ontwikkeling van de hele verdieping, worden er geen infopunten 
bij gecreëerd. De timing van de herontwikkeling ligt volledig in handen van de 
luchthavenbeheerder. 

 
2. In het overleg met Brussels Airport zijn er andere locaties aangegeven voor een apart 

onthaalpunt Vlaanderen, maar in tegenstelling tot eerdere engagementen, is Brussels Airport niet 
bereid om ruimte ter beschikking te stellen die buiten de concessie van JC Decaux valt. De firma 
JC Decaux heeft sinds 1 januari 2008 een overeenkomst met de luchthavenexploitant voor de 
regie van alle advertentieruimte (panelen, kiosken, schermen) in de hele luchthaven. Momenteel 
is het dus dat zo er aan JC Decaux moet betaald worden om een apart infopunt te kunnen 
oprichten. Toerisme Vlaanderen heeft binnen haar begroting de middelen herschikt om concrete 
invulling te kunnen geven aan een apart infopunt. Omwille van de tarieven die JC Decaux 
hanteert, betreft het een hoge investering om het project te realiseren. Daarnaast wordt 
onderzocht of er via de luchthavendistributiepunten van Carestel aan de zichtbaarheid van 
Vlaanderen-Brussel kan gewerkt worden. Deze piste past binnen het uittekenen van een 
samenwerkingsverband tussen Toerisme Vlaanderen en Carestel waarbij ook de wegrestaurants 
betrokken zijn. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 83 
van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Vlaamse ambtenaren   -   Leeftijdspiramide 
 
Uit hoofdstuk 2 van “Vlaanderen Vergeleken 2007” blijkt dat de Vlaamse overheid relatief veel 
oudere en weinig jongere werknemers in dienst heeft. Zij zal dus op korte termijn geconfronteerd 
worden met een redelijk sterke natuurlijke uitstroom. 
 
Hierdoor verdwijnt een grote hoeveelheid ervaring. 
 
De huidige leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar is momenteel onvoldoende vertegenwoordigd om deze 
uitstroom op te vangen. 
 
Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om de verwachte uitstroom op te vangen? 
 
Zijn hiervan reeds resultaten merkbaar? 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 83 van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal personeelsleden in dienst op 31 december 
2007 in de Diensten Vlaamse overheid, opgedeeld volgens hun leeftijdscategorie.  
Met “Diensten Vlaamse overheid” wordt verwezen naar de entiteiten die onder het Raamstatuut 
ressorteren (inclusief instructiepersoneel)11.  
 

Leeftijdscategorieën Personeelsaantal  
(in koppen) 34 jaar en 

jonger  35-44 jaar  45-54 jaar 
55 jaar en 
ouder  

Totaal 

31/12/2006 7.253 7.171 8.008 4.257 26.689 
31/12/2007 7.739 7.315 8.015 4.691 27.760 
      

Leeftijdscategorieën Personeelsaantal  
(in koppen) 34 jaar en 

jonger  35-44 jaar  45-54 jaar 
55 jaar en 
ouder  

Totaal 

31/12/2006 27% 27% 30% 16% 100% 
31/12/2007 28% 26% 29% 17% 100% 

 
Uit deze statistiek blijkt niet dat, zoals u stelt, de huidige leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar momenteel 
onvoldoende vertegenwoordigd is om de uitstroom van personeel in de komende jaren op te vangen.   
Het opvangen van de uitstroom gebeurt trouwens niet enkel door deze ene personeelsklasse, maar door 
het ganse personeel. 
Indien het personeel dat 55 jaar of ouder is min of meer gelijkelijk uit dienst treedt, dan worden we 
korte termijn – tot 2013 – geconfronteerd met een uitstroom van ongeveer 3 tot 4 % per jaar (17 % 
personen vanaf 55 jaar, te verdelen over de komende 5) jaar, hetgeen niet uitzonderlijk is en wel 
degelijk opvangbaar. 
 
Niettemin gaan wij met deze problematiek vanzelfsprekend zeer bewust om en nemen we o.a. 
volgende maatregelen. 
 
a)  In het kader van het sectoraal akkoord 2005 – 2007 zijn een aantal maatregelen uitgewerkt die er 

toe kunnen bijdragen om ouderen langer aan het werk te houden (bv. extra vakantiedagen voor 
oudere werknemers, perspectiefgesprekken met de leidinggevende, mogelijkheid tot het opnemen 

                                                      
11 Artikel I.2.1°: Onder de diensten van de Vlaamse overheid wordt verstaan : de departementen; de 
intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) zonder rechtspersoonlijkheid; de IVA’s met 
rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO); 
de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) met uitzondering 
van Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), Vlaamse Opera (VLOPERA), Vlaamse 
Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(VDAB) wat betreft het instructiepersoneel; het secretariaatspersoneel van de strategische 
adviesraden, met uitzondering van de SERV en van de MORA; het personeel van de administratieve 
diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.  
Personeelsleden die van de vroegere uitstapregeling gebruik hebben gemaakt (“uitstappers”) of 
personeelsleden die vanuit de administratie gedetacheerd zijn naar kabinetten, zijn niet meegeteld. 
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van nieuwe rollen …).  In het nieuwe sectoraal akkoord – waarover thans onderhandeld wordt – 
zullen we op deze weg voortgaan. 

 
b) We hebben er voor geopteerd om niet enkel te focussen op oudere werknemers, maar de 

problematiek in een duurzaam personeelsbeleid te verankeren en alle personeelsprocessen, van 
instroom tot uitstroom, op elkaar af te stemmen.  

 Recent werd de ZINcampagne opgestart, een meerjaren-communicatiecampagne, die Vlaamse 
ambtenaren ZINvol aan het werk wil houden en de ZIN om te werken (werkgoesting) wil 
stimuleren.  

 Deze campagne werd voorgesteld aan de P&O- verantwoordelijken binnen de Vlaamse overheid, 
aan de vakorganisaties en aan de leidinggevenden. 

 
c) Tevens is er een website over duurzaam personeelsbeleid tot stand gebracht: 

http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/duurzaampersoneelsbeleid.   
 Op deze site is informatie over dit thema beschikbaar en worden ook een aantal inspirerende 

voorbeelden vermeld.  
 Op de website is bijvoorbeeld een case terug te vinden over het vastleggen van kennis en expertise 

die dreigt verloren te gaan (bvb. MOW: project kennisoverdracht van oude naar nieuwe 
personeelsleden). 

 
d)  Naast het voeren van een duurzaam personeelsbeleid werden er ook initiatieven genomen om een 

tijdige instroom van personeel te verzekeren. 
 Met de slogan “Ook zin in een zeker avontuur?” lanceerde ik op 13 mei j.l.  een imagocampagne 

waarbij de Vlaamse overheid als werkgever haar troeven op tafel legt. 
 Daarnaast werkt Jobpunt Vlaanderen continu aan een goed imago voor de Vlaamse overheid als 

werkgever, in advertenties en op jobbeurzen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 84 
van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Vlaamse ambtenaren   -   Vorming 
 
In hoofdstuk 2 van “Vlaanderen Vergeleken 2007” lezen we dat het aantal personeelsleden van de 
ministeries dat vorming volgde min of meer stabiel bleef, maar dat het gespendeerde budget voor 
vorming verder achteruit ging. 
 
Vooral oudere leeftijdsgroepen haken massaal af, en dat gaat in tegen het streefdoel van de Vlaamse 
overheid om medewerkers flexibel en inzetbaar te houden tot aan het einde van hun loopbaan. 
 
1. Hoe kan de discrepantie verklaard worden tussen min of meer stabiele aantallen personeelsleden 

die vorming volgen en een daling van de gespendeerde budgetten? 
 
2. De tendens dat oudere leeftijdsgroepen afhaken, is inderdaad onrustwekkend. Zet deze trend zich 

momenteel nog steeds door? Kan dit met cijfers geïllustreerd worden? 
 
3. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om deze trend te keren? 
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GEERT BOURGEOIS 
Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 84 van 11 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
1. Het geachte lid verwijst naar hoofdstuk 2 van “Vlaanderen Vergeleken 2007” en stelt dat het 

aantal personeelsleden van de ministeries dat vorming volgde min of meer stabiel bleef, maar 
dat het gespendeerde budget voor vorming verder achteruit ging.   

 Alhoewel klaarblijkelijk noch op de aangeduide plaats noch elders in het rapport van de 
Studiedienst van de Vlaamse Regering (http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/2007-12-vlaanderen- 
vergeleken.htm) ter zake dergelijke gegevens voorkomen12, kan ik toch bevestigen dat het 
volledige vormingsbudget voor ex-MVG  in de periode 2001-2006 is gedaald.    

 
 Het centrale vormingsbudget bij het departement Algemene Zaken en Financiën evolueerde 

sinds 2001 als volgt :  
 

b.a. 12.08 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
In 1000 euro 4.261 3.843 3.867 3731 3.407 3.407 

 
 Door de begrotingsstructuurherschikking ten gevolge van BBB bestaat sinds 2007 nog wel een 

centraal vormingsaanbod, maar geen centraal vormingsbudget meer.    
 In het kader van de responsabilisering kregen de verschillende entiteiten van de Vlaamse 

administratie elk een deel van het vormingsbudget toegewezen en namen die op in de algemene 
massa van hun eigen werkingskredieten.   

 Centraal is enkel een dotatie aan het Agentschap voor Overheidspersoneel - IVA - 728.000 euro 
(begrotingsprogramma BK, artikel 41.03 E – overgebleven, waarmee de vormingsuitgaven van 
de entiteiten die op het centrale vormingsaanbod beroep doen geprefinancieerd worden.   
Wanneer zij op vorming inschrijven krijgen zij vanwege het Agentschap achteraf een factuur 
voor de werkelijke kost toegestuurd en worden de geprefinancierde kosten teruggevorderd. 

 
 Belangrijk is te vermelden dat er sinds enkele jaren een verschuiving inzake vormingspraktijk te 

zien is.   De tendens is immers om veel doelgerichter en dus korter op te leiden.  
 Een opleiding van meer dan 2 werkdagen is in die periode de uitzondering geworden. Dit terwijl 

voordien een opleiding van 3 tot 5 dagen voor heel wat vaktechnische en communicatie-
opleidingen de regel was.   

 Tegelijk is er veel meer aandacht gekomen voor werkplekleren (leren van collega's).    
 De daling van de budgetten in het begin van het decennium betekende dus niet 

noodzakelijkerwijze dat de vorming minder efficiënt of minder effectief verloopt. 
 Ten slotte is het ook goed te vermelden dat ‘vorming’ thans ook algemener wordt bekeken.  Zo 

is er het zgn. ‘wissel-leren’ dat niet het ‘individuele’ leren tot doel heeft, maar wel het ‘leren-als-

                                                      
12 In het rapport van de Studiedienst staat op blz. 19 : “In een wereld waar nieuwe vaardigheden en aanpassing 
aan nieuwe technologieën essentieel zijn, moeten werknemers zich op geregelde tijdstippen bijscholen. Het laat 
ook toe om gemakkelijker van job te veranderen mocht de noodzaak zich voordoen. Levenslang leren is een 
noodzaak geworden. In het Vlaamse Gewest volgde anno 2006 8,3% van de beroepsbevolking een opleiding. De 
score voor 2005 (9,1%) was goed voor een 40ste plaats op 125 EU-25 regio’s. Het globale Europese gemiddelde 
bedroeg 10,9%. Het Vlaamse cijfer moet gezien worden in het licht van onze leerplicht tot 18 jaar, de hoge 
kwaliteit van ons onderwijs en de hoge scholingsgraad van de beroepsbevolking”. 
Dit heeft klaarblijkelijk geen betrekking op het overheidspersoneel. 
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organisatie’. Wij zetten hier in 2007 176.000 euro voor in (begrotingsprogramma BK, artikel 
12.05 E), bedrag dat niet in het traditionele vormingsbudget is opgenomen. 

 
2. Of alle leeftijdsgroepen van het huidige personeelsbestand voldoende kansen blijven krijgen om 

zich permanent bij te scholen, wordt opgevolgd aan de hand van de vormingsparticipatie.  Dit 
kengetal geeft het percentage weer van de personeelsleden (in koppen) die in het voorbije jaar 
hebben deelgenomen aan minstens één formele vormingsactiviteit of opleiding.  

 In onderstaande tabel vindt u de resultaten van 2006 en 2007 weergegeven voor de Diensten 
Vlaamse Overheid.    

 Dit zijn de entiteiten waarop het Raamstatuut van toepassing is13, inclusief instructiepersoneel 
van de VDAB.   Omwille van de BBB-reorganisatie kunnen er geen vergelijkende cijfers over 
de Vlaamse overheid van de jaren voordien worden gegeven.    

 Hoewel niet alle entiteiten deze gegevens hebben verstrekt, hebben de beschikbare gegevens een 
dekkingsgraad van 86% en 90% voor respectievelijk 2006 en 2007. Dit is voldoende 
representatief voor de totale groep. 

 

Vormingsparticipatie  2006 2007 

<=34 jaar 55% 56% 
35-44 jaar 56% 54% 
45-54 jaar 52% 49% 
>=55 jaar 48% 41% 

Totaal 53% 52% 
 

 Met betrekking tot de leeftijdscategorieën blijkt dat naarmate het personeelslid ouder wordt, hij 
minder formele opleidingen volgt.    

 Deze indicator geeft echter niet de volledige realiteit weer van het leren bij het Vlaamse 
overheidspersoneel omdat leren op de werkplek - dat in opmars is - niet via deze indicator in 
kaart wordt gebracht.  

 Het is mogelijk dat naarmate het personeelslid ouder wordt, werkplekleren een  steeds groter 
aandeel en het volgen van formele opleidingen een steeds kleiner aandeel gaat innemen in het 
totale leerproces.  Gewoonlijk hebben zij gedurende hun loopbaan reeds veel ervaring en kennis 
opgebouwd en zijn zij het die vaak deze kennis en ervaring doorgeven aan jongere werknemers. 

 
3. Wat het leren van oudere werknemers betreft, heb ik in het kader van het sectoraal akkoord 

2005-2007 een belangrijke maatregel genomen in overleg met de vakverenigingen met het oog 
op de inzetbaarheid en het leren van ervaren werknemers.  

 Werknemers die reeds 10 jaar dezelfde functie uitoefenen en hun leidinggevenden zullen 
voortaan worden gestimuleerd om periodiek samen een 'perspectiefgesprek' te houden.  

 Daarbij gaan zij na of de huidige functie nog de meest aangewezen is en ook de meest gewenste 
door de medewerker. Indien de voorbereiding op een nieuwe functie aangewezen is, kan het 
personeelslid gebruik maken van een centraal vormingsbudget voor ontwikkelactiviteiten van 
verschillende aard.  

 In het kader van een sensibiliseringscampagne (de 'ZIN'-campagne voor duurzaam personeels-
beleid) werd deze nieuwe mogelijkheid (recht op vorming na een perspectiefgesprek en na 

                                                      
13 Artikel I.2: “Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de diensten van de Vlaamse overheid: de 
departementen; de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) zonder rechtspersoonlijkheid; de IVA’s met 
rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO); de 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) met uitzondering van Vlaamse 
Radio- en Televisieomroep (VRT), Vlaamse Opera (VLOPERA), Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn 
(VVM), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wat betreft het 
instructiepersoneel; het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden, met uitzondering van de SERV 
en van de MORA; het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.” 
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goedkeuring van een individueel ontwikkeltraject voor voorbereiding op een nieuwe functie) 
bekend gemaakt. 

 Een gratis ondersteuningsaanbod voor medewerkers ter voorbereiding op een perspectiefgesprek 
en de financiële regeling voor de toekenning van een individueel vormingsbudget aan ervaren 
medewerkers worden momenteel uitgewerkt. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 
 
 
Vraag nr. 89 
van 17 april 2008 
van MIET SMET 
 
 
 
Slachtofferhulp Oost-Congo   -   Organisaties en projecten 
 
Naar aanleiding van de artikelenreeks over de seksuele terreur op vrouwen in Oost-Congo in De 
Standaard van eind februari, beloofde de Vlaamse Regering bij monde van de minister om 300.000 
euro vrij te maken  voor de slachtoffers van seksueel geweld in Oost-Congo. Er zouden onder meer 
contacten geweest zijn met Artsen zonder Vakantie inzake de besteding van deze steun. 
 
Graag zou ik de minister dan ook willen vragen of er reeds duidelijk is aan welke organisaties dit 
bedrag zal worden gegeven, welke concrete projecten hiermee gesteund zullen worden en wat de aard 
is van deze projecten. 
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GEERT BOURGEOIS 
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 89 van 17 april 2008 
van MIET SMET 
 
 
 
De Vlaamse Regering geeft dit bedrag aan het Rode Kruis Vlaanderen. Deze afdeling besteedt dit geld 
niet binnen één welbepaald project, maar levert slachtofferhulp via het Internationale Rode Kruis. 
Seksueel geweld is een transversaal thema dat deze organisatie in alle acties rond bescherming van 
slachtoffers in het gebied integreert. De standaarden van het Rode Kruis Vlaanderen worden hierbij 
gerespecteerd.  
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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. 514 
van 18 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Bedrijventerrein Erembodegem   -   Ontsluiting 
 
In uitvoering van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Aalst, is SOLVA 
(Streekontwikkeling Land van Aalst) sinds geruime tijd begonnen met de voorbereiding van de aanleg 
van bedrijventerrein Erembodegem 4, langs de N45 Aalst-Ninove en aansluitend bij de bestaande zone 
Erembodegem 3. 
 
Deze realisatie is een opsteker voor de ontwikkeling van de Zuid-Oost-Vlaamse regio. Een van de 
cruciale factoren voor het succes van deze ontwikkeling is een degelijke ontsluiting en 
toegankelijkheid van het nieuwe terrein. Meer dan 100 bedrijven in de omgeving zijn vragende partij 
voor een directe aansluiting van Erembodegem 4 op de N45 via een rond punt. Zo niet dreigt een 
hopeloze verkeerscongestie aan de rotonde “Albatros”, evenals in de Churchillsteenweg en de 
Industrielaan. 
 
De Vlaamse overheid voorziet enkel een toegang via de Industrielaan en een aanpassing van de 
spoortunnel in Terjoden, die de verbinding vormt tussen de bestaande zone Erembodegem 3 en de 
nieuwe bedrijvenzone. Om dit mogelijk te maken, is de gasleiding aldaar op initiatief van SOLVA 
reeds verdiept, zodat nu ook tweerichtingsverkeer door de tunnel mogelijk is. Deze oplossing is totaal 
onvoldoende voor Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en SOLVA. 
 
Erembodegem 4 zal vanzelfsprekend een toename van verkeer met zich brengen, zowel van personen 
als van goederen. Het valt te verwachten dat deze stroom voornamelijk van de richting Aalst – E40 zal 
komen. Het lijkt onbegrijpelijk dat men deze verkeersstroom door de bestaande zone Erembodegem 3 
wil loodsen, langs de Churchillsteenweg én de Industrielaan, om zo Erembodegem 4 te bereiken. Op 
die manier zullen auto’s en vrachtwagens de rotonde “Albatros” over 270° moeten nemen, wat 
absoluut te vermijden is en steevast voor oponthoud zorgt. Beter lijkt het om het verkeer voor 
Erembodegem 4 de rotonde “Albatros” in rechte lijn te laten dwarsen en enkele honderden meters 
verder via een nieuwe rotonde de N45 te laten verlaten. 
 
Daar komt nog bij dat het nieuwe bedrijventerrein “Sterrenhoek”, gelegen aan het kruispunt 
Churchillsteenweg-Industrielaan, eveneens over afzienbare tijd operationeel wordt, wat de situatie nog 
zal bemoeilijken. Ook de verkeersafwikkeling van dit terrein zal via dezelfde weg naar de rotonde 
“Albatros” verlopen. 
 
De dagelijkse files om het bedrijventerrein Erembodegem 3 te verlaten, zullen door de twee 
bijkomende verkeersstromen nog aangroeien en voor nog meer verkeersellende zorgen. Erembodegem 
4 zou op die manier van bij de start een negatief imago krijgen bij kandidaat-investeerders en -
werknemers. 
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De oplossing lijkt snel te realiseren en budgetvriendelijk. Eventueel verlies aan groene bufferzone 
langs de N45 kan op eenvoudige wijze worden gecompenseerd. 
 
1. Is er een studie gemaakt over de verkeersimpact van de ontwikkeling van Erembodegem 4? 
 

Zo ja, wat zijn de conclusies van deze studie? 
 
Zo neen, acht de minister het opportuun om deze impact alsnog te laten onderzoeken? 
 

2. Is de minister op de hoogte van het standpunt van Voka – Kamer van Koophandel Oost-
Vlaanderen en van SOLVA? 

 
3. Is het bovenvermelde alternatief onderzocht (nieuwe rotonde op de N45)? 
 

Zo ja, wat waren de conclusies? Indien ze positief waren: voor wanneer komt de rotonde in het 
investeringsprogramma? Indien ze negatief waren: wat waren de argumenten? 
 
Zo neen, acht de minister het opportuun om dit alternatief alsnog te laten onderzoeken? 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -595- 
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 514 van 18 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1.  De effecten op de verkeersafwikkeling ten gevolge van de ontwikkeling van het bedrijventerrein 

Erembodegem Zuid IV, zijn – samen met die van de terreinen Keppekouter en Sterrenhoek – 
onderzocht in een Mobiliteitseffectenrapport (MOBER). 

 
 De aanbevelingen van dat rapport waren: 

- omvorming van het kruispunt (tunnel met bovengronds lichtengeregeld kruispunt); de 
technische haalbaarheid van die ingreep was nog te onderzoeken en gold als 
langetermijnoplossing; 

- verbetering van de doorstroming voor het verkeer dat via de Churchillsteenweg naar de 
rotonde rijdt door, hetzij de aanleg van een bypass aan het kruispunt, hetzij de aanleg van 
een derde rijstrook op de Churchillsteenweg; 

- ontsluiting van Erembodegem Zuid IV via de Dwarsstraat (mits het tunneltje onder de 
spoorweg aan te passen). Als bijkomende optie is een rechtstreekse aansluiting van het type 
rechts in/rechts uit op de gewestweg N45 te onderzoeken. De laatste optie houdt o.m. in dat 
de aansluiting van de Driehoekstraat zou worden afgeschaft ; 

- aanleg van het kruispunt Churchillsteenweg/Industrielaan met stroken voor linksafslaand 
verkeer. 

 
2. De gesuggereerde oplossing met een nieuwe aansluiting op de gewestweg N45 werd ten tijde 

van de opmaak van het MOBER in 2005 gesteund door de initiatiefnemer SOLVA. Aangezien 
dergelijke oplossing in strijd is met het goedgekeurde gewestelijke RUP, heeft SOLVA op 26 
oktober 2005 een aanvraag ingediend tot herziening van het RUP. Voor zover mij bekend is de 
procedure tot herziening van het RUP niet opgestart. 

 Het standpunt van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen is mij in deze zaak niet 
bekend. 

 
3. De optie om een nieuwe rotonde op de gewestweg N45 aan te leggen is in het MOBER niet 

onderzocht. Dergelijke ingreep is overigens niet te verenigen met de ontwikkelingsperspectieven 
voor de primaire wegen II, waartoe de N45 behoort. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 517 
van 19 maart 2008 
van JOS STASSEN 
 
 
 
Tweede Scheldebrug Temse   -   Fiets-  en wandelinfrastructuur 
 
In april starten de werken voor de tweede Scheldebrug tussen Temse en Bornem. De nieuwe brug zal 
ook uitgerust worden met een fietspad en een wandel-esplanade. 
 
De gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV gaf in Het Nieuwsblad van 24 februari 
een omschrijving van de fiets- en wandelinfrastructuur van de nieuwe Scheldebrug: “Het fietspad, in 
beide richtingen, en de wandelesplanade met houten planken is 4,5 tot 6 meter breed. Langs de 
mooiste wandelboulevard op de Schelde zullen drie eilandjes met zitbanken een prachtig uitzicht 
bieden op de Schelde. Zo wordt de wandelesplanade ongetwijfeld een heel sterke toeristische troef en 
een knooppunt voor vele wandelaars en fietsers.” 
 
Het is uiteraard positief dat aandacht wordt besteed aan de zachte weggebruikers en dat van de 
overbrugging van de Schelde ook een toeristische troef wordt gemaakt, maar er rijzen toch een aantal 
vragen. 
 
Voor het fietsverkeer is de brug over de Schelde een belangrijke functionele verbinding, wat betekent 
dat comfort en snelheid belangrijk zijn. Het aanleggen van het fietspad in houten planken is in 
sommige omstandigheden een rem op het comfort en de snelheid. Bij regen- of vriesweer zijn houten 
planken extra glad en gevaarlijk. Bovendien belemmert het mengen van fietsers en voetgangers, 
terwijl het uitdrukkelijk de bedoeling is om een kuieresplanade te bouwen, een vlotte doorstroming 
van de fietsers en het verhoogt de kans op verkeersconflicten tussen voetgangers en fietsers. 
 
Dit zijn twee belangrijke elementen die maken dat de nieuwe brug over de Schelde tussen Temse en 
Bornem geen goede functionele fietsverbinding lijkt te worden tussen de provincies Oost-Vlaanderen 
en Antwerpen. 
 
1. Hoe zien de concrete plannen eruit voor de fiets- en wandelinfrastructuur op de tweede 

Scheldebrug tussen Temse en Bornem? 
 
2. Hoe verloopt het overleg binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken voor het bepalen 

van de inrichting van de fiets- en wandelinfrastructuur? Welke overlegprocedure ging vooraf aan 
de definitieve plannen? 

 
3. Werden de Vlaamse fietsmanager, de Fietsersbond of andere organisaties betrokken bij de plannen 

voor de aanleg van de fiets- en wandelinfrastructuur op de nieuwe Scheldebrug? 
 

Zo ja, wat was hun houding? Zo neen, waarom gebeurde dit niet? 
 
4. Wat is het afwegingskader om de ondergrond van een fietspad te bepalen? 
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Op basis van welke argumenten werd er in dit geval voor gekozen om houten planken te gebruiken 
als ondergrond voor het fietspad? 

 
5. Op basis waarvan werd de breedte van de fiets- en wandelinfrastructuur vastgesteld?  
 

Welke elementen verklaren het verschil in breedte van 4,5 tot 6 meter? 
 
6. Op basis van welke argumenten werd gekozen om het fiets- en voetgangersverkeer te mengen op 

de tweede Scheldebrug? 
 
7. Gaat de minister ervan uit dat de tweede Scheldebrug tussen Temse en Bornem een functionele 

fietsverbinding is?  
 

Beschouwt de minister de houten ondergrond en het gemengde karakter van het fiets- en 
wandelverkeer compatibel met de vereisten voor een functionele fietsverbinding? 

 
8. Is er ruimte om nog overleg te plegen over de plannen m.b.t. de ondergrond van de fiets- en 

wandelinfrastructuur en het gemengde karakter van dit verkeer en om ze zo nodig bij te sturen? 
 
N.B. Deze vraag werd  gesteld aan de ministers Van Brempt (vraag nr. 135) en Crevits (nr. 517). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR       
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 517 van 19 maart 2008 
van JOS STASSEN 
 
 
 
1. De doelstelling bij de opmaak van het referentieontwerp was een zo doordacht en functioneel 

mogelijke brug te ontwerpen. Vanuit architectonisch, esthetisch en functioneel oogpunt 
resulteerde dit in een aantal dwingende en richtinggevende bepalingen, onder meer voor het 
fiets- en voetpad. Voor het fietspad is de minimumbreedte van 3 m bindend, een breedte van 6 
m richtinggevend.  

 Het weerhouden ontwerp voorziet in een gemeenschappelijke voetgangers – en fietserszone van 
4,5 m op de brug met een verbreding tot 6 m ter hoogte van de brugpijlers. Bij de aansluiting 
van de brug naar de landhoofden zijn overgangen voorzien naar 2 maal 3 m met een 
rechtstreekse aansluiting voor het zacht verkeer met de kade van Temse en het jaagpad op de 
oever van Bornem door een hellend vlak, terwijl het fietspad ook continu doorloopt langs de 
N16. 

 
2. De inrichting en bepaling van de fiets- en wandelinfrastructuur op de brug verliep in 

samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester. Voetgangers en fietsers gebruiken na openstelling 
van de nieuwe brug een gemeenschappelijke zone, zoals bij de huidige Scheldebrug. De 
aansluiting van het voet- en fietspad op de brug naar de voet- en fietsroutes langs Temse en 
Bornemse zijde werd in overleg goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissies (PAC) van 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Daarin zetelen ondermeer de provincies, de gemeenten en de 
afdeling Wegen en Verkeer van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

 
3. De bouw van de tweede Scheldebrug is een ‘design and build’-opdracht en werd in al zijn 

facetten uitgewerkt door de ontwerper, NV Ney & Partners. De ontwerper hield voor het voet- 
en fietspad rekening met de bindende en richtinggevende eis zoals omschreven in het antwoord 
op de eerste vraag. Andere instanties, met uitzondering van de Vlaamse Bouwmeester, werden 
hierbij niet betrokken. 

 
4. De ontwerper koos voor houten planken als bekleding van de passerelle. Dit is een ‘klassieke’ 

oplossing gebaseerd op voorbeelden van fietsersbruggen over de Tervurenlaan en in Stockel 
(Brussels Gewest) en ook in Nederland. 

 
5. Opnieuw verwijs ik naar de keuze van de ontwerper om de strook met oog op het comfort voor 

de zachte weggebruiker vast te leggen op een minimumbreedte van 4,5 m tot lokaal 6 m.  
 
6. Bij de bestaande brug geeft het gecombineerde voet- en fietsverkeer geen aanleiding tot 

moeilijkheden. Evenmin is dergelijke combinatie een probleem voor het recreatieve en zachte 
weggebruik op de jaag- en dienstpaden langs rivieren en kanalen. Deze staven het concept voor 
de nieuwe Scheldebrug.  

 
7. De tweede Scheldebrug tussen Temse en Bornem vormt inderdaad een functionele 

fietsverbinding. In essentie staan de houten ondergrond en het gemengde karakter die 
functionele verbinding niet in de weg.  
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8. Heden is er nog enige discussie met de aannemer en de ontwerper omtrent de garantie van 

stroefheid van de houten verharding.  
Wat het gemengde karakter van het fiets- en voetpad betreft, worden geen wijzigingen aan het 
concept zelf overwogen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 520 
van 19 maart 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Schakelpunt N49 Moerbeke-Kruisstraat   -   Aanpassing 
 
Op 9 juni 2006 keurde de Vlaamse Regering het “Schakelpunt op de N49 te Moerbeke-Kruisstraat” 
goed. In het kader van de herinrichting van de N49 tot hoofdweg zou op die plaats een volwaardig op- 
en afrittencomplex komen, in hoofdzaak om de verkeersintensiteit op te vangen die de suikerfabriek 
tijdens het bietenseizoen genereert.  
 
Het ontwerp van het volledige complex zou tegen de zomer van 2007 afgerond zijn (cf. antwoord van 
de toenmalige bevoegde minister op schriftelijke vraag nr. 187).  
 
Ondertussen is de situatie echter grondig gewijzigd. Eind 2007 werd de sluiting van de suikerfabriek 
in Moerbeke aangekondigd. Of de fabriek definitief volledig sluit, dan wel nog voor een klein gedeelte 
openblijft voor “Special Sugars”, is nog niet duidelijk. In ieder geval zal het vrachtvervoer naar en van 
de fabriek drastisch verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. 
 
1. Is het ontwerp ondertussen volledig klaar en wanneer zal het uitgevoerd worden? 
 
2. Wordt het ontwerp en de uitvoering van het “Schakelpunt op de N49 te Moerbeke-Kruisstraat” 

aangepast nu de omstandigheden sterk gewijzigd zijn door de gedeeltelijke of volledige sluiting 
van de suikerfabriek? 

 
N.B. Vragen over dit onderwerp werden gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 99) en 

Crevits (nr. 520). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 520 van 19 maart 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer 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. 521 
van 19 maart 2008 
van KURT DE LOOR 
 
 
 
Energieleveranciers   -   Aanmaningen en ingebrekestellingen 
 
Uit het jaarverslag van de VREG van 2007 (Rapport van de Vlaamse Regulleringsinstantie voor de 
Elektriciteits- en Gasmarkt van 21 juni 2007) blijkt dat er een toename vast te stellen is van het aantal 
aanmaningen en ingebrekestellingen die door leveranciers verstuurd worden naar de huishoudelijke 
afnemers. 
 
Ik citeer uit dit rapport de cijfers: 
- aanmaningen in 2004: 728.085 of 29,11 % van de huishoudelijke afnemers; 
- aanmaningen in 2005: 774.897 of 30,62 % van de huishoudelijke afnemers; 
- aanmaningen in 2006: 993.126 of 39,29 % van de huishoudelijke afnemers. 
 
Dezelfde stijgende evolutie ziet men bij de ingebrekestellingen door de leveranciers: 
- ingebrekestellingen in 2004: 327.948 of 13,11 % van de huishoudelijke afnemers; 
- ingebrekestellingen in 2005: 359.804 of 14,22 % van de huishoudelijke afnemers; 
- ingebrekestellingen in 2006: 434.417 of 17,19 % van de huishoudelijke afnemers. 
 
Verder blijkt uit de cijfers dat de commerciële leveranciers in toenemende mate huishoudelijke 
afnemers opzeggen na de voorgeschreven procedure. Het aantal huishoudelijke afnemers dat wegens 
wanbetaling uitgesloten werd door de leveranciers steeg met 49 % voor elektriciteit en met 54 % voor 
aardgas in 2006, en komt op een totaalaantal afnemers van 53.645 gezinnen voor elektriciteit en 
37.948 gezinnen voor aardgas.  
 
Deze evolutie is verontrustend en dient op de voet gevolgd te worden. De cijfers van de VREG zijn 
hierbij een belangrijke hulpbron. Toch vermeldt het jaarrapport niet alle cijfers die nuttig zijn om de 
situatie in te schatten. 
 
Zo wordt bijvoorbeeld niet vermeld hoe bovenvermelde cijfers zijn opgesplitst per leverancier, en al 
evenmin welke kosten zij aanrekenen voor ingebrekestellingen. In de cijfers van de VREG wordt er 
slechts een totaalcijfer gegeven. Bovendien wordt ook niet vermeldt welke verschillende kosten hierbij 
aangerekend worden voor de huishoudelijke  afnemer die geen beschermde klant is.  
 
Ook de leveranciers vermelden dit niet in hun voorwaarden. Aangezien de VREG echter van alle 
leveranciers de gegevens ontvangt, moeten deze cijfers bij de overheid toch bekend zijn. 
 
1. Kan de minister meedelen hoeveel aanmaningsbrieven en ingebrekestellingen door de 

afzonderlijke leveranciers worden verstuurd en hoeveel zij daarvoor aanrekenen? 
 
2. Hoeveel mensen werden er per leverancier opgezegd wegens betalingsmoeilijkheden? 
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3. Hoeveel bedraagt  het totale bedrag aan borgsommen waarover de leveranciers beschikken om 
bepaalde klanten opnieuw aan te nemen?  

 
Waarom vermelden leveranciers wel wanneer er een borg gevraagd wordt om aangesloten te 
worden, maar vermelden ze nergens in hun voorwaarden wanneer deze borg wordt teruggestort en 
of dit al dan niet met rente gebeurt? 

 
4. Kan de minister ook de cijfers meedelen van de netbeheerders m.b.t. de mensen die enkel 

beschikken over een naakte budgetmeter en niet de middelen hebben om deze op te laden, zodat 
zij in feite geen energietoevoer hebben? 

 
5. Heeft de minister reeds met de VREG overlegd over de mogelijkheid om nog meer en meer 

gedetailleerde gegevens te ontvangen van de leveranciers en netbeheerders? 
 

Het lijkt toch zinvol om meer gegevens in de zin van de boven gevraagde op te nemen in het 
jaarrapport. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 521 van 19 maart 2008 
van KURT DE LOOR  
 
 
 
1-2. Het rapport waarnaar u verwijst is het rapport over de uitvoering van de sociale 

openbaredienstverplichtingen dat de VREG jaarlijks opstelt in uitvoering van artikel 23 van het 
Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003 met betrekking tot de sociale openbare-
dienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt en van artikel 21 van het Besluit van 
de Vlaamse regering van 20 juni 2003 met betrekking tot de sociale openbaredienst-
verplichtingen in de vrijgemaakte aardgasmarkt. De recentste versie, met betrekking tot het jaar 
2006, is terug te vinden op de VREG-website, met als referentie RAPP-2007-3. De VREG 
publiceert in dit rapport geen gegevens afkomstig van de individuele leveranciers.  
 

 De VREG relateert de gegevens per energieleverancier aan het aantal huishoudelijke afnemers 
om een correct beeld te krijgen van de situatie. Een energieleverancier met een omvangrijk 
klanten-bestand van huishoudelijke afnemers wordt uiteraard meer geconfronteerd met 
wanbetalers dan een energieleverancier met vooral industriële klanten.  

 
Daarnaast behoren op zijn minst bepaalde van de gegevens tot de commerciële politiek van de 
energieleveranciers. Het zonder meer publiceren van deze gegevens zou schade kunnen 
berokkenen aan de betrokken leveranciers. Als minister van energie wil ik ook niet via de weg 
van de parlementaire vragen impliciet afbreuk doen aan het beroepsgeheim dat de VREG in acht 
moet nemen, voor wat de commercieel gevoelige informatie betreft die de leveranciers 
overmaken. De VREG kan enkel functioneren als er een vertrouwen heerst bij de marktpartijen 
dat de gegevens die zij verstrekken voldoende zorgvuldig behandeld worden. 

 
3.  Aangaande de borgsommen en de kosten voor aanmaningen en ingebrekestellingen worden 

momenteel geen gegevens opgevraagd bij de leveranciers in het kader van de besluiten op de 
sociale openbaredienstverplichtingen. Het spreekt voor zich dat er door de leveranciers meer 
duidelijkheid kan verstrekt worden over hun aanpak in deze. Ik denk dan aan duidelijke 
afspraken over hoe ze borgstelling vrij kunnen krijgen, maximale bedragen, schriftelijke 
bevestiging van de leverancier dat hij de borg ontvangen heeft, enz.  

 
4.  Het probleem van de ‘naakte budgetmeters’ is een complex geval. In de huidige wetgeving 

worden geen gegevens opgevraagd met betrekking tot het aantal naakte budgetmeters. Ik werk 
echter aan een ontwerpbesluit ter coördinatie en actualisatie van de bestaande besluiten op de 
sociale openbaredienstverplichtingen waarin deze gegevens wel opgevraagd worden bij de 
netbeheerders. We beschikken op het ogenblik echter niet over gegevens vanwege de 
netbeheerders aangaande de middelen die de mensen met een naakte budgetmeter al dan niet 
hebben om hun meterkaart op te laden. Het zou mogelijk zijn om hiervan een zeker beeld te 
krijgen als er informatie verzameld kan worden over het aantal opladingen van budgetmeter-
kaarten en als dit gekoppeld kan worden aan het gegeven van de naakte budgetmeters.  

 
5.  Naar aanleiding van de herziening van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen, 

zullen ook de artikelen met betrekking tot de in te dienen gegevens worden aangepast. Hierdoor 
zullen in de rapportering van de VREG heel wat extra cijfergegevens worden opgenomen die 
toelaten de levensloop van de klant met betalingsproblemen te schetsen en/of die nuttig zijn voor 
de evaluatie van de procedure wanbetaling. In het ontwerpbesluit ter vervanging van de 
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bestaande besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen is de lijst met opgevraagde 
gegevens dus veel langer, vooral voor de netbeheerders. De opdeling per gemeente werd 
bovendien weerhouden voor gegevens gerelateerd aan de LAC (lokale adviescommissie). De 
opdeling elektriciteit/aardgas voor de bevraging leveranciers werd opgeheven. Wie problemen 
heeft voor elektriciteit heeft die meestal ook voor aardgas. 

 
 Voor de nieuwe statistieken moeten een 30.000 tal cijfers aangeleverd worden, die dan door de 

VREG verwerkt moeten worden. Dat aantal ligt gevoelig hoger dan voordien het geval was. Dit 
is het gevolg van het feit dat momenteel de op gemeentelijk niveau verzamelde gegevens eerst 
geaggregeerd werden en pas daarna door de rapporterende partijen worden overgemaakt. In de 
voorgestelde nieuwe regelgeving echter wordt de netbeheerder een rapportering per gemeente 
opgelegd en moet een aantal vragen opgesplitst worden naar reden, bijvoorbeeld de reden van de 
afsluiting. Per reden betekent dit een significant aantal gegevens (308 gemeenten x 2 
(beschermd versus niet beschermd). Het aantal te rapporteren gegevens loopt dus zeer snel op. 
Dit stelt de VREG voor praktische problemen. Het is daarom noodzakelijk om eerst hiervoor de 
nodige maatregelen te treffen om correcte toepassing van de toekomstige nieuwe regelgeving te 
verzekeren. Deze verbeterde informatieverzameling zal pas ten vroegste in voege zijn in 2009, 
dus betrekking hebbende op de cijfers 2008. Publicatie hiervan wordt voorzien in juni 2009. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 523 
van 21 maart 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Controle van stookolietanks   -   Vereenvoudiging reglementering 
 
Vlarem II bepaalt dat om de drie jaar een keuring moet gebeuren van de ondergrondse stookolietanks 
en om de vijf jaar van de bovengrondse stookolietanks. De keuring moet gebeuren door een erkende 
tanktechnicus. 
 
Ondertussen zijn er vijf jaar verlopen sinds de eerste massale keuring en het in de actualiteit brengen 
van de problematiek en de regelgeving. In maart 2007 haalde collega Hoebeke reeds aan dat de 
brandstofleveranciers tot de conclusie komen dat de regelgeving niet wordt opgevolgd. Heel wat 
particulieren hebben de vereiste herkeuring nog niet laten doen. De stookolieleveranciers zijn echter 
om concurrentiële redenen bijna verplicht om de overtredingen door de vingers te zien. Hun klanten 
weigeren immers medewerking en als de leveranciers weigeren om olie te leveren, stappen hun 
klanten over naar een andere, bereidwillige leverancier. De beroepsvereniging wil duidelijkheid, en 
rekent daartoe – terecht – op de medewerking van de overheid. 
 
Minister Kris Peeters kondigde in de Commissie voor Leefmilieu van 22 maart 2007 aan dat er een 
vereenvoudiging komt van de Vlarem-wetgeving aangaande de bepalingen van hoofdstuk 6.5. van titel 
II over de niet-ingedeelde particuliere opslagplaatsen voor stookolie met een inhoud kleiner dan 5.000 
liter (Handelingen, C142-LEE19). 
 
Het voorstel betreft ten opzichte van de huidige bepalingen in hoofdzaak een aantal verduidelijkingen, 
de vereenvoudiging van de periodiciteit van de onderzoeken naar een algemene periodiciteit van vijf 
jaar, en meer specifieke bepalingen aangaande de aan te brengen merkplaat. 
 
De minister ging dit voorstel opnemen in het algemene voorstel tot actualisering van het Vlarem dat 
hij op korte termijn hoopte te kunnen voorleggen aan de Vlaamse Regering. 
 
Betreffende de nood aan een informatie- en sensibiliseringscampagne wilde de minister wachten tot na 
deze vereenvoudiging. Als dat nodig zou blijken, wilde hij dat ook doen. 
 
Intussen zijn we bijna een jaar verder. 
 
1. Wat houdt het voorstel tot vereenvoudiging van de Vlarem-decreetgeving met betrekking tot de 

periodieke controle op de stookolietanks in? Wat wordt vereenvoudigd? 
 

Werd dit reeds door de regering goedgekeurd? 
 

2. In welke mate beantwoordt dit aan de verzuchtingen van de stookolieleveranciers? 
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3. Welke initiatieven neemt de minister om de burgers te informeren en te wijzen op hun verplichting 
tot regelmatige controle?  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 523 van 21 maart 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
1.  Het voorstel tot vereenvoudiging van de VLAREM-reglementering met betrekking tot de 

periodieke controle op de stookolietanks betreft inzonderheid de bepalingen van hoofdstuk 6.5. 
van titel II van het VLAREM aangaande de niet-ingedeelde particuliere stookolietanks met een 
waterinhoud van minder dan 5.000 liter. 

 
 Volgens de huidige VLAREM-bepalingen dienen deze particuliere stookolietanks bij de 

plaatsing ervan gecontroleerd door een erkende technicus en dienen de tanks ingeval van 
goedkeuring uitgerust met een groene merkplaat. Verder dienen deze stookolietanks periodiek 
gecontroleerd. Op ingegraven metalen tanks dient een eerste periodieke controle te gebeuren 
binnen een termijn van zes jaar na de plaatsing ervan en verder periodiek telkens binnen een 
termijn van drie jaar. Op ingegraven tanks uit thermohardende gewapende kunststoffen dient de 
eerste periodieke controle te gebeuren binnen een termijn van acht jaar na de plaatsing ervan en 
verder periodiek telkens binnen een termijn van vier jaar. Op bovengrondse tanks dient de eerste 
periodieke controle te gebeuren binnen een termijn van tien jaar na de plaatsing ervan en verder 
periodiek telkens binnen een termijn van vijf jaar. 

 
 Al deze controles dienen uitgevoerd door een erkend technicus bedoeld in art. 6.5.6.3 van titel II 

van het VLAREM en waarvan een overzichtlijst kan worden gevonden op de website: 
http://www.mina.be/stookolietechnici.html. 

 
 De vereenvoudigingen met betrekking tot de periodieke controles betreffen de periodiciteit van 

de verdere periodieke controles naar een algemene periodiciteit van vijf jaar i.p.v. een 
periodiciteit van drie, vier of vijf jaar naargelang de aard en plaatsing van de tank. 

 
 Deze vereenvoudigingen zijn opgenomen in artikel 181 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse 

Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende 
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne ter doorvoering van technische actualisering, zoals principieel goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering op 21 december 2007.  Momenteel worden de adviezen van de SERV en 
de Minaraad alsook de opmerkingen geformuleerd tijdens de consultatieronde verwerkt, 
alvorens de Vlaamse Regering het advies vraagt aan de Raad van State. 

  
 
2.  Het voorstel tot aanpassing van de bepalingen van hoofdstuk 6.5. vindt zijn oorsprong in de 

“Milieubeleidsovereenkomst gasolietanks” afgesloten tussen de Vlaamse overheid en de 
petroleumsector (BS 7 november 2000), die liep van 17 november 2000 tot en met 16 november 
2004.  Binnen deze MBO fungeerde een Technische Begeleidingsgroep waarvan behalve 
verschillende diensten van de Vlaamse overheid ook vertegenwoordigers van de 
petroleumsector deel uit maakten. 

 De stookolieleveranciers zijn dus via de petroleumsector betrokken partij geweest in de 
totstandkoming van de aanpassingen van hoofdstuk 6.5. van titel II van het VLAREM. 
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3.  De afdeling Milieuvergunningen zal op de website van het departement LNE de rubriek 

veelgestelde vragen over stookolietanks actualiseren (http://www.mina.be/stookolietanks.html) 
en zal de stookoliesector hiervan op de hoogte brengen. Indien alsdan nog noodzakelijk kunnen 
op verzoek van de betrokken sector verdere initiatieven tot duiding van de genomen maatregelen 
worden genomen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 526 
van 21 maart 2008 
van JOHAN DECKMYN 
 
 
 
Terdonkplein Gent   -   Eigendom 
 
Naar aanleiding van een vraag in de Gentse gemeenteraad met betrekking tot het Terdonkplein in Gent  
bleek dat men bij het stadsbestuur niet weet wie de eigenaar is van dit plein. 
 
De Gentse schepen van Mobiliteit stelt dat ze eenvoudigweg niet weet of het Terdonkplein nu 
eigendom is van de stad Gent dan wel van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Kan de minister meedelen of het Terdonkplein in Gent eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap? 
 
Hoe komt het dat daarover onduidelijkheid bestaat? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 526 van 21 maart 2008 
van JOHAN DECKMYN 
 
 
 
Het Terdonkplein maakt deel uit van het openbaar domein en wordt beschouwd als een aanhorigheid 
van de aanpalende gewestweg N474, onder beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van 
de Vlaamse overheid. 
 
Het was bij AWV niet bekend dat daarover onduidelijkheid bestond bij de Stad Gent. 
 
In het verleden is er op vraag van omwonenden door AWV een steenslagverharding aangebracht 
omdat er door willekeurig parkeren, ook door vrachtwagens, veel putten waren in het niet verharde 
plein. Er werden geprefabriceerde boordstenen geplaatst om het op- en afrijden om te parkeren beter 
en veiliger te laten verlopen. Aldus wordt ook belet dat overal steentjes van op het plein op de 
aanpalende rijweg terechtkomen. 
 
Indien gewenst, kan de Stad Gent afspraken maken met AWV over het beheer van het Terdonkplein. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 537 
van 26 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Park van Tervuren   -   Stand van zaken 
 
Eind 2007 werd bekend dat het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren in de komende 
jaren grondig zal worden vernieuwd. Ook de tuinen worden aangepakt. 
 
Wat dat laatste betreft, werd op het Overlegcomité Regering-Executieven van 2 oktober 1991 in 
verband met de overdracht van parken gestipuleerd dat er een conventie werd afgesloten tussen de 
federale staat en het Vlaams Gewest, waarbij het onderhoud van het Park van Tervuren zou worden 
uitgevoerd door het Vlaams Gewest, op kosten van de federale staat.  
 
 Op het Overlegcomité van 1 september 1999 werd die beslissing bevestigd. Tot op heden is dat 
evenwel niet uitgevoerd. 
 
In 2006 werd een zogenaamde staten-generaal belegd met alle betrokken partijen, waaronder de Regie 
der Gebouwen, het Agentschap voor Natuur en Bos, Erfgoed Vlaanderen en de gemeente Tervuren, 
om tot een eensgezinde en globale visie te komen om het park te ontwikkelen, ook inzake de aspecten 
restauratie en onderhoud. Dit initiatief kreeg geen verder gevolg, werd vorig jaar door toenmalig 
bevoegd minister Peeters meegedeeld in zijn antwoord op mijn vraag om uitleg van 1 maart 2007. De 
minister beloofde toen dat hij zou trachten om op korte termijn de onderhandelingen opnieuw op te 
starten (Handelingen C112 van 1 maart 2007, blz. 1-2).  
 
1. Kan de minister een stand van zaken geven ? 
 
2. In hoeverre is de Vlaamse Regering betrokken geweest bij de renovatieplannen die in oktober 

2007 werden bekendgemaakt ? 
 
3. Minister Peeters beloofde dat de integrale overheveling van het Park van Tervuren naar het 

Vlaams Gewest verder zou worden besproken. 
 

Is daar nog iets van in huis gekomen? Is daar nog sprake van in het licht van de renovatieplannen? 



-614-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 537 van 26 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
1. Op dit ogenblik is de stand van zaken zo dat op initiatief van de federale Regie der gebouwen er 

een masterplan in ontwikkeling is dat niet alleen het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
omvat, maar ook de heraanleg van de Tervurenlaan, het bouwen van een nieuwe parking voor 
ca. 260 wagens (1,6 ha) in de dreven tussen het Koloniënpaleis en de N3, het bouwen van een 
nieuw ontvangstgebouw evenals het bouwen van een nieuw gebouw voor de opslag van de 
collecties. In dit masterplan is ook de renovatie van het park voorzien, een project dat 
toevertrouwd werd aan de Franse landschapsarchitect Michel Desvigne. 

 
2. De Vlaamse Regering is als zodanig niet rechtstreeks betrokken bij deze renovatieplannen: wel 

worden de Agentschappen voor Erfgoed Vlaanderen en Natuur en Bos uitgenodigd op de 
werkvergaderingen. 

 
3. De integrale overheveling van het Park van Tervuren naar het Vlaams gewest zal geagendeerd 

worden bij de komende onderhandelingen om tot een definitieve oplossing te komen, zoals 
geformuleerd in het antwoord van 8 januari 2007. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 557 
van 7 april 2008 
van TINNE ROMBOUTS 
 
 
 
Bossen openbare besturen   -   Kapmachtigingen 
 
Het Vlaams Gewest, het Agentschap Natuur en Bos, de provincies en de gemeenten hebben heel wat 
bossen in eigendom. In het kader van bos- en natuurbeheer worden geregeld bomen gekapt. In het 
verslag van het Rekenhof dat onlangs in commissie werd besproken, staat dat de opbrengst openbaar 
verkocht wordt. 
 
Op de aanvraagformulieren voor kapmachtiging staat echter ook de keuzemogelijkheid “eigen 
gebruik”. Geregeld zijn er dan ook aanvragen tot kapmachtiging voor eigen gebruik van natuur- of 
boswachters of natuurarbeiders. Deze aanvragen lopen soms op tot 20 stere brandhout. 
 
1. Aan welke regels zijn deze kapmachtigingen voor eigen gebruik vanwege natuurwachters, 

boswachters en natuurarbeiders onderworpen? 
 
2. Welke ambtenaren komen in aanmerking voor zo’n kapmachtiging voor eigen gebruik? 
 
3. Op welke wijze wordt de hoeveelheid bepaald die jaarlijks voor eigen gebruik gekapt mag 

worden? 
 
4. Welk bedrag wordt er betaald voor dit hout of op welke wijze wordt dit verrekend? Is dit een vorm 

van voordeel en hoe zit dit fiscaal? 
 
5. Mag dit hout door de arbeiders of wachters of andere ambtenaren verder verkocht worden? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 557 van 7 april 2008 
van TINNE ROMBOUTS 
 
 
 
1.  Vooreerst is het belangrijk om aan te geven dat de keuzemogelijkheid “eigen gebruik” op het 

aanvraagformulier voor kapmachtiging betrekking heeft op het gebruik dienstig voor het 
Agentschap voor Natuur en Bos of een openbaar bestuur en niet voor persoonlijk gebruik ten 
behoeve van een personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze keuzemogelijk-
heid beoogt om in eerder uitzonderlijke gevallen de bestemming van het hout dienstig voor het 
Agentschap voor Natuur en Bos te expliciteren.  

 
 Voorbeeld 1: boomstammen die benut worden voor barelen, schuilhutten e.d.  
 Voorbeeld 2: een openbaar bestuur heeft eiken balken nodig voor de restauratie van een gebouw 

en vraagt de aflevering van eiken uit de eigen bossen. 
 
 Toch wil ik in het antwoord ook enige duiding geven met betrekking tot persoonlijk gebruik van 

brandhout. 
 
 Eender welke kapping in de openbare bossen moet worden afgetoetst door zowel de beheerder 

als de vergunningverlenende overheid, in dit geval het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
ten opzichte van de van kracht zijnde normen. Voor de openbare bossen betekent dit dat de 
criteria voor duurzaam bosbeheer het richtinggevende kader vormen. Voor de domeinbossen, dit 
zijn de bossen waar het ANB het volledige beheer uitvoert, vormt de “beheervisie voor de 
domeinbossen en andere openbare bossen” het kader. Dit betekent in algemene zin dat ook de 
kappingen voor “eigen gebruik” moeten ingepast worden in de visie, de vooropgestelde 
beheersdoelstellingen en het geplande beheer voor het bos in kwestie. De algemene regels die 
gelden voor de burger, zijn dus ook van toepassing voor de personeelsleden van het Agentschap 
voor Natuur en Bos die in voorkomend geval niet of moeilijk te commercialiseren brandhout 
kunnen krijgen. Onder moeilijk te commercialiseren brandhout wordt onder meer het brandhout 
van de ‘onrendabele dunningen’, het verwijderen van Amerikaanse vogelkers en van kleine, 
kwetsbare en moeilijk exploiteerbare bossen bedoeld. Het oogsten van dergelijk niet of moeilijk 
te commercialiseren brandhout door derden komt neer op een win/win situatie. 

  
2. Er bestaat een omzendbrief nr. 1983 van 7 maart 1966 (licht gewijzigd door de omzendbrief nr. 

2192 van 5 april 1974) waarbij een regeling is voorzien voor de aflevering van brandhout aan het 
personeel van het bestuur van Waters en Bossen. In deze omzendbrief zijn zowel de ambtenaren 
die in aanmerking komen voor brandhout uit de openbare bossen, de hoeveelheid als de 
voorwaarden bepaald. 

 
 Deze omzendbrief stelt dat: 

a)  jaarlijks aan de aangestelden van de domein- en gemengde gebieden, de bestuurschefs, 
onderbureauchefs, opstellers en klerken van het bestuur van Waters en Bossen een 
maximum van 20 stère brandhout kosteloos kunnen krijgen; 

b)  de ambtenaren die domeinbossen onder hun beheer hebben, kunnen eveneens van dit 
voordeel genieten, mits betaling van een halve euro per stère; 

c) het brandhout zal bij voorkeur voortkomen van windval, takken, dunningen en zuiveringen; 
d) het hout mag enkel voor persoonlijk gebruik dienen. Het afgeleverd hout mag noch verkocht, 

noch geruild worden, of mag geen andere bestemming hebben dan voor huisverwarming; 
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e)  het betreft enkel domeinbossen, met uitsluiting van die bossen waar het gebruiksrecht bestaat. 
De regeling is dus niet van toepassing op de openbare bossen die geen domeinbossen zijn.  

 
 Het moet echter benadrukt worden dat het hier om niet commercieel brandhout gaat, dat niet of 

moeilijk verkoopbaar is of waarvan de kosten van de exploitatie door het Agentschap voor 
Natuur en Bos veel hoger liggen dan de mogelijke commerciële waarde. 

 
 Deze regeling vindt enerzijds zijn oorsprong in het feit dat in het verleden gelijkaardige 

regelingen onderdeel waren van de verloning van boswachters, in de situatie dat 
boswachterswoningen vaak afgelegen woningen waren met weinig comfort en dat de 
verwarming moest gebeuren via hout, of dat bij het in dienst nemen van de boswachters door de 
Vlaamse overheid, bestaande rechten onder meer inzake het gratis krijgen van brandhout mee 
moesten overgenomen worden. 

 
 Belangrijk is dat het Management van het Agentschap voor Natuur en Bos recent, na overleg en 

in akkoord met de vakorganisaties, beslist heeft dat:  
 

a)  de omzendbrief nr. 1983 van 7 maart 1966 waarbij een regeling is voorzien voor de 
aflevering van brandhout aan het personeel van het bestuur afgeschaft wordt; 

b) er een regeling wordt uitgewerkt waarbij elk personeelslid gelijk is en dit op basis van een 
gebruiksovereenkomst of toelating met voorwaarden. Deze voorwaarden omvatten ook 
plichten voor het gratis oogsten van brandhout zoals een bijdrage aan het realiseren van de 
natuurbehoudsdoelstellingen, het verwijderen van afval, het melden en voorkomen van 
schade, ... Een personeelslid van het Agentschap dat (buiten de werkuren)  brandhout zelf 
afdoet, krijgt als tegenprestatie het brandhout gratis; 

c)  elk personeelslid van het ANB een niet overdraagbaar recht op 20 stère gratis brandhout 
krijgt per jaar;  

d)  er onderzocht zal worden of dit recht een belastbaar voordeel is in natura: er zal een vraag 
ter zake aan de bevoegde dienst(en) van de federale overheid gesteld worden. Indien dit een 
belastbaar voordeel zou zijn, dan moet de wetgeving strikt en correct toegepast worden. 

 
 Deze beslissing beoogt dus de bestaande regeling af te schaffen en te vervangen door een 

regeling waarbij het personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos niet langer méér 
rechten heeft dan een burger.  

 
3.  In alle openbare bossen duidt het ANB in het geval van verkoopbaar hout in principe het te 

kappen volume of de te kappen bomen aan. Dat gebeurt om de kapping te laten aansluiten bij de 
beoogde beheersdoelstelling. In een aantal gevallen wordt dit technisch beheer gevoerd door het 
openbaar bestuur zelf of wordt het beheer toevertrouwd aan een natuurvereniging.  

 
 De maximale hoeveelheid brandhout is vastgesteld op 20 stère en de hoeveelheid is natuurlijk 

ook afhankelijk van het aanbod.  
 
4. Als algemene regel stelt het Bosdecreet dat hout uit openbare bossen openbaar wordt verkocht. 

Een “verkoop uit de hand” is toegestaan onder bepaalde voorwaarden, waaronder loten van 
gering belang. Dat zijn loten met een geraamde verkoopprijs van maximaal 5.000 euro. De 
regeling voor brandhout “eigen gebruik” betreft echter niet tot moeilijk verkoopbaar brandhout 
dat bovendien moeilijk oogstbaar is. De bedragen die betaald worden zijn hoger vermeld. Op dit 
moment is het nog niet duidelijk of dit een belastbaar voordeel in natura is. 

 
5.  Over de vraag of personeelsleden het hout mogen voortverkopen is de eerste regel  van artikel 

37 van het Bosdecreet duidelijk: “de personeelsleden van het ANB mogen geen handel drijven, 
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in hout- en andere bosproducten en boomkwekerij-
producten”. Dat het eventueel verkregen brandhout niet mocht verkocht worden was al geregeld 
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in de omzendbrief nr. 1983 van 7 maart 1966: “ het hout mag enkel voor persoonlijk gebruik 
dienen. Het afgeleverd hout mag noch verkocht, noch geruild worden, of mag geen andere 
bestemming hebben dan voor huisverwarming.” 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 558 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Budgetmeters aardgas   -   Stand van zaken 
 
Artikel 16,§1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003 met betrekking tot de sociale 
openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte aardgasmarkt bepaalt dat iedere aardgasnetbeheerder 
binnen zijn aardgasdistributienet moet instaan voor het ter beschikking stellen van een systeem voor 
het opladen van budgetmeters. 
 
Tot op heden bestaat er echter nog geen budgetmeter voor aardgas. Volgens het rapport van de 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 21 juni 2007 is dit om 
veiligheidsredenen. 
 
Volgens artikel 22 van bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering treedt artikel 16 in werking op 
datum bepaald door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid. 
 
1. Hoe schat de minister de impact in van het ontbreken van budgetmeters voor aardgas voor de 

gebruikers met betalingsmoeilijkheden? 
 
2. Welke veiligheidsproblemen verhinderen de snelle installatie van budgetmeters voor aardgas? 
 

Wat is de stand van zaken van de besprekingen met de aardgasnetbeheerders om tot een oplossing 
te komen en de invoering te operationaliseren? 
 
Wanneer wordt bovenvermelde verplichting effectief uitgevoerd? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 558 van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 

 
1. Door het nog niet op de markt zijn van budgetmeters voor aardgas in Vlaanderen, worden 

huishoudelijke aardgasafnemers van wie het contract door de leverancier opgezegd werd, door 
de netbeheerder op volle capaciteit beleverd en gefactureerd. In tegenstelling tot elektriciteit is 
er geen technisch alternatief via een beperking van de gastoevoer. Daardoor lopen de schulden 
bij de gasklanten van de netbeheerder sneller op en is er geen budgetcontrolemogelijkheid. Het 
aantal afsluitingen voor gas in 2006 lag daardoor merkelijk hoger dan het aantal afsluitingen 
voor elektriciteit. 

 
2. Het veiligheidsprobleem van de budgetmeter voor aardgas had te maken met de procedure van 

het terug in dienst stellen van de budgetmeter na een afsluiting. Hiervoor is ondertussen een 
oplossing gevonden. 

 
 De gemengde netbeheerders onderzoeken momenteel de impact van het invoeren van een 

budgetmeter voor aardgas op de verschillende technische systemen en klantenbeheer-
systemen. De resultaten van deze onderzoeken zullen vervolgens gebruikt worden voor het 
uitschrijven van een aanbesteding.  De timing voor de effectieve invoering van de budgetmeter 
voor aardgas hangt af van de vermelde onderzoeken en de resultaten van de aanbesteding.  

 
 De zuivere netbeheerders zullen vanaf 2009 de eerste budgetmeters voor aardgas plaatsen. 
 
 Zodra ik bericht krijg dat de eerste testen met de uitrol van de budgetmeter voor aardgas positief 

zijn, zal ik de nodige wetgevende initiatieven nemen om deze verplichting zo snel mogelijk in 
werking te laten treden. Met deze budgetmeter zal het probleem van de afsluitingen zich minder 
scherper laten voelen en zullen de klanten van de netbeheerder beter hun budget kunnen 
beheren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 559 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede   -   Stand van zaken 
 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw beroep om de efficiëntie 
van het beleid voor en de hulpverlening aan armen te verhogen. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet dat iedere minister binnen zijn 
beleidsdomein initiatieven neemt inzake de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Artikel 43 van 
bovenvermeld besluit bepaalt dat de leden van de regering, ieder wat hem of haar betreft, belast zijn 
met de uitvoering van dit besluit. 
 
1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in armoede heeft de minister sinds de inwerkingtreding van 

bovenvermeld besluit (1 januari 2004) binnen zijn beleidsdomein reeds aangesteld? 
 
2. In welke diensten? 
 
3. Welke inbreng hebben de ervaringsdeskundigen binnen het domein waarin ze zijn tewerkgesteld? 
 
4. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Wat waren de bevindingen? 
 
5. Mochten er nog geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld zijn, voorziet de minister 

alsnog de nodige initiatieven? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 56), Vandenbroucke (nr. 196), 

Van Mechelen (nr. 109), Anciaux (nr. 92), Bourgeois (nr. 77), Keulen (nr. 120), Van Brempt (nr. 
146), Vanackere (nr. 148), Crevits (nr. 559) en Ceysens (nr. 59). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 559 van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
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 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 562 
van 9 april 2008 
van BART MARTENS 
 
 
 
Afrittencomplex A12 Willebroek-Noord   -   Veiligheid fietsers 
 
Voor de nieuwe bedrijventerreinen op de oude vervuilde industriezone Willebroek-Noord werd er een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt. Deze zone grenst in het noorden aan het 
Zeekanaal Brussel-Willebroek, in het oosten aan de gemeente Willebroek, in het zuiden aan de 
spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen en in het westen aan de A12. 
 
Samen met de bouw van nieuwe kadefaciliteiten aan, en een nieuwe brug over het Kanaal Brussel-
Willebroek, werd aan de Dienst Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) de opdracht gegeven om een op- 
en afritcomplex te bouwen op de A12 om de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein te verzekeren. 
Het geplande op- en afritcomplex omvat rotondes aan beide zijden van de A12 ter hoogte van de 
bestaande brug Ooievaarsnest - Appeldonkstraat. Deze brug, die de verbinding uitmaakt tussen 
Ruisbroek en Willebroek, wordt aangepast en geïntegreerd in het nieuwe op- en afritcomplex. 
 
Dit op- en afritcomplex valt samen met een knooppunt van twee fietspaden van het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk (BFF), namelijk het fietspad parallel met de A12 en het fietspad 
Ooievaarsnest -  Appeldonkstraat dat over de voormelde brug loopt. Voor het fietspad parallel met de 
A12 wordt in het complex een fietstunnel opgenomen.  
 
Het fietspad op de verbinding Ruisbroek-Willebroek daarentegen zal volgens het ontwerp van W&Z 
na het nemen van een lus geleid worden over een gelijkgrondse oversteekplaats over de afrit komende 
van Brussel, om vervolgens aan te sluiten op het fietspad parallel met de A12.Vermits de 
oversteekplaats zich halverwege de afrit van de A12 bevindt, mogen er voor het autoverkeer snelheden 
van gemiddeld 90 km/h verwacht worden. Het spreekt voor zich dat een dergelijke oversteekplaats 
aanzienlijke veiligheidsrisico’s inhoudt. Vroeg of laat zullen hier zware ongevallen met fietsers 
gebeuren. 
 
De dienst Mobiliteit van de provincie deed daarom een voorstel om het fietspad aan te sluiten op de 
geplande fietstunnel tussen de afrit en het talud van de brug. Dit kan mits de tunnel een weinig op te 
schuiven in de richting van de A12. Het voorstel werd door W&Z afgewezen omdat het niet kon 
binnen het voorziene budget. De dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen raamt de meerkosten 
op 100.000 euro. Deze meerkosten wegen niet op tegen het risico voor ongevallen. Bovendien kan, 
door de uitbouw van de bedrijventerreinen en de ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied in 
Ruisbroek, een toename van het fietsverkeer verwacht worden mits de fietsers zich veilig genoeg 
kunnen verplaatsen. Deze mensen verdienen de bijkomende financiële inspanning voor het wijzigen 
van het concept van de tunnel.  
 
1. Is de veiligheidsproblematiek voor fietsers voldoende onderzocht? Zo ja, hoe is dit gebeurd? Is dit 

dossier op de provinciale auditcommissie besproken? 
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2. Worden er bijkomende middelen vrijgemaakt om een veilige oplossing voor de fietsers aan dit op- 
en afritcomplex te realiseren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 562 van 9 april 2008 
van BART MARTENS 
 
 
 
1.  Voor de aanleg van het op- en afrittencomplex werd op 1 april 2008 een stedenbouwkundige 

vergunning verkregen, waarbij een fietstunnel en gelijkvloerse fietskruising werd vergund. Voor 
het ontwerp van de wegenis werd een gespecialiseerd studiebureau ingeschakeld. De fietstunnel 
kruist zowel de wegenis tussen de rotonde en de brug over de A12 als de op- en afritten naar de 
A12. 

  
 De gelijkgrondse Kruising met het fietspad gebeurt ter hoogte van de rotonde, waar de snelheid 

dus sowieso laag ligt.  
 
 De eerste vergaderingen over dit fietspad dateren al van november 2006. Wat de gelijkvloerse 

kruising van het fietspad betreft, kan gesteld worden dat Waterwegen en Zeekanaal NV 
voorstander was om de fietsverbinding Ruisbroek - Willebroek-noord niet ter hoogte van het 
nieuwe op- en afrittencomplex te bouwen, maar wel om te leiden naar de ongelijkvloerse 
kruising van de A12 met de spoorlijn Mechelen -Sint-Niklaas. Door de provincie en het 
betrokken gemeentebestuur werd dit voorstel afgewezen, omdat de omrijfactor te groot bleek.  

  
 Het voorstel van de dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen heeft ernstige technische 

implicaties. Het werd op 11 mei 2007 in overleg met alle betrokken partijen besproken.  Gezien 
de problemen (o.m. afwatering, hellingspercentage) werd besloten om het voorstel van de 
provincie om Antwerpen op zijn haalbaarheid te onderzoeken. Hiervoor werd afgesproken dat 
door Waterwegen en Zeekanaal NV aan het studiebureau een raming van de haalbaarheidsstudie 
zou worden gevraagd en dat de andere belanghebbende partijen de kosten zouden dragen. 
Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de raming aan de andere belanghebbenden (waaronder de 
provincie Antwerpen) overgemaakt. Tot op heden werd Waterwegen en Zeekanaal nog niet op 
de hoogte gesteld van een akkoord, waardoor de haalbaarheidsstudie van het voorstel van de 
provincie Antwerpen nog niet is gestart.  

 
Het dossier werd niet op de provinciale auditcommissie besproken, maar met alle 
belanghebbende partijen voorafgaandelijk overlegd. 

  
2.  Voor het optimaliseren van de gelijkvloerse fietsoversteek worden door Waterwegen en 

Zeekanaal NV enkele bijkomende investeringen gedaan zoals onder meer straatverlichting om 
de fietsoversteek te accentueren en aangepaste signalisatie. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 563 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Rioleringsproject Pottelberg Kortrijk   -   Stand van zaken 
 
In Kortrijk werd een rioleringsdossier goedgekeurd voor Vlaamse subsidies voor de tweede jaarhelft 
2008 met als omschrijving “Aanleg van een bescheiden rioleringsstelsel in de Pottelberg en aansluiten 
van de Brandenweg op de riolering Pottelberg”. 
 
1. Welke zijn de betrokken straten binnen dit rioleringsproject en over welke afstand gaat het?  
 

Wat omvat dit rioleringsproject concreet? Betreft het een renovatie, een heraanleg van riolering of 
een volledige nieuwe riolering op een nieuwe locatie? 

 
2. Gebeuren deze rioleringswerken in combinatie met andere openbare werken? Zo ja, welke en 

wanneer vangen deze werken aan? 
 
3. Wat is de timing en uitvoeringsperiode voor deze werken? 
 
4. Welke procedures moeten nog worden doorlopen vooraleer deze werken kunnen aanvangen? 
 
5. Wat is de totale kostprijs voor deze rioleringswerken? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 563 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 

 
1. Het project m.b.t. de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Pottelberg en aansluiten 

van de Brandenweg op de riolering Pottelberg te Kortrijk werd opgenomen op het 3e en 4e 
kwartaalsubsidiëringsprogramma 2008 dat op 18 februari 2008 door mij werd goedgekeurd. 
Rekening houdend met het feit dat dit programma door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de 
gemeenten werd betekend op 5 maart 2008 en de gemeenten 9 maanden de tijd hebben om het 
voorontwerpdossier in te dienen, moet voor dit dossier het voorontwerp aan de VMM worden 
overgemaakt uiterlijk 5 december 2008. Uiteraard kan de gemeente het dossier onmiddellijk na 
de bekendmaking van het programma insturen en moet niet worden gewacht met de indiening 
tot aan de limietdatum.  

 Dit project betreft de heraanleg van de N43 tussen het kruispunt met de Kampstraat en de Pater 
Vandersteenestraat. De lengte van het project bedraagt ongeveer 900m. 

 
2. De rioleringswerken worden in een gecombineerd dossier met het Agentschap Wegen en 

Verkeer voorzien, namelijk samen met de wegeniswerken aan de N43: herinrichting t.h.v. R8 en 
het kruispunt met de Bruyninckstraat en de Engelse Wandeling: module 3. De uitvoering van de 
werken is binnen de planning van AWV voorzien in 2008. 

 
3. Rekening houdend met de programmering van het dossier op het 3e en 4e 

kwartaalsubsidiëringsprogramma van het kalenderjaar 2008 zullen de werken vermoedelijk in 
de loop van 2009 in uitvoering kunnen gaan. Deze termijn kan evenwel beïnvloed worden door 
de kwaliteit van het dossier en de opvolging ervan door de gemeente.  

 
4. Zoals reeds hoger gesteld dient de gemeente een voorontwerpdossier in te dienen bij de 

Vlaamse Milieumaatschappij, uiterlijk 5 december 2008. Door de VMM wordt het dossier 
verspreid naar de leden van de ambtelijke commissie. Door Aquafin wordt binnen de 60 dagen 
na ontvangst van het dossier een technisch en financieel advies gegeven, dat binnen de 30 dagen 
na ontvangst bij de andere partijen van de commissie wordt behandeld binnen de ambtelijke 
commissie. Afhankelijk van de kwaliteit van het dossier kan het onmiddellijk worden 
goedgekeurd of niet. Indien het dossier wordt goedgekeurd, kan de subsidie worden vastgelegd 
lastens de kredieten van het MINA-fonds waarna het ontwerp aan de gouverneur dient 
voorgelegd te worden. 

 Na goedkeuring van het ontwerpdossier door de provinciegouverneur mag het dossier worden 
aanbesteed, gegund en uitgevoerd. 

 
5. Binnen het subsidiëringsprogramma is het project opgenomen met een raming die werd 

opgegeven door de gemeente bij de indiening van de aanvraag. De totale kostprijs die werd 
vooropgesteld bedraagt ongeveer 1.500.000 euro en de kostprijs voor de rioleringswerken wordt 
geraamd op ongeveer 500.000 euro. De subsidie wordt toegekend op de rioleringswerken en 
wordt bepaald op basis van het voorontwerpdossier. De vermelde kostprijzen zijn dan ook 
eerder richtinggevend. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 564 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Rioleringsproject Wevelgem   -   Stand van zaken 
 
Voor de subsidie van rioleringen wordt voorrang gegeven aan projecten die een volledige scheiding 
van afvalwater en regenwater realiseren en aan projecten die kunnen worden gecombineerd met andere 
openbare werken. 
 
De subsidie voor de rioleringswerken tussen de Parkstraat en de Visserijstraat in Wevelgem werd 
goedgekeurd voor de tweede jaarhelft 2008. 
 
1. Gebeuren deze rioleringswerken in combinatie met andere openbare werken? Zo ja, welke en 

wanneer vangen deze werken aan? 
 
2. Wat is de timing en uitvoeringsperiode voor deze werken? 
 
3. Welke procedures moeten nog worden doorlopen vooraleer deze werken kunnen aanvangen? 
 
4. Wat is de totale kostprijs voor dit rioleringsproject? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 564 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het project m.b.t. de rioleringswerken tussen de Parkstraat en de Visserijstraat in de gemeente 

Wevelgem werd opgenomen op het 3e en 4e kwartaalsubsidiëringsprogramma 2008 dat op 18 
februari 2008 door mij werd goedgekeurd. Rekening houdend met het feit dat dit programma 
door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de gemeenten werd betekend op 5 maart 2008 en de 
gemeenten 9 maanden de tijd hebben om het voorontwerpdossier in te dienen, moet voor dit 
dossier het voorontwerp aan de VMM worden overgemaakt uiterlijk 5 december 2008. 
Uiteraard kan de gemeente het dossier onmiddellijk na de bekendmaking van het programma 
insturen en moet niet worden gewacht met de indiening tot aan de limietdatum. 

 Volgens de beschikbare gegevens zijn de rioleringswerken niet gecombineerd met werken van 
een andere instantie uit te voeren. 

 
2. Rekening houdend met de programmering van het dossier op het 3e en 4e 

kwartaalsubsidiëringsprogramma van het kalenderjaar 2008, zullen de werken vermoedelijk in 
de loop van 2009 in uitvoering kunnen gaan. Deze termijn kan evenwel beïnvloed worden door 
de kwaliteit van het dossier en de opvolging ervan door de gemeente. 

 
3. Zoals reeds hoger gesteld dient de gemeente een voorontwerpdossier in te dienen bij de 

Vlaamse Milieumaatschappij, uiterlijk 5 december 2008. Door de VMM wordt het dossier 
verspreid naar de leden van de ambtelijke commissie. Door Aquafin wordt binnen de 60 dagen 
na ontvangst van het dossier een technisch en financieel advies gegeven, dat binnen de 30 dagen 
na ontvangst bij de andere partijen van de commissie wordt behandeld binnen de ambtelijke 
commissie. Afhankelijk van de kwaliteit van het dossier kan het onmiddellijk worden 
goedgekeurd of niet. Indien het dossier wordt goedgekeurd, kan de subsidie worden vastgelegd 
lastens de kredieten van het MINA-fonds waarna het ontwerp aan de gouverneur dient 
voorgelegd te worden. 

 Na goedkeuring van het ontwerpdossier door de provinciegouverneur mag het dossier worden 
aanbesteed, gegund en uitgevoerd. 

 
4. Binnen het subsidiëringsprogramma is het project opgenomen met een raming die werd 

opgegeven door de gemeente bij de indiening van de aanvraag. De totale kostprijs die werd 
vooropgesteld bedraagt ongeveer 1.400.000 euro en de kostprijs voor de rioleringswerken wordt 
geraamd op ongeveer 660.000 euro. De subsidie wordt toegekend op de rioleringswerken en 
wordt bepaald op basis van het voorontwerpdossier. De vermelde kostprijzen zijn dan ook 
eerder richtinggevend. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 565 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Rioleringsproject Koekelare   -   Stand van zaken 
 
Voor de subsidie van rioleringen wordt voorrang gegeven aan projecten die een volledige scheiding 
van afvalwater en regenwater realiseren en aan projecten die kunnen worden gecombineerd met andere 
openbare werken. 
 
De subsidie voor de renovatie van de riolering in de Ringlaan in Koekelare werd goedgekeurd voor de 
tweede jaarhelft 2008. 
 
1. Waarom werd aan dit renovatieproject voorrang gegeven? Gebeurt deze renovatie van de riolering 

in combinatie met andere openbare werken? Zo ja, welke en wanneer vangen deze werken aan? 
 
2. Wat is de timing en uitvoeringsperiode voor deze werken? 
 
3. Welke procedures moeten nog worden doorlopen vooraleer deze werken kunnen aanvangen? 
 
4. Wat is de totale kostprijs voor de renovatie van deze riolering? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 565 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 

 
1. Het project m.b.t. de renovatie van de riolering in de Ringlaan te Koekelare werd opgenomen op 

het 3e en 4e kwartaalsubsidiëringsprogramma 2008 dat op 18 februari 2008 door mij werd 
goedgekeurd. Rekening houdend met het feit dat dit programma door de Vlaamse 
Milieumaatschappij aan de gemeenten werd betekend op 5 maart 2008 en de gemeenten 9 
maanden de tijd hebben om het voorontwerpdossier in te dienen, moet voor dit dossier het 
voorontwerp aan de VMM worden overgemaakt uiterlijk 5 december 2008. Uiteraard kan de 
gemeente het dossier onmiddellijk na de bekendmaking van het programma insturen en moet 
niet worden gewacht met de indiening tot aan de limietdatum. De vernieuwing van de Ringlaan 
is prioritair daar er gevaarlijke situaties dreigen omwille van het optreden van betonrot. Deze 
weg is bovendien een belangrijke invalsweg, ook van een industriezone, die daarom om 
verkeerstechnische redenen dringend ingericht dient te worden. Bovendien werden extra 
inspanningen gedaan naar afkoppeling toe, zodat een 2DWA rioleringsstelsel, dit betekent een 
volledige scheiding, zal kunnen aangelegd worden. Volgens de beschikbare gegevens zijn de 
rioleringswerken niet gecombineerd met werken van een andere instantie uit te voeren. 

 
2. Rekening houdend met de programmering van het dossier op het 3e en 4e kwartaalsubsidiërings-

programma van het kalenderjaar 2008, zullen de werken vermoedelijk in de loop van 2009 in 
uitvoering kunnen gaan. Deze termijn kan evenwel beïnvloed worden door de kwaliteit van het 
dossier en de opvolging ervan door de gemeente. 

 
3. Zoals reeds hoger gesteld dient de gemeente een voorontwerpdossier in te dienen bij de 

Vlaamse Milieumaatschappij, uiterlijk 5 december 2008. Door de VMM wordt het dossier 
verspreid naar de leden van de ambtelijke commissie. Door Aquafin wordt binnen de 60 dagen 
na ontvangst van het dossier een technisch en financieel advies gegeven, dat binnen de 30 dagen 
na ontvangst bij de andere partijen van de commissie wordt behandeld binnen de ambtelijke 
commissie. Afhankelijk van de kwaliteit van het dossier kan het onmiddellijk worden 
goedgekeurd of niet. Indien het dossier wordt goedgekeurd, kan de subsidie worden vastgelegd 
lastens de kredieten van het MINA-fonds waarna het ontwerp aan de gouverneur dient 
voorgelegd te worden. 

 Na goedkeuring van het ontwerpdossier door de provinciegouverneur mag het dossier worden 
aanbesteed, gegund en uitgevoerd. 

 
4. Binnen het subsidiëringsprogramma is het project opgenomen met een raming die werd 

opgegeven door de gemeente bij de indiening van de aanvraag. De totale kostprijs die werd 
vooropgesteld, bedraagt ongeveer 2.200.000 euro en de kostprijs voor de rioleringswerken 
wordt geraamd op ongeveer 1.140.000 euro. De subsidie wordt toegekend op de 
rioleringswerken en wordt bepaald op basis van het voorontwerpdossier. De vermelde 
kostprijzen zijn dan ook eerder richtinggevend. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 566 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Rioleringsproject Westkerke   -   Stand van zaken 
 
Voor de subsidie van rioleringen wordt voorrang gegeven aan projecten die een volledige scheiding 
van afvalwater en regenwater realiseren en aan projecten die kunnen worden gecombineerd met andere 
openbare werken. 
 
De subsidie voor de rioleringswerken in de Gistelsesteenweg in Westkerke werd goedgekeurd voor de 
tweede jaarhelft 2008. 
 
1. Gebeurt deze renovatie van de riolering in combinatie met andere openbare werken? Zo ja, welke 

en wanneer vangen deze werken aan? 
 
2. Wat is de timing en uitvoeringsperiode voor deze werken? 
 
3. Welke procedures moeten nog worden doorlopen vooraleer deze werken kunnen aanvangen? 
 
4. Wat is de totale kostprijs voor dit rioleringsproject? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 566 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 

 
1. Het project m.b.t. de rioleringswerken in de Gistelsesteenweg te Westkerke - Oudenburg werd 

opgenomen op het 3e en 4e kwartaalsubsidiëringsprogramma 2008 dat op 18 februari 2008 door 
mij werd goedgekeurd. Rekening houdend met het feit dat dit programma door de Vlaamse 
Milieumaatschappij aan de gemeenten werd betekend op 5 maart 2008 en de gemeenten 9 
maanden de tijd hebben om het voorontwerpdossier in te dienen, moet voor dit dossier het 
voorontwerp aan de VMM worden overgemaakt uiterlijk 5 december 2008. Uiteraard kan de 
gemeente het dossier onmiddellijk na de bekendmaking van het programma insturen en moet 
niet worden gewacht met de indiening tot aan de limietdatum. Deze rioleringswerken zijn 
voorzien om uitgevoerd te worden met de renovatie van N367 - Westkerke, van de 
Gistelsteenweg tussen de Eernegemstraat en de Waerestvaart door het Agentschap Wegen en 
Verkeer. Binnen het goedgekeurd 3-jarenprogramma van dit agentschap zijn de 
herinrichtingswerken voorzien in het programmajaar 2008, wat impliceert dat de aanbesteding 
normaliter vóór eind 2008 dient plaats te vinden. 

 
2. Rekening houdend met de programmering van het dossier op het 3e en 4e kwartaalsubsidiërings-

programma van het kalenderjaar 2008 zullen de werken vermoedelijk in de loop van 2009 in 
uitvoering kunnen gaan. Deze termijn kan evenwel beïnvloed worden door de kwaliteit van het 
dossier en de opvolging ervan door de gemeente. Indien de gemeente haar dossier op korte 
termijn indient, kan de aanbesteding mogelijks in de loop van 2008 doorgaan.  

 
3. Zoals reeds hoger gesteld dient de gemeente een voorontwerpdossier in te dienen bij de 

Vlaamse Milieumaatschappij, uiterlijk 5 december 2008. Door de VMM wordt het dossier 
verspreid naar de leden van de ambtelijke commissie. Door Aquafin wordt binnen de 60 dagen 
na ontvangst van het dossier een technisch en financieel advies gegeven, dat binnen de 30 dagen 
na ontvangst bij de andere partijen van de commissie wordt behandeld binnen de ambtelijke 
commissie. Afhankelijk van de kwaliteit van het dossier kan het onmiddellijk worden 
goedgekeurd of niet. Indien het dossier wordt goedgekeurd, kan de subsidie worden vastgelegd 
lastens de kredieten van het MINA-fonds waarna het ontwerp aan de gouverneur dient 
voorgelegd te worden. 

 Na goedkeuring van het ontwerpdossier door de provinciegouverneur mag het dossier worden 
aanbesteed, gegund en uitgevoerd. 

 In het kader van de afstemming van de gemeentelijke rioleringswerken op de werken van andere 
instanties werd in het subsidiebesluit van 01/02/02, door het wijzigingsbesluit van 29/4/05, 
voorzien dat de gemeente een afwijking op artikel 20 van het besluit van 1/02/02 kan aanvragen, 
waardoor de aanbesteding kan doorgaan voor de goedkeuring van het ontwerpdossier door de 
gouverneur, maar de procedure evenwel volledig dient doorlopen te worden. Door deze 
afwijking kan de aanbesteding mogelijks versneld worden doorgevoerd waardoor er geen 
problemen ontstaan binnen de voorziene budgetten van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

 
4. Binnen het subsidiëringsprogramma is het project opgenomen met een raming die werd 

opgegeven door de gemeente bij de indiening van de aanvraag. De totale kostprijs die werd 
vooropgesteld bedraagt ongeveer 1.400.000 euro en de kostprijs voor de rioleringswerken wordt 
geraamd op ongeveer 500.000 euro. De subsidie wordt toegekend op de rioleringswerken en 
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wordt bepaald op basis van het voorontwerpdossier. De vermelde kostprijzen zijn dan ook 
eerder richtinggevend. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 567 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Rioleringsproject Wingene   -   Stand van zaken 
 
Voor de subsidie van rioleringen wordt voorrang gegeven aan projecten die een volledige scheiding 
van afvalwater en regenwater realiseren en aan projecten die kunnen worden gecombineerd met andere 
openbare werken. 
 
De subsidie voor de aanleg van een fietspad en riolering langs de Rozendalestraat in Wingene werd 
goedgekeurd voor de tweede jaarhelft 2008. 
 
1. Worden deze werken samen aangevat?  
 

Betreft het een heraanleg van riolering en voor welke afstand? 
 
2. Wat is de timing en uitvoeringsperiode voor deze werken? 
 
3. Welke procedures moeten nog worden doorlopen vooraleer deze  werken kunnen aanvangen? 
 
4. Wat is de totale kostprijs voor dit project? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 567 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 

 
1. Het project m.b.t. de aanleg van een fietspad en riolering langsheen de Rozendalestraat tussen 

centrum Wingene en Doornstraat (Wulfhoek) te Wingene werd opgenomen op het 3e en 4e 
kwartaalsubsidiëringsprogramma 2008 dat op 18 februari 2008 door mij werd goedgekeurd. 
Rekening houdend met het feit dat dit programma door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de 
gemeenten werd betekend op 5 maart 2008 en de gemeenten 9 maanden de tijd hebben om het 
voorontwerpdossier in te dienen, moet voor dit dossier het voorontwerp aan de VMM worden 
overgemaakt uiterlijk 5 december 2008. Uiteraard kan de gemeente het dossier onmiddellijk na 
de bekendmaking van het programma insturen en moet niet worden gewacht met de indiening 
tot aan de limietdatum.  

 De rioleringswerken zullen in een gecombineerd dossier met de aanleg van een fietspad, door de 
provincie, en in afstemming op het bovengemeentelijk project 22047 – sanering lozingspunt 
Rozendalestraat worden uitgevoerd. Het betreft een nieuwe riolering, geen renovatie.  Door de 
aanleg van deze riolering zal de vuilvracht langsheen de Rozendalestraat worden gesaneerd en 
zal het afvalwater van een toekomstige verkaveling van 30 loten kunnen aansluiten.  De lengte 
bedraagt ongeveer 1.400 m. 

 
2. Rekening houdend met de programmering van het dossier op het 3e en 4e 

kwartaalsubsidiëringsprogramma van het kalenderjaar 2008, zullen de werken vermoedelijk in 
de loop van 2009 in uitvoering kunnen gaan. Deze termijn kan evenwel beïnvloed worden door 
de kwaliteit van het dossier en de opvolging ervan door de gemeente.  

 
3. Zoals reeds hoger gesteld dient de gemeente een voorontwerpdossier in te dienen bij de 

Vlaamse Milieumaatschappij, uiterlijk 5 december 2008. Door de VMM wordt het dossier 
verspreid naar de leden van de ambtelijke commissie. Door Aquafin wordt binnen de 60 dagen 
na ontvangst van het dossier een technisch en financieel advies gegeven, dat binnen de 30 dagen 
na ontvangst bij de andere partijen van de commissie wordt behandeld binnen de ambtelijke 
commissie. Afhankelijk van de kwaliteit van het dossier kan het onmiddellijk worden 
goedgekeurd of niet. Indien het dossier wordt goedgekeurd kan de subsidie worden vastgelegd 
lastens de kredieten van het MINA-fonds waarna het ontwerp aan de gouverneur dient 
voorgelegd te worden. 

 Na goedkeuring van het ontwerpdossier door de provinciegouverneur mag het dossier worden 
aanbesteed, gegund en uitgevoerd. 

 
4. Binnen het subsidiëringsprogramma is het project opgenomen met een raming die werd 

opgegeven door de gemeente bij de indiening van de aanvraag. De totale kostprijs die werd 
vooropgesteld bedraagt ongeveer 1.500.000 euro en de kostprijs voor de rioleringswerken wordt 
geraamd op ongeveer 665.500 euro. De subsidie wordt toegekend op de rioleringswerken en 
wordt bepaald op basis van het voorontwerpdossier. De vermelde kostprijzen zijn dan ook 
eerder richtinggevend. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 568 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Rioleringsproject Ledegem   -   Stand van zaken 
 
Voor de subsidie van rioleringen wordt voorrang gegeven aan projecten die een volledige scheiding 
van afvalwater en regenwater realiseren en aan projecten die kunnen worden gecombineerd met andere 
openbare werken. 
 
De subsidie voor de heraanleg van de riolering in de Kleine Izegemstraat en aanleg van een 
bufferbekken te Ledegem werd goedgekeurd voor de tweede jaarhelft 2008. 
 
1. Gebeurt deze heraanleg van de riolering in combinatie met andere openbare werken? Zo ja, welke 

en wanneer vangen deze werken aan? 
 
2. Waarom wordt een bufferbekken aangelegd tussen de Lendeledestraat en Harelbeek? Hoe groot 

zal dit bufferbekken zijn? 
 
3. Wat is de timing en uitvoeringsperiode voor deze werken? 
 
4. Welke procedures moeten nog worden doorlopen vooraleer deze werken kunnen aanvangen? 
 
5. Wat is de totale kostprijs voor dit rioleringsproject? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 568 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het project m.b.t. de aanleg van een gracht en riolering in Kleine Izegemstraat tussen de 

Groenstraat en de Lendeledestraat en de aanleg van een bufferbekken tussen de Lendeledestraat 
en de Harelbeek te Ledegem werd opgenomen op het 3e en 4e kwartaalsubsidiëringsprogramma 
2008 dat op 18 februari 2008 door mij werd goedgekeurd. Rekening houdend met het feit dat dit 
programma door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de gemeenten werd betekend op 5 maart 
2008 en de gemeenten 9 maanden de tijd hebben om het voorontwerpdossier in te dienen, moet 
voor dit dossier het voorontwerp aan de VMM worden overgemaakt uiterlijk 5 december 2008. 
Uiteraard kan de gemeente het dossier onmiddellijk na de bekendmaking van het programma 
insturen en moet niet worden gewacht met de indiening tot aan de limietdatum.  

 Dit project wordt niet in een gecombineerd dossier met werken van een andere instantie 
uitgevoerd maar vervult wel het voorbehoud dat werd gesteld bij de uitvoering van het 
bovengemeentelijk project collector Rollegem-Kapelle-Sint-Eloois-Winkel. De gemeentelijke 
riolerings- en afkoppelingswerken dienen ten laatste gelijktijdig met de collectorwerken 
uitgevoerd te worden. 

 
2. Om de wateroverlast in het centrum van Sint-Eloois-Winkel te beheersen, wordt volgens de 

aanvraaggegevens van het subsidiedossier, een bufferbekken van ongeveer 0,80 ha uitgegraven 
achter de bestaande schuifafsluiter op de Harelbeek (hoek Kleine Izegemstraat - 
Lendeledestraat). De juiste dimensionering ervan zal gebeuren bij de opmaak van het 
voorontwerpsossier. 

 
3. Rekening houdend met de programmering van het dossier op het 3e en 4e kwartaalsubsidiërings-

programma van het kalenderjaar 2008 zullen de werken vermoedelijk in de loop van 2009 in 
uitvoering kunnen gaan. Deze termijn kan evenwel beïnvloed worden door de kwaliteit van het 
dossier en de opvolging ervan door de gemeente. Het collectorproject bevindt zich momenteel 
in ontwerpfase. 

 
4. Zoals reeds hoger gesteld, dient de gemeente een voorontwerpdossier in te dienen bij de 

Vlaamse Milieumaatschappij, uiterlijk 5 december 2008. Door de VMM wordt het dossier 
verspreid naar de leden van de ambtelijke commissie. Door Aquafin wordt binnen de 60 dagen 
na ontvangst van het dossier een technisch en financieel advies gegeven, dat binnen de 30 dagen 
na ontvangst bij de andere partijen van de commissie wordt behandeld binnen de ambtelijke 
commissie. Afhankelijk van de kwaliteit van het dossier kan het onmiddellijk worden 
goedgekeurd of niet. Indien het dossier wordt goedgekeurd, kan de subsidie worden vastgelegd 
lastens de kredieten van het MINA-fonds waarna het ontwerp aan de gouverneur dient 
voorgelegd te worden. 

 Na goedkeuring van het ontwerpdossier door de provinciegouverneur mag het dossier worden 
aanbesteed, gegund en uitgevoerd. 

 
5. Binnen het subsidiëringsprogramma is het project opgenomen met een raming die werd 

opgegeven door de gemeente bij de indiening van de aanvraag. De totale kostprijs die werd 
vooropgesteld bedraagt ongeveer 300.000 euro en de kostprijs voor de rioleringswerken wordt 
geraamd op ongeveer 220.000 euro. De subsidie wordt toegekend op de rioleringswerken en 
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wordt bepaald op basis van het voorontwerpdossier. De vermelde kostprijzen zijn dan ook 
eerder richtinggevend. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 569 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Rioleringsproject N8 Kortrijk   -   Stand van zaken 
 
Voor de subsidie van rioleringen wordt voorrang gegeven aan projecten die een volledige scheiding 
van afvalwater en regenwater realiseren en aan projecten die kunnen worden gecombineerd met andere 
openbare werken. 
 
In Kortrijk werd een rioleringsdossier goedgekeurd voor Vlaamse subsidies voor de tweede jaarhelft 
2008 met als omschrijving “Herinrichten van de doortocht van de N8 tussen de Pluimstraat en de R8”. 
 
1. Welke zijn de betrokken straten in Kortrijk binnen dit rioleringsproject?  
 

Wat omvat dit rioleringsproject concreet? Betreft het een renovatie of een heraanleg van riolering? 
 
2. Waarom werd aan dit project voorrang gegeven? Gebeuren deze rioleringswerken in combinatie 

met andere openbare werken? Zo ja, welke en wanneer vangen deze werken aan? 
 
3. Wat is de timing en uitvoeringsperiode voor deze werken? 
 
4. Welke procedures moeten nog worden doorlopen vooraleer deze werken kunnen aanvangen? 
 
5. Wat is de totale kostprijs voor deze rioleringswerken? 
 



-644-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 569 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 

 
1. Het project m.b.t. de herinrichting van de doortocht van de N8 tussen de Pluimstraat en de R8 

te Kortrijk werd opgenomen op het 3e en 4e kwartaalsubsidiëringsprogramma 2008 dat op 18 
februari 2008 door mij werd goedgekeurd. Rekening houdend met het feit dat dit programma 
door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de gemeenten werd betekend op 5 maart 2008 en de 
gemeenten 9 maanden de tijd hebben om het voorontwerpdossier in te dienen, moest voor dit 
dossier het voorontwerp aan de VMM worden overgemaakt uiterlijk 5 december 2008. 
Dit project betreft de heraanleg van de N8, Oudenaardsesteenweg en Zwevegemsestraat vanaf 
de Ring tot aan de Pluimstraat.  Het gaat hierbij om de renovatie van de bestaande riolering. 

 
2. De rioleringswerken worden in een gecombineerd dossier met het Agentschap Wegen en 

Verkeer voorzien, namelijk samen met de herinrichting van de doortocht. De uitvoering van 
de werken is binnen de planning van AWV voorzien in 2008 - 2009. 

 
3. Rekening houdend met de programmering van het dossier op het 3e en 4e 

kwartaalsubsidiëringsprogramma van het kalenderjaar 2008 zullen de werken vermoedelijk in 
de loop van 2009 in uitvoering kunnen gaan. Deze termijn kan evenwel beïnvloed worden 
door de kwaliteit van het dossier en de opvolging ervan door de gemeente.  

 
4. Zoals reeds hoger gesteld kon de gemeente een voorontwerpdossier indienen bij de Vlaamse 

Milieumaatschappij voor uiterlijk 5 december 2008. Door de stad werd voor dit project het 
voorontwerp overgemaakt op 26 maart 2008. Aangezien het dossier technisch en financieel 
werd nagekeken door Aquafin zal het worden besproken binnen de vergadering van de 
ambtelijke commissie op 29 april 2008. Het resultaat van deze bespreking wordt per brief aan 
de gemeente bekend gemaakt. Afhankelijk van de kwaliteit van het dossier zal het 
onmiddellijk kunnen worden goedgekeurd of niet. Indien het dossier wordt goedgekeurd, kan 
de subsidie worden vastgelegd lastens de kredieten van het MINA-fonds waarna het ontwerp 
aan de gouverneur dient voorgelegd te worden. 
Na goedkeuring van het ontwerpdossier door de provinciegouverneur mag het dossier worden 
aanbesteed, gegund en uitgevoerd. 

 
5. Binnen het subsidiëringsprogramma is het project opgenomen met een raming die werd 

opgegeven door de gemeente bij de indiening van de aanvraag. De totale kostprijs die werd 
vooropgesteld bedraagt ongeveer 4.000.000 euro en de kostprijs voor de rioleringswerken 
wordt geraamd op ongeveer 2.000.000 euro. De subsidie wordt toegekend op de 
rioleringswerken en wordt bepaald op basis van het voorontwerpdossier. De vermelde 
kostprijzen zijn dan ook eerder richtinggevend. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 570 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Rioleringsproject Roeselare   -   Stand van zaken 
 
Voor de subsidie van rioleringen wordt voorrang gegeven aan projecten die een volledige scheiding 
van afvalwater en regenwater realiseren en aan projecten die kunnen worden gecombineerd met andere 
openbare werken. 
 
De subsidie voor de rioleringswerken aan de Westlaan en Noordlaan in Roeselare werd goedgekeurd 
voor de tweede jaarhelft 2008. 
 
1. Gebeurt deze heraanleg van de riolering in combinatie met andere openbare werken? Zo ja, welke 

en wanneer vangen deze werken aan? 
 
2. Wat is de timing en uitvoeringsperiode voor deze werken? 
 
3. Welke procedures moeten nog worden doorlopen vooraleer deze werken kunnen aanvangen? 
 
4. Wat is de totale kostprijs voor dit rioleringsproject? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 570 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 

 
1. Het project m.b.t. de heraanleg van de Westlaan en Noordlaan als centrumboulevard (Westlaan, 

Noordlaan, Burgsesteenweg (Gasthuisstraat - Noordlaan), Zwarte Leeuwstraat (Mandel - 
Noordlaan), Gasthuisstraat (Handelsstraat - Brugsesteenweg), Diksmuidsesteenweg (Mandel - 
Groenestraat), Groenestraat (Diksmuidesteenweg -Westlaan) te Roeselare werd opgenomen op 
het 3e en 4e kwartaalsubsidiëringsprogramma 2008 dat op 18 februari 2008 door mij werd 
goedgekeurd. Rekening houdend met het feit dat dit programma door de Vlaamse 
Milieumaatschappij aan de gemeenten werd betekend op 5 maart 2008 en de gemeenten 9 
maanden de tijd hebben om het voorontwerpdossier in te dienen, moet voor dit dossier het 
voorontwerp aan de VMM worden overgemaakt uiterlijk 5 december 2008. Uiteraard kan de 
gemeente het dossier onmiddellijk na de bekendmaking van het programma insturen en moet 
niet worden gewacht met de indiening tot aan de limietdatum.  

 Dit project betreft een gecombineerd dossier met het Agentschap Wegen en Verkeer - N32 - 
Doorstromingsmaatregelen OV-corridor waarvoor de uitvoering binnen de AWV-planning is 
voorzien in 2008-2009. De herinrichtingswerken zijn voorzien in het goedgekeurd 
meerjarenprogramma van AWV van 2007-2009 op het jaar 2009. Concreet betekent dit dat de 
aanbesteding van deze werken uiterlijk eind 2009 moet zijn doorgegaan. 

 
2. Rekening houdend met de programmering van het dossier op het 3e en 4e kwartaalsubsidiërings-

programma van het kalenderjaar 2008 zullen de werken vermoedelijk in de loop van 2009 in 
uitvoering kunnen gaan. Deze termijn kan evenwel beïnvloed worden door de kwaliteit van het 
dossier en de opvolging ervan door de gemeente. Het collectorproject bevindt zich momenteel 
in ontwerpfase. 

 
3. Zoals reeds hoger gesteld dient de gemeente een voorontwerpdossier in te dienen bij de 

Vlaamse Milieumaatschappij, uiterlijk 5 december 2008. Door de VMM wordt het dossier 
verspreid naar de leden van de ambtelijke commissie. Door Aquafin wordt binnen de 60 dagen 
na ontvangst van het dossier een technisch en financieel advies gegeven, dat binnen de 30 dagen 
na ontvangst bij de andere partijen van de commissie wordt behandeld binnen de ambtelijke 
commissie. Afhankelijk van de kwaliteit van het dossier kan het onmiddellijk worden 
goedgekeurd of niet. Indien het dossier wordt goedgekeurd, kan de subsidie worden vastgelegd 
lastens de kredieten van het MINA-fonds waarna het ontwerp aan de gouverneur dient 
voorgelegd te worden. 

 Na goedkeuring van het ontwerpdossier door de provinciegouverneur mag het dossier worden 
aanbesteed, gegund en uitgevoerd. 

 
4. Binnen het subsidiëringsprogramma is het project opgenomen met een raming die werd 

opgegeven door de gemeente bij de indiening van de aanvraag. De totale kostprijs die werd 
vooropgesteld bedraagt ongeveer 4.600.000 euro. Een inschatting van de rioleringskosten werd 
niet gemaakt. De subsidie wordt toegekend op de rioleringswerken en wordt bepaald op basis 
van het voorontwerpdossier. De vermelde kostprijzen zijn dan ook eerder richtinggevend. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 571 
van 9 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
N364 Romanestraat Lo-Reninge   -   Fietspad 
 
Vorig jaar werd er een nieuwe rode wegbedekking aangelegd op de twee fietspaden langs de 
Romanestraat in Lo-Reninge (verbinding van de Gapaard naar Lo). Na één jaar groeit er gras door de 
wegbedekking en komen er (opnieuw) barsten in de wegbedekking. 
 
1. Zijn de diensten van de minister ervan op de hoogte dat dit fietspad, nog maar net voorzien van 

een nieuwe deklaag, er zo triestig bij ligt? 
 
2. Wanneer werden de werken voorlopig overgenomen? 
 
3. Welke concrete actiepunten worden vooropgesteld om de toestand van het fietspad te verbeteren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 571 van 9 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1.  Het betreft hier geen nieuwe wegbedekking maar een herstelling van een betonnen fietspad dat 

uitbrokkelingen vertoonde. 
 
2.  Er werd in 2007 een dubbele rode bestrijking aangebracht teneinde het rijcomfort voor de 

fietsers aanzienlijk te verbeteren. 
 
3.  Aan enkele dwarsvoegen (geen barsten) was er inderdaad wat begroeiing, deze is inmiddels 

verwijderd.   
 In de eerste maanden zullen de dwarsvoegen heropgevuld worden. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 572 
van 9 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
N364 Ooststraat Lo-Reninge   -   Fietspad 
 
Er zijn plannen om een nieuw fietspad van aan de voormalige zuivelfabriek in de Ooststraat in Lo tot 
aan de grens met Nieuwkapelle aan te leggen, over een afstand van ongeveer 2,5 kilometer. 
 
1. Wat is de stand van zaken in dit dossier? 
 
2. Wat is de timing voor de realisatie van het fietspad? 
 
3. Wanneer worden de onteigeningen opgestart? 
 
4. Aan welke kant van de weg zal het fietspad aangelegd worden? 
 
5. Zal deze verbinding opgenomen worden in een fietsnetwerk richting Oudekapelle, Kaaskerke, 

Pervijze en Diksmuide? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 572 van 9 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Dit is een dossier waarvoor de gemeente een fietspad zal aanleggen langs een gewestweg en daarvoor 
een beroep doet op module 13 van het Mobiliteitsconvenant. 
 
1. Wat betreft de stand van zaken is de startnota conform verklaard in de Provinciale Audit 

Commissie van 14/04/2008. Het studiebureau zal starten met de terreinopmetingen en het 
opmaken van de projectnota.  
 

2. Na de conformverklaring van de projectnota zal overgegaan worden tot het verwerven van de 
gronden, waarna de openbare aanbesteding kan uitgeschreven worden. Een inschatting van de 
periode van realisatie is nog niet nader te bepalen.  
 

3. Na de conformverklaring van de projectnota kunnen de onteigeningen opgestart worden. 
 

4. Het dubbelrichtingsfietspad zal aangelegd worden aan de noordzijde.  
 

5. Het fietspad zal aansluiten op het project dat gerealiseerd wordt in Diksmuide. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 573 
van 9 april 2008 
van JOS STASSEN 
 
 
 
Nieuwe loskade Temse   -   Ontsluiting 
 
Op woensdag 5 maart opende minister-president Kris Peeters de nieuwe loskade van Van 
Riet/Belgomine aan de Schelde in Temse. Deze kade, met een lengte van 120 meter en een breedte van 
48 meter, past in het grotere project van de tweede Scheldebrug. De oude loskade aan de Wilfordkaai 
is nu vervangen door een nieuwe kaai, stroomopwaarts aan de andere kant van de Scheldebrug, in een 
groene omgeving. 
 
Terwijl het bedrijf vroeger enkel zand oversloeg, worden de activiteiten uitgebreid naar andere 
materialen als kunststoffen, boomstammen, enzovoort. 
 
Deze activiteiten zullen ongetwijfeld ook extra vrachtverkeer genereren. De gemeente Temse werkt in 
het kader van een ruimtelijk uitvoeringsplan aan een nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijf. Ook 
hiervoor zijn financiële inspanningen en infrastructurele ingrepen nodig. 
 
1. Wat is de kostprijs van de aanleg van deze nieuwe loskade? Wat is het aandeel van de Vlaamse 

overheid hierin? 
 

Welke investeringen (onteigeningen, aanleg) moeten gebeuren om de nieuwe ontsluiting van de 
loskade mogelijk te maken? Wat is de participatie van de Vlaamse overheid hierin? 
 

2. Welke argumentatie lag aan de basis van de verhuis en de keuze van de nieuwe locatie voor de 
loskade?  
 
Werd hierbij rekening gehouden met het groene karakter van de omgeving? Werd in kaart 
gebracht in welke mate de nieuwe loskade en de ontsluiting ervan het openbaar groen en de 
natuurwaarden aantasten? 
 

3. a)  Voor welke activiteiten beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 
 

b) Zijn er beperkingen opgelegd naar uitbatingsuren? 
 
c) Welke extra verkeersstromen worden verwacht van de loskade? Welk aandeel moet door de 

binnenvaart ingevuld worden? Werden hierover bepalingen opgenomen in de 
milieuvergunning? 

 
d) Welke maatregelen werden getroffen om de geluidshinder voor de omwonenden, zowel van de 

exploitatie als van het verkeer, zo veel mogelijk te beperken? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 573 van 9 april 2008 
van JOS STASSEN 
 
 
 
1. De bouw van de nieuwe loskade maakt deel uit van het totaalproject “Tweede Scheldebrug”. De 

uitgave voor het kaaimuurproject bedraagt 4.080.178,42 euro (excl. BTW). De financiering van 
de aanneming gebeurde volgens het door de Europese Commissie goedgekeurd concept in zake 
het bouwen van kaaimuren, waarbij de Vlaamse overheid instaat voor 80% en de vestiging 
Belgomine voor 20%. Daarnaast worden bij het afsluiten van een kaaimuurcontract het nakomen 
van trafiekgarantie gevraagd. Bij deze kaai gaat dit over een trafiekgarantie van 340.000 ton per 
jaar. 

 
 Om de geplande ontsluitingsweg parallel aan de N16 op het grondgebied van Temse te 

realiseren is overgegaan tot onteigening van de oude ‘Pottenbakkerij’. De onteigenings-
vergoeding viel ten laste van de Vlaamse overheid en bedroeg 1.830.000 euro. Evenals de 
nieuwe loskade is ook de aanleg van de ontsluitingsweg opgenomen in de aanneming “Tweede 
Scheldebrug” voor een bedrag van 1.093.174,51 euro (excl. BTW). 

 
2. De loskade van Belgomine werd verplaatst naar zijn nieuwe locatie om de bouw van de nieuwe 

Scheldebrug mogelijk te maken. De keuze van de nieuwe locatie lag voor de hand. 
 Zij is gesitueerd binnen de daartoe voorziene bestemmingszone (industriegebied), in concessie 

gegeven aan het betrokken bedrijf. Dat leidt tot optimalisering qua uitbating met een 
aanvaardbare impact op de omgeving. Het openbaar groen en de natuurwaarden komen door de 
herlocalisatie niet in het gedrang. De ecologische waarden worden grondig geëvalueerd in de 
context van het gemeentelijke RUP dat wordt opgemaakt ten behoeve van de aan te leggen 
ontsluitingsweg. 

 
 Het Agentschap voor Natuur en Bos (of de voormalige Afdeling Natuur) is bij de verschillende 

vergunningsprocedures voor de loskade om advies gevraagd: 
 

• bij het BPA Schauselbroek; 
• bij het beleids-MER voor de aanleg van een binnenhaven; 
• bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning en de beoordeling van de passende 

beoordeling. 
 
 Volgens de passende beoordeling opgemaakt in februari 2006, zullen er geen significante 

negatieve effecten veroorzaakt worden op het vogelrichtlijngebied. Er is een gering 
biotoopverlies van een minder waardevolle berm.  

 Er zal enige lawaaihinder veroorzaakt worden door het heien van de palen voor de loskade. 
Deze hinder is van een tijdelijke aard. 

 
 Er worden geen wijzigingen in de stroming van de Schelde verwacht door de aanleg van de 

loskade. Er zal zo ook geen morfologische verandering optreden in de naburige slikken en 
schorren. 

 
 Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft dan ook in de verschillende procedures gunstig advies 

gegeven aangezien bij de aanleg van de nieuwe loskade weinig of geen openbaar groen en 
natuurwaarden verloren gaan. 
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3. a)  De nieuwe milieuvergunning uitgereikt door de gemeente Temse op 10 oktober 2006 en 
 bevestigd door de provincie Oost-Vlaanderen op 15 maart 2007, verleent toelating voor de 
 volgende activiteiten: het lossen, stockeren en het transporteren van minerale producten en 
 cement; het lossen, stockeren en het transporteren van hout, kunststof en rubber. Als 
 bijkomende voorwaarde stelt de vergunning dat hout , kunststof en rubber enkel zijn 
 toegelaten na aanleg en ingebruikname van de nieuwe ontsluitingsweg.  

 b)  De inrichting kreeg verschillende exploitatie-uren opgelegd naargelang de aard van de 
 deelactiviteiten. Deze uren werden in het collegebesluit opgelegd in een bijzondere 
 voorwaarde. 

 c)  In de mobiliteitsstudie van Iris Consulting, die uitgevoerd werd in opdracht van de afdeling 
 Zeeschelde, werden de alternatieven spoor en binnenvaart slechts beperkt bekeken. Gelet op 
 de ligging van de nv Van  Riet/Belgomine en de aard van de transporten waren hiervoor hoe dan 
 ook slechts beperkte mogelijkheden. Er werden geen bijzondere voorwaarden opgelegd met 
 betrekking tot deze alternatieven.  

  d)  Er werden organisatorische maatregelen in de bijzondere voorwaarden van het collegebesluit 
 opgenomen en in het beroepenbesluit van de deputatie verder aangevuld en/of gewijzigd. 
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Vraag nr. 574 
van 9 april 2008 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
Sanering industriële site Colle (Petegem)   -   Stand van zaken 
 
Ik stelde aan de voorganger van de minister - naar aanleiding van de commotie over de zwaar 
vervuilde industriële site NV Colle Gebroeders in Deinze/Petegem en de gebrekkige communicatie 
tussen de milieu- en gezondheidsdiensten enerzijds, en tussen de lokale overheid en de getroffen 
buurtbewoners anderzijds - een schriftelijke vraag (nr. 152 van 9 december 2005, Websitebulletin 
publicatiedatum 01-02-2006) en een mondelinge vraag (Handelingen C158 van 23 februari 2006, blz. 
5-7). 
 
Ondertussen is duidelijk geworden dat een projectontwikkelaar plannen heeft met de industriële site, 
er is sprake van een uitgebreide woonzone, maar ook van handels- en bedrijfsactiviteiten. 
 
Buurtcomité en bewoners zijn echter nog steeds erg ongerust over de zware vervuiling midden in hun 
woonzone. 
 
De voorganger van de minister erkende ook de problematiek van slechte informatie - uitwisseling in 
het algemeen en kondigde maatregelen aan om zulke problemen in de toekomst te vermijden. 
 
1. Wat is de stand van zaken in dit saneringsdossier? 
 
2. Lopen de buurtbewoners nog steeds gezondheidsrisico’s? Zo ja, wat wordt er gedaan om die 

zoveel mogelijk te beperken? 
 
3. Op welke manier worden de omwonenden geïnformeerd over alles wat er gebeurt en nog staat te 

gebeuren? 
 
4. Hoe staat het intussen met het door de voorganger van de minister gevraagde 

communicatiestappenplan van OVAM? Is dit klaar en operationeel? 
 
5. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Wat vinden de verschillende 

betrokken diensten en besturen ervan? Zijn er nog knelpunten? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 574 van 9 april 2008  
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
1. De huidige stand van zaken is dat de OVAM op 26 februari het draftrapport van het 

bodemsaneringsproject ontvangen heeft. Deze draftversie werd op 27 maart samen met de 
vereffenaar en de bodemsaneringsdeskundige besproken. De timing is dat de vereffenaar zeer 
binnenkort het definitieve bodemsaneringsproject bij de OVAM zou indienen.  

 
2. Tijdens het beschrijvend bodemonderzoek werd reeds onderzoek gedaan naar mogelijke 

gezondheidsrisico’s naar de buurtbewoners door gerichte metingen uit te voeren. De 
verontreiniging met gechloreerde solventen op de verspreidingspercelen bevindt zich op een 
diepte van 6 tot 9 meter onder het oppervlak waardoor er geen blootstelling mogelijk is. Enkel 
op het terrein van Colle zelf zit de verontreiniging oppervlakkig, maar aangezien de gebouwen 
momenteel leeg staan, levert dit ook hier geen enkel direct risico voor de menselijke 
gezondheid. Ten tijde van het beschrijvend bodemonderzoek heeft de OVAM een aantal 
analyses laten uitvoeren (waardonder 2 binnenluchtmetingen en een analyse van een 
drinkwaterput) en hieruit blijkt dat de buurtbewoners nooit gezondheidsrisico’s hebben gelopen. 

 
3. Er wordt geregeld informatie gevraagd door belanghebbenden, zoals ook de voorzitter van het 

plaatselijke actiecomité. Hierdoor zijn zij op de hoogte van wat er gepland is en wat de verdere 
plannen zijn. Wanneer het bodemsaneringsproject bij de OVAM officieel ingediend wordt moet 
de OVAM decretaal gezien binnen de 14 dagen dit bodemsaneringsproject voor kennisgeving 
voorleggen aan de betrokken eigenaars en gebruikers van de te saneren percelen. Tijdens de 
kennisgevingsperiode kunnen de betrokken eigenaars en gebruikers het bodemsaneringsproject 
inkijken en hebben zij de mogelijkheid eventuele bezwaren aan de OVAM over te maken. De 
OVAM zal vervolgens bij de conformverklaring de bezwaren evalueren. Bij de kennisgeving 
naar de betrokkenen zal een algemene infobrochure van de OVAM meegestuurd worden. 
Tijdens het overleg met de bodemsaneringsdeskundige en vereffenaar d.d. 27 maart 2008 werd 
hen gevraagd eveneens pro-actief naar de buurtbewoners te communiceren. Tevens werd er 
gevraagd indien noodzakelijk een buurtvergadering te organiseren.  

 
4-5. Ingevolge deze aangelegenheid werd de communicatiestrategie bij dergelijke situaties 

geanalyseerd en bijgestuurd. De verscheidenheid van de dossiers heeft echter aangetoond dat 
een vast stappenplan niet efficiënt is. Er wordt wel bij omvangrijke of risicohoudende projecten 
zoals sanering van woonzones, complexe verontreinigingen, het dossier Umicore, het 
participatieproject Beerse en bij een aantal individuele dossiers zoals het dossier Colle, 
aanmerkelijk intensiever gecommuniceerd met de diensten van Volksgezondheid en met de 
onmiddellijk betrokkenen door de inschakeling van een steeds bereikbare communicatiedienst 
bij de OVAM.   
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Vraag nr. 575 
van 9 april 2008 
van JOHAN SCHAUVLIEGE 
 
 
 
N9 Brusselsesteenweg Gent   -   Heraanleg 
 
In februari stelde het Gentse stadsbestuur het stadsvernieuwingsproject “Ledeberg Leeft” voor. De 
stad Gent investeert de komende jaren aanzienlijke financiële middelen om enkele knelpunten in de 
dichtbevolkte Gentse deelgemeente weg te werken. De heraanleg van de Brusselsesteenweg in Gent is 
zo’n knelpunt.  
 
In het persbericht van 21 februari 2008 was te lezen dat de heraanleg van de gewestweg 
Brusselsesteenweg in Gent gerealiseerd zou zijn tegen 2012. Er werd een streefbeeld opgemaakt en 
ook getoond, met meer plaats voor voetgangers en fietsers en een eigen bedding voor de tram. De 
verloren gegane parkeerplaatsen wil de stad Gent dan hergroeperen.  
 
1. Heeft het Vlaams Gewest reeds een studie gemaakt over de heraanleg van de Brusselsesteenweg 

op Gents grondgebied? 
 

Zo ja, wat zijn de inhoud en de timing van de uitvoering van de plannen? 
 
Zo neen, is het Vlaams Gewest dan van plan een studie te maken en wanneer? 
 

2. Is de opmaak van een streefbeeld door een gemeente voor een gewestweg waarvoor die gemeente 
niet bevoegd is, gebruikelijk? In hoeverre houdt het gewest rekening met de wensen van een 
gemeente? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 575 van 9 april 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. De studieopdracht voor de opmaak van het technische ontwerp van de herinrichting van de N9 

Brusselsesteenweg is voorzien op het programma 2008.  
Het betreft een gecombineerd dossier waarvoor, naast het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) van de Vlaamse overheid, de VVM, De Lijn, de Stad Gent en TMVW Integraal 
Waterbedrijf medefinanciers zijn.  
Het bestek voor de studieopdracht is klaar. De samenwerkingsovereenkomst wordt actueel ter 
ondertekening voorgelegd aan de verschillende partijen.  
 
De studieopdracht omvat de volledige zone tussen de Keizerpoort en de Schooldreef, de 
eigenlijke werken zijn nu voorzien, uit te voeren in drie fasen: 

 
fase 1:  vernieuwing bruggen Keizerpoort; 
fase 2:  vak Keizerpoort – Hoveniersstraat; 
fase 3:  vak Hoveniersstraat – Schooldreef. 

 
 De eerste fase zal ten vroegste in het najaar van 2009 kunnen aanbesteed worden zodat de 

werken ten vroegste in 2010 kunnen starten. Er zal nog uitvoerig gecommuniceerd worden met 
de bewoners. 

 
2. In 2002 is in opdracht van de VVM De Lijn een verkeersplanologische en stedenbouwkundige 

studie uitgevoerd teneinde tot een streefbeeld te komen voor dit vak van de N9. Dit is gebeurd in 
onderling overleg met AWV. Voor de Brusselsesteenweg was De Lijn meest belanghebbende 
partij omwille van de problematiek van de doorstroming van het openbaar vervoer en is daarom 
als opdrachtgever opgetreden voor deze studie. De Stad Gent was geen medefinancier maar 
werd er uiteraard nauw bij betrokken. Het betreft immers een belangrijke invalsweg en openbaar 
vervoersas door een dichtbevolkt stadsgebied. Bovendien is de Stad Gent medefinancier voor de 
opmaak van het technisch ontwerp en voor de werken zelf. 

 Algemeen is het zo dat streefbeelden voor gewestwegen niet opgemaakt worden door een lokale 
overheid, dat was ook niet het geval voor de N9 Brusselsesteenweg in Gent. De lokale 
overheden worden er wel altijd nauw bij betrokken teneinde tot een maximale consensus te 
komen met alle betrokken partijen.  
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Vraag nr. 577 
van 9 april 2008 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
Verbinding St.-Truiden-E40   -   Studie 
 
In het Limburgplan van 8 juli 2005 werden doelstellingen geformuleerd om de Limburgse achterstand 
op diverse vlakken versneld weg te werken. Om deze doelstellingen te realiseren, werden 63 concrete 
projecten geselecteerd en hiervoor werd 673 miljoen euro vrijgemaakt. 
 
Eén van de doelstellingen van het Limburgplan betreft de “verkeersontsluiting” van de provincie. In 
dit kader werden tal van projecten vooropgesteld om binnen het Limburgplan te realiseren en hiervoor 
werden dan ook de nodige budgetten voorzien. 
 
Ondanks de VOKA-studie van 2001, die aantoonde dat de verbinding van de E40 met St.-Truiden 
voor de regionale ontwikkeling van Zuid-Limburg van levensbelang is, en ondanks het feit dat Zuid-
Limburg enkel via Hasselt aansluiting heeft op het autowegennet, werd deze ontsluiting naar de E40 
niet in aanmerking genomen in het Limburgplan als concreet project. 
 
Alleen het voornemen om voor de ontsluiting naar de E40 een studie (kosten-batentracé) te laten 
uitvoeren werd in het Limburgplan opgenomen. Op 1 maart 2007 werd met deze studie, die maximaal 
16 maanden zou duren, begonnen. Bijgevolg zou deze studie deze zomer afgerond moeten zijn. 
 
De indruk bestaat dat sommigen reeds weet hebben van de resultaten van deze studie nog voor ze 
officieel bekend zijn gemaakt. Ik baseer mij hiervoor op tal van acties, zoals moties en 
gemeenteraadsbeslissingen, aangenomen en goedgekeurd door de gemeenteraden van onder meer 
Gingelom, Linter en Landen, waarbij geprotesteerd wordt tegen de verbinding van St.-Truiden met de 
E40. Naar verluidt zou er zelfs een denkpiste bestaan om een snelle verbinding Namen-Hasselt tot 
stand te brengen. 
 
1. Wat is de actuele stand van zaken van de studie die de ontsluiting van Zuid-Limburg richting E40 

moet onderzoeken? 
 
2. Wie voert deze studie uit en welke afdeling van het Vlaams Gewest volgt ze concreet op? 
 
3. Door wie en aan wie gebeurt terugkoppeling en opvolging van de studie? 
 
4. Welke initiatieven werden door de uitvoerders van de studie ondernomen naar de 

gemeentebesturen van Gingelom, Linter en Landen en met welk mandaat gebeurde dit? 
 
5. Welke andere instanties buiten vermelde gemeentebesturen zijn bij de opmaak van deze studie 

betrokken? 
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6. Werden na de beslissing tot uitvoering van deze studie ruimtelijke plannen in de vermelde 
gemeenten goedgekeurd? Zo ja, hebben deze plannen invloed op de mogelijke tracés van de 
ontsluiting van St.-Truiden richting E40? 

7. Is de verbinding van Namen met Hasselt een piste die werkelijk onderzocht wordt? Zo ja, hoe past 
ze in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? 

 
8. Wordt er overleg gepleegd met het Waals Gewest ter zake? 
 
9. Tegen wanneer wordt de studie afgerond en wanneer worden de resultaten ervan verwacht? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 577 van 9 april 2008 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
1. De opdracht heeft tot doel het opmaken van een haalbaarheidsstudie voor een mogelijke nieuwe 

verbinding op primair niveau tussen het stedelijk gebied Sint-Truiden en de E40. De lopende 
studie omvat “Deel 1: behoefteanalyse en wenselijkheidsonderzoek.” 
De studie is nog lopende. Een ontwerp oriëntatienota is in afwerking. De bestaande toestand en 
de planningscontext werden geanalyseerd. Een SWOT-analyse is voorgesteld. Een aanzet tot 
visie en concepten is in afwerking. In een verkeersplanologische afweging is de toetsing met de 
selectiecriteria van een primaire weg gebeurd.  

2. Deze studie is uitgeschreven door de Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer 
Limburg in het kader van het Limburgplan om de haalbaarheid van een verbinding tussen Sint-
Truiden en de E40 te onderzoeken. De studie wordt gefinancierd voor de Vlaamse Overheid en 
de Provincie Limburg. De leiding van de studie wordt verzekerd door de Cel Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid Limburg van het departement MOW. De uitvoering van de studie is 
toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap VECTRIS – TML – Econnection.   

3. De stuurgroep wordt gecoördineerd door een ambtelijke projectgroep bestaande uit de provincie 
Limburg (Ruimtelijke Ordening), het departement RWO, het agentschap RO Limburg en 
Vlaams-Brabant, AWV-Limburg, departement MOW BMV-cel Limburg en cel Vlaams 
Brabant. 
Daarnaast bestaat er een klankbordgroep van gemeenten en andere sectoren die wordt 
ingeschakeld door de projectgroep of stuurgroep. 
Op het ogenblik van keuzes zal een ruime stuurgroep ingeschakeld worden; die is volgens het 
bestek samengesteld uit gemandateerden van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant 
(deputatie en ruimtelijke ordening), het departement RWO, het agentschap RO Limburg en 
Vlaams-Brabant, RO Vlaanderen Monumenten en landschappen en stedenbouwkundig beleid, 
de Cel Mer, een economische partner, het agentschap Natuur en Bos, Duurzame 
landbouwontwikkeling, AWV Limburg en Vlaams-Brabant, BMV Limburg en Vlaams-Brabant. 
Deze organisatiestructuur en taakverdeling is voorzien in het bestek van de studie. 

 
De resultaten van de studie zullen teruggekoppeld worden naar de leden van de stuurgroep, de 
Provincie Limburg en de bevoegde ministers:  Vlaamse minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening en Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en 
Natuur. 

 
4. De moties die door de gemeenten onderling genomen worden hebben te maken met het 

openbaar onderzoek van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gingelom en de daarin 
voorziene optie om het gewestplantracé te gebruiken voor de verbinding St.-Truiden – E 40 
waartegen de gemeente Landen bezwaar maakte.  
In de loop van de studie werd door de uitvoerders enkel contacten gelegd met deze gemeenten 
ter verzameling van gegevens die relevant zijn voor de studie.  
Het enige moment waarop de studie naar buiten trad was de toelichting door de projectleiding 
aan de leden van de verenigde commissie van de provincieraad van Limburg op 18.02.2008, op 
verzoek van de provincieraad. De nota’s van de toelichting kregen op dat ogenblik een openbaar 
karakter. Naast de leden van de provincieraad hebben enkel de gemeentebesturen van Landen en 
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St.-Truiden van de projectleiding de toelichting aan de verenigde commissie van de 
provincieraad ontvangen. Voor Landen gebeurde dit in het kader van hun advies tegen 31 maart 
op het GRS Gingelom.  
Om de gemeenten te informeren over het verloop van de studie en de voorlopige resultaten 
werden de gemeenten St.-Truiden, Zoutleeuw, Linter, Tienen, Landen en Gingelom op voorstel 
van de projectgroep door de projectleiding uitgenodigd op een klankbordgroep d.d. 16 april 
2008 waarop toelichting werd gegeven over de studie en hun visie werd opgevraagd. Na deze 
bijeenkomst zullen zij in de week van 21 april de beschikking krijgen over de voorlopige 
rapporten en de presentatie. In een brief d.d. 18 april 2008 werden zij schriftelijk verzocht te 
reageren op de inhoud van de studie en hun visie op de oplossingen voor de verbinding St.-
Truiden – E 40 aan te geven. 

 
5. De al betrokken instanties buiten vermelde gemeentebesturen bij de opmaak van deze studie zijn 

de leden van de projectgroep zoals hoger vermeld.  
 
6. Volgende plannen werden in de loop van de studie opgestart en in procedure van goedkeuring:  

- Gingelom: het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ging in openbaar onderzoek; 
- St.-Truiden: PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Sint-Truiden ging in openbaar onderzoek, 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en Mobiliteitsplan van St-Truiden werden in 
herziening gesteld. 

 
Deze plannen zijn niet rechtstreeks van invloed op de mogelijke tracés aangezien alle tracés nog 
open liggen en het de hogere overheid is die het tracé zal vastleggen. De studie zal wel rekening 
houden met de nieuwe ontwikkelingen die in de afbakening van het kleinstedelijk gebied Sint-
Truiden worden voorzien. 

 
7. In het bestek van de studie was de aandacht al gevraagd voor de N80 als een historische as 

s’Hertogenbos-Namen-Reims.  De vraag was of een selectie als primaire II in het verlengde van 
de N80 ook betekent dat de functie van deze verbinding verder reikt dan Sint-Truiden  met name 
tot Hasselt en verder.  In de planologische afweging werd deze verbinding getoetst aan de 
selectiecriteria voor een primaire I weg. De omrijfactor Hasselt-Namen via de autosnelweg is 
1,4 en daarmee net op de grens van het criterium. Aan het tweede criterium dat er een sterke 
omvang moet zijn van de vervoersstromen is echter niet voldaan. Een selectie van de N80 
verbinding St.-Truiden – E40 als primaire weg II daarentegen betekent in feite dat een 
verbinding Hasselt-E40 tot stand komt die dan een feitelijke primaire I zou worden.  

 
8. Er is op dit ogenblik nog geen overleg gepleegd met het Waalse Gewest omdat er nog geen 

tracé’s voorliggen die aanpassingen vragen in Wallonië. De participatie van het Waalse Gewest 
in de stuurgroep was evenmin voorzien in het bestek. Indien er maatregelen op grondgebied van 
Wallonië in beeld komen zal er overleg gezocht worden met het Waalse Gewest. 

 
9. De voorziene duur van de studie was 6 maanden. De studie is aangevat op10 oktober 2007. De 

studie is geschorst van 22.10.2007 tot 7.02.2008 om reden van bijkomende verkeerstellingen en 
calibratie verkeersmodel. De studie is hervat op 15 februari 2008. Het voorziene einde van de 
studie is 1 augustus 2008. 
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VLAAMS PARLEMENT 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 578 
van 9 april 2008 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
Heraanleg Zonneveldweg-Vloeiherkstraat Wellen   -   Stand van zaken 
 
Aansluitend op mijn schriftelijke vraag (nr. 521 van 4 april 2007, Websitebulletin publicatiedatum 04-
10-2007) aangaande de “heraanleg Zonneveldweg-Vloeiherkstraat Wellen (N777)” en het antwoord 
dat ik daarop mocht ontvangen, kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen. 
 
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de grondverwervingen? 
 
2. Werd er reeds een consensus bereikt tussen de gemeente Wellen en het Vlaams Gewest over de 

inplanting van een overstortconstructie van Aquafin? 
 
3. Werd er reeds een consensus bereikt tussen de gemeente Wellen en het Vlaams Gewest over de 

uitvoeringsmethode voor de aanleg van de riolering? 
 
4. Voor wanneer voorziet men de aanvang van de werken en wat is de uitvoeringstermijn ervan? 
 
5. Worden de werken in hun geheel aanbesteed en uitgevoerd? Zo neen, welke fasering wordt 

vooropgesteld? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 578 van 9 april 2008 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
1. Het eerste deel van de onteigeningen (dwz langsheen de Vloeiherkstraat) is volledig afgerond op 

1 perceel na. Voor het tweede deel langsheen de Zonneveldweg is door de gemeente nog geen 
opdracht gegeven. 

 
2. Wat betreft de locatie van de overstortconstructie van Aquafin is er begin 2008 nader overleg 

geweest met de gemeente, Aquafin en de eigenaar van betreffend perceel over het initieel 
ingediende voorstel. 

 Er werd een consensus bereikt over de oorspronkelijke inplanting nadat er werd aangetoond dat 
de inrijbeweging van op de gewestweg naar het perceel op een vlotte en veilige manier kan 
gebeuren. 
 

3. Er is nog geen consensus over de uitvoeringsmethode voor de aanleg van de riolering. Hiervoor 
dient het studiebureau nog een analyse in te dienen naar de effecten van de verschillende 
uitvoeringsmethodes op de kostprijs, hinder voor aangelanden en wegverkeer, etc… 

 
4. De aanvang der werken is nog niet vastgesteld. Hiervoor dient de gemeente nog een standpunt in 

te nemen omtrent de betoelaagbaarheid via VMM. Om hieraan te voldoen dienen de 1ste en de 
2de fase beiden gegarandeerd uitgevoerd te worden. 

 
5. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt voor een gefaseerde dan wel gecombineerde 

uitvoering van beide fases (deel Vloeiherkstraat – deel Zonneveldweg in combinatie met module 
10). 
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Vraag nr. 587 
van 10 april 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Goederentransport over water   -   Evolutie 
 
Vlaanderen is een transportknooppunt bij uitstek. Onze geografische centrale ligging aan de Noordzee 
speelt daarbij een belangrijke rol. Bovendien heeft Vlaanderen een dicht wegen-, spoor-, en 
waterwegennetwerk.  
 
Door de economische groei is er een toename geweest van alle transportmiddelen, ook van het 
transport via de Vlaamse waterwegen. De staking vlak voor de paasvakantie van de Vlaamse 
ambtenaren aan de sluizen bewees hoe cruciaal het vrachtvervoer per schip is voor onze economie. 
 
1. Hoeveel ton goederen werden er in 2007 via waterwegen in Vlaanderen vervoerd?  
 
2. Welke stijging is dat ten opzichte van 2006 en ten opzichte van tien jaar geleden? 
 
3. Hoeveel TEU-containers (Twenty Feet Equivalent Unit) werden er in 2007 via de Vlaamse 

waterwegen vervoerd? 
 
4. Hoeveel uitgespaarde vrachtwagenritten levert het goederenvervoer via waterwegen op voor 

2007? 
 
5. Hoeveel goederen vervoerd via de waterwegen in 2007: 
 

a) waren onmiddellijk op hun bestemming; 
 

b) werden nog overgeslagen op vrachtwagens om op hun bestemming te raken; 
 

c) werden nog overgeslagen op spoortransport om op hun bestemming te raken? 
 
6. Wat zijn volgens de minister de prognoses voor 2008 voor het goederentransport via waterwegen?  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 587 van 10 april 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. In Vlaanderen werd in 2007 op de waterwegen 4.596.528.200 tonkm gerealiseerd. In de 

Vlaamse zeehavens werd 108.037.000 ton overgeslagen van en naar binnenschepen. Dit komt 
overeen met bijna 42% van de overslag uit zeeschepen die in 2007 258 miljoen ton bedroeg. Op 
de Vlaamse waterwegen werden 30.750.052 ton goederen gelost en 9.164.633 ton goederen 
geladen. De statistieken van het vervoerd tonnage op de waterwegen is niet beschikbaar. De 
vervoerde tonnages van de verschillende waterwegbeheerders kan immers niet zonder 
dubbeltellingen bij elkaar worden opgeteld. Wel kunnen de totale vervoerde tonnages per 
waterwegbeheerder worden meegegeven. 

 Op de waterwegen beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV werd 33 miljoen ton (exact: 
33.025.325 ton) goederen vervoerd, op het kanalennet van nv De Scheepvaart 39.736.797 ton 
goederen. 

 
2. Er is een stijging van 1,02% ten opzichte van 2006 in de tonkm-statistieken. In 2006 werd er 

4.549.983.735 tonkm gerealiseerd. Het Albertkanaal was de grootste motor voor de groei van de 
binnenvaart in 2007. In 1997 werd er 3.129.437.641 tonkm gerealiseerd. Dit is dus een stijging 
van 46,9% t.o.v. 1997. De cijfers van 2007 liggen evenwel onder de cijfers van het recordjaar 
2004 toen er 4.687.790.045 tonkm werd gerealiseerd. De huidige cijfers van 2007 liggen nog 
91,3 miljoen tonkm onder de cijfers van het recordjaar. 

 
3. In 2007 werden er 515.791 TEU-containers (Twenty Feet Equivalent Unit) behandeld door de 

Vlaamse binnenvaartcontainerterminals. Dit is een bescheiden groei van 10,6% ten opzichte van 
2006 toen er 466.429 TEU’s werden behandeld.  

 
4. Er wordt uit gegaan dat één vrachtwagen gemiddeld het equivalent vertegenwoordigt van 20 ton, 

1,5 TEU of 50m³. Deze equivalenten houden in zekere mate ook rekening met leeg rijden. Het 
goederenvervoer via de waterwegen heeft dan minimaal 1,996 miljoen vrachtwagenritten 
vermeden in 2007. Deze cijfers houden echter geen rekening met het intra-portuair 
binnenvaartverkeer en de binnenvaart op de Beneden-Zeeschelde. 

 
5. Er zijn onvoldoende gegevens om te kunnen aangeven hoeveel goederen onmiddellijk op hun 

bestemming waren, er werden overgeslagen op vrachtwagens en op spoor. Wel kan worden 
gesteld dat, indien er onmiddellijke overslag plaats heeft, dit in hoofdzaak op vrachtwagens 
gebeurt. Eventuele overslag naar het spoor gebeurt meestal in de havens. 

 
6.   Bij Waterwegen en Zeekanaal NV wordt rekening gehouden met een gemiddelde groei tot 2010 

van jaarlijks 2,5 % volgens het “Trendscenario” en een gemiddelde groei tot 2010 van jaarlijks 
4,8 % volgens het “Duurzaam scenario”. 

 
 Bij nv De Scheepvaart wordt een groei van de trafiek tussen 2 en 3 % verwacht.   
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 589 
van 11 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Omvorming N34 tot autosnelweg   -   Stand van zaken 
 
In het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) wordt de bestaande Kustbaan van Zeebrugge naar 
Brugge, de N34, als primaire weg geselecteerd.  
 
Een eerste ingreep naar het omvormen van de N34 tot autosnelweg is het bouwen van een nieuw 
complex ter hoogte van Zwankendamme. 
 
1. Zijn de concrete gevolgen voor de dorpskommen van Lissewege en Zwankendamme al 

bestudeerd? Zo ja, wat zijn de bevindingen? 
 
2. Hoever staat men met de streefbeeldstudie van de N34? Wanneer wordt deze studie verwacht? 
 
3. Hoeveel kruispunten moeten worden aangepakt om een volwaardige primaire weg te maken van 

de N34? 
 
4. Wanneer worden de werken aan het nieuw complex ter hoogte van Zwankendamme aanbesteed? 
 
5. Hoeveel knelpunten (bv. percelen die onontsluitbaar worden door de omvorming naar primaire 

weg) moeten in het dossier nog weggewerkt worden? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 589 van 11 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Wellicht gaat de vraag over de N31, primaire weg I, tussen het knooppunt E40/E403 en de N34, 
secundaire weg. 
 
Voor het wegvak tussen de aan te leggen AX en de N34 wordt heden een streefbeeldstudie opgemaakt. 
De resultaten van de studie zijn al een eerste maal aan de stuurgroep voorgelegd, nog niet aan de PAC. 
 
1. De dorpskom van Zwankendamme ligt naast de N31en paalt er niet aan. De gevolgen van de 

herinrichting van deze gewestweg tot auto(snel)weg zijn voor het dorp dan ook weinig 
ingrijpend. De ontsluiting van Zwankendamme op de N31 is bestudeerd in het kader van het 
nieuw vormingsstation van Infrabel. De nieuwe ontsluiting zal worden gerealiseerd tegelijk met 
de bouw van het vormingsstation.  
Voor Lissewege blijkt uit de eerste resultaten van de streefbeeldstudie dat waar de N31 door het 
dorp loopt een tunnel de enige oplossing is om de inrichtingsprincipes van een primaire weg-I te 
halen en de leefkwaliteit van de dorpsbewoners op te waarderen.  

 
2. De eindresultaten van de streefbeeldstudie worden verwacht tegen eind 2008.  
 
3. Gezien de N31 een primaire weg is moet het aantal kruispunten tot het minimum worden 

beperkt. De aanpalende percelen worden bereikbaar gemaakt via aan te leggen parallelwegen of 
bestaande, parallel aan de gewestweg lopende, lokale wegen. Zonder vooruit te lopen op de 
resultaten van de lopende studie kunnen we aangeven dat naast het Hollands complex ter hoogte 
van Zwankendamme, waarop ook de transportzone en de Glaverbel-site in de achterhaven 
ontsluiten, wellicht nog kruispunten worden gebouwd daar waar de N31 verknoopt met de NX 
en de N34 en met de AX. 

 
4. Het complex op de N31 ter hoogte van Zwankendamme wordt wellicht in 2009 aanbesteed. 
 
5. Zoals hierboven al gemeld zullen parallelle wegen de aangelande percelen ontsluiten. Immers 

volgens de inrichtingsprincipes voor een primaire weg kan het rechtstreeks toegang nemen niet 
langer. Dit kan de onteigening inhouden van een aantal woningen die te dicht bij de gewestweg 
staan, maar hier is nog geen uitsluitsel over. 
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Vraag nr. 599 
van 15 april 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Overstromingsalarm Rupelmonde   -   Procedure 
 
Op dondermiddag 18 maart laatstleden ging het overstromingsalarm in Rupelmonde af. In de 
Broekstraat en ter hoogte van de Ganzemeerstraat begonnen dijken over te lopen. Het was een 
voorbijganger die de ongewone toestand zag en alarm sloeg. 
 
De hulpdiensten stelden vast dat het water van de Schelde het binnenland instroomde, omdat een 
ronddrijvend stuk hout en vuilnis in de weg zaten. 
 
Op welke manier kunnen zulke situaties in de toekomst vermeden worden? 
 
Gaat het overstromingsalarm ook af indien er geen alarm wordt geslagen door een alerte 
voorbijganger? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 599 van 15 april 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Het overlopen van de dijken op 18 maart 2008 in de Broekstraat en ter hoogte van de Ganzemeersstraat in 
Rupelmonde(Kruibeke) betrof de instroom van water uit de Vliet. 
 
De sluis die dergelijke instroom moet verhinderen, behoort tot het patrimonium van Waterwegen en 
Zeekanaal NV(W&Z NV). Uitwateringssluizen zijn betrouwbare constructies die door gravitaire 
processen autonoom functioneren. Ze vereisen geen permanent toezicht. Uiteraard wordt er wel over 
gewaakt dat de sluizen goed onderhouden worden. Ondanks dit onderhoud en periodiek toezicht kan het 
toch gebeuren dat bijvoorbeeld een lang stuk hout door het vuilrooster in de sluis terechtkomt en de goede 
werking van de klep verhindert.  
 
Op 27 maart 2008 heeft Waterwegen en Zeekanaal NV aan de gemeente een ontwerp van 
beheersovereenkomst overgemaakt daar, in het geval van de sluis van de getijdenmolen te Rupelmonde, 
het mechanisme van de uitwateringssluis soms door de gemeente Kruibeke wordt bediend. 
In deze overeenkomst zijn uitdrukkelijk de verantwoordelijkheden opgesomd die het gebruik met zich 
meebrengt.  
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Vraag nr. 601 
van 17 april 2008 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Camping Cristal Palace Middelkerke   -   Opruiming 
 
In Middelkerke liggen de terreinen van de voormalige camping Cristal Palace er al anderhalf jaar bij 
als een stort. Het gemeentebestuur wil dat het terrein nog voor de zomer wordt opgeruimd. 
 
Cristal Palace moest net als de aanpalende camping Cosmos verdwijnen omdat het in waardevol 
duinengebied lag. 
 
Zolang de Vlaamse overheid geen eigenaar is van de grond, kan de opruiming niet starten. 
 
1. Is reeds duidelijk wanneer de Vlaamse overheid eigenaar zal worden van het terrein? 
 
2. Is er al een tijdpad uitgestippeld wat de opruiming betreft? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 601 van 17 april 2008 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de heer Kris Peeters, Vlaamse minister 
van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid. 
 
De hiervoor bevoegde Vlaamse overheidsdienst is de afdeling Kust van het Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust. 
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Vraag nr. 617 
van 18 april 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Geplande carpoolparking Rumst   -   Stand van zaken 
 
De minister lijkt aardig op weg om tegen 2010 over honderd carpoolparkings te beschikken. De 
minister plant twintig bijkomende carpoolparkings in Vlaanderen. Eén ervan zal aan de Bussestraat in 
Rumst worden aangelegd tegen 2009-2010. 
 
De gemeente Rumst is vooral op zoek naar parkeerplaats voor vrachtwagens en is vragende partij om 
de carpoolparking eveneens open te stellen voor vrachtwagens. 
 
1. Kan de minister meedelen op welke locatie de carpoolparking wordt gepland?  
 
2. Werd de vraag naar parkeerruimte voor vrachtwagens onderzocht? Wat zijn de bevindingen? 
 
3. Zal de carpoolparking de doorstroming op de N1C niet in gevaar brengen? 
 
4. Moeten er nog onteigeningen doorgevoerd worden vooraleer de carpoolparking kan worden 

aangelegd, of is de grond reeds eigendom van het Vlaams Gewest? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 617 van 18 april 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. De carpoolparking is gepland nabij het op- en afrittencomplex Rumst/Duffel langs de E19. De 

exacte locatie zal zijn aan de Bussestraat (N1c) ten oosten van de E19. De carpoolparking zal 
komen te liggen langs de oprit richting Antwerpen. 

 
2. De vraag naar parkeerruimte voor vrachtwagens is niet cijfermatig onderzocht. Wel is uit 

waarnemingen en op basis van gesprekken met de gemeente Rumst duidelijk dat er een behoefte 
is. 

 
3. Nee, de hoeveelheid verkeer van en naar de parking is beperkt. Er is bovendien al een opening 

voorzien in de middenberm waardoor verkeer zich kan opstellen zonder het doorgaande verkeer 
te hinderen.  

 
4. De gronden zijn al eigendom van het Vlaams Gewest. 
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MARINO KEULEN, 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 

 STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
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Vraag nr. 108 
van 19 maart 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Gemeentelijke bouwgronden en woningen   -   Toewijzingsreglementen 
 
Sedert de aanpassing van de Vlaamse Wooncode zijn er aangaande de toewijzing van sociale 
huurwoningen een aantal in het oog springende wijzigingen doorgevoerd.  
 
Daarbij heeft vooral het element dat kandidaat-huurders de bereidheid dienen te tonen om het 
Nederlands aan te leren heel wat commentaren en discussies uitgelokt. Een ander element betreft de 
grotere rol voor de gemeenten om, in het kader van het sociale huurbeleid, een eigen, op de specifieke 
lokale noden afgestemd toewijzingsbeleid te voeren. 
 
Daarnaast hebben bepaalde gemeenten zich door de bepalingen van de Vlaamse Wooncode en van het 
sociaal huurbesluit laten inspireren om voor de toewijzing van gemeentelijke bouwgronden en/of 
woningen de bereidheid tot het aanleren van de Nederlandse taal op te nemen als voorwaarde. Dit 
element komt dan meestal naast andere voorwaarden, zoals het kunnen aantonen van een band met de 
gemeente waar men zich wil komen vestigen (onder meer in de betrokken gemeente geboren zijn, er 
werken, kinderen hebben die er school lopen,…). 
 
Het opstellen van dergelijke reglementen is evenwel niet altijd een evidente zaak. Het is vaak lopen op 
een dunne koord en het is altijd afwachten hoe deze lokale reglementen door de hogere overheid 
beoordeeld worden. Ik verneem dat een aantal van deze reglementen geweigerd werden. 
 
1. Heeft de minister enig zicht op het aantal gemeenten dat, in het kader van de mogelijkheden zoals 

voorzien in het nieuwe sociaal huurbesluit, reeds een eigen reglement heeft uitgewerkt? 
 
2. Welke ondersteuning en begeleiding werd daarbij door de Vlaamse overheid aan de gemeenten 

aangeboden? 
 
3. Heeft de minister enig zicht op het aantal gemeenten dat een eigen toewijzingsreglement heeft 

opgesteld voor gemeentelijke bouwgronden en woningen? 
 
4. Op basis van welke criteria beoordeelt de minister deze gemeentelijke reglementen?   
 

Hoeveel van deze gemeentelijke reglementen werden door de minister geweigerd?  Om welke 
redenen? 

 
Hoeveel toewijzingsreglementen werden reeds goedgekeurd? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 108 van 19 maart 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. Ingevolge de artikelen 252 en 253 worden de gemeentelijke reglementen niet automatisch naar 

de toezichthoudende overheid verstuurd. Zij worden vermeld op een lijst met een beknopte 
omschrijving van de getroffen beslissing. Deze besluiten zijn niet onderworpen aan een 
goedkeuringstoezicht, maar vallen enkel onder het algemeen bestuurlijk toezicht. Dit betekent 
dat zij ter beoordeling opgevraagd kunnen worden, bij voorbeeld ingevolge een klacht.  

 
2. De gemeentebesturen kunnen, indien zij dit wensen, steeds contact opnemen met de 

administratie met het oog op ondersteuning en begeleiding. De provinciegouverneur is daarbij 
het eerste aanspreekpunt. 

 
3-4.  Aangezien er geen systematische doorzending gebeurt, vraag ik de gouverneurs om een 

onderzoek in te stellen en mij de resultaten daarvan mee te delen.  
 Na ontvangst ervan, kom ik op deze vraag terug.  
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
AANVULLEND ANTWOORD  
op vraag nr. 108 van 19 maart 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. Het kaderbesluit voor de sociale huur is pas op 1 januari 2008 in werking getreden. Het is dus, 

gezien het besluitvormingsproces, nog te vroeg voor concrete voorstellen van gemeentelijke 
toewijzingsreglementen. Tot op heden werd dan ook nog geen enkel lokaal toewijzingsreglement 
op basis van het nieuw sociaal huurbesluit ter goedkeuring voorgelegd. 

 Het agentschap Wonen Vlaanderen, dat onder meer als taak heeft de gemeenten te ondersteunen bij 
het uitbouwen van een lokaal woonbeleid, werd wel al meermaals gecontacteerd door lokale 
besturen die interesse hebben in het uitwerken van een dergelijk reglement. Meerdere gemeenten 
zijn op dit ogenblik de mogelijkheden ter zake en de lokale bereidheid aan het aftasten, andere zijn 
al overgegaan tot het organiseren van sociaal woonoverleg. Zo zal onder meer in Mechelen en 
Brugge op korte termijn overleg worden georganiseerd met woon- en welzijnsactoren.  

 
2. Het departement RWO, afdeling Woonbeleid, heeft een uitgebreide informatieronde gehouden over 

de nieuwe sociale huurreglementering en dit ten behoeve van alle betrokken actoren. In het kader 
van de cursus “Huisvestingsconsulent” konden de lokale besturen op vijf provinciale infosessies 
terecht voor een uiteenzetting over het sociaal huurbesluit. In de uiteenzetting die werd gegeven 
door de beleidsmedewerkers van het departement RWO werd ook aandacht besteed aan de 
toewijzingsregels en de mogelijkheid van het opstellen van een lokaal toewijzingsreglement. 
Tijdens deze infosessies was er ook ruimte voor het stellen van vragen. Aan de VVSG, de 
koepel voor de steden en gemeenten, werd ook steeds vanuit het departement de nodige 
informatie bezorgd die dan verder via hun geijkte kanalen werd verspreid naar de lokale 
besturen. 

 Het departement RWO werkte tevens in samenspraak met het Agentschap Wonen Vlaanderen 
een handleiding uit die als leidraad kan dienen voor de gemeenten bij het opstellen van een 
eigen toewijzingsreglement, die dienst doet ter ondersteuning van de gemeenten. De handleiding 
werd via het Agentschap Wonen Vlaanderen verspreid naar alle gemeenten en is tevens 
beschikbaar op de website www.bouwenenwonen.be. 

 Daarnaast lichten de decentrale diensten van Wonen Vlaanderen de mogelijkheden ter zake toe 
tijdens hun overlegmomenten met de lokale besturen. Deze diensten zullen de gemeenten ook bij 
het uitwerken van het toewijzingsreglement verder adviseren. Zo zal Wonen West-Vlaanderen 
bijvoorbeeld op korte termijn ondersteuning bieden aan Brugge bij het uitwerken van een 
doelgroepenplan en zal Wonen Antwerpen deelnemen aan de werkgroep die door de stad Mechelen 
wordt samengesteld.  

 Ten slotte is het de bedoeling aan de gemeenten relevante informatie te verstrekken die van belang 
is bij het duiden en het in kaart brengen van de specifieke lokale behoeften. Ik denk in dit verband 
bijvoorbeeld aan gegevens over de demografische samenstelling van de bevolking, de woonnood, 
de gemiddelde wachttijd voor een sociale woning en dergelijke meer.  

 
3. Gemeentelijke bouwgronden en woningen waarvoor geen subsidie werd verworven van het 

Vlaamse Gewest vallen niet onder de reglementering van de Vlaamse Wooncode en het BVR 
van 29/9/2006 (overdrachtenbesluit) voor de verkoop of het BVR van 12/10/2007 (sociaal 
huurbesluit) voor de verhuring. De gemeenten bepalen hier zelf hun toewijzingsregels. Deze 
reglementen moeten niet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de minister. 

 Op dit ogenblik worden er geen gegevens bijgehouden over eventuele gemeentelijke toewijzings-
reglementen voor eigen bouwgronden en woningen.  
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4. Het is niet de bevoegdheid van de minister van Wonen om deze gemeentelijke reglementen te 

beoordelen zolang het gaat over de verkoop van gemeentelijke bouwgronden en de verhuur van 
woningen van de gemeente waarvoor geen subsidie werd verworven van het Vlaamse Gewest. 
Dit behoort tot de autonomie van de gemeenten, binnen het kader van het algemeen toezicht. 
Het departement RWO beoordeelt alleen de toewijzingsreglementen voor de verkoop van 
sociale woningen en kavels van een sociale huisvestingsmaatschappij (of de VMSW) en voor de 
toewijzing van sociale woningen van een sociale huisvestingsmaatschappij. 

 De interne reglementen voor de verkoop van sociale woningen en kavels van een sociale 
huisvestingsmaatschappij worden beoordeeld volgens het ministeriele besluit van 26 april 2007 
houdende de vaststelling van het beoordelingskader voor de interne reglementen in het kader 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden 
voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode. 
Binding met de gemeente is hier een mogelijk criterium bij toewijzing, kennis van het 
Nederlands of taalbereidheid niet. 

 Een drietal sociale huisvestingsmaatschappijen wijzen sociale woningen en kavels aan 
kandidaat-huurders toe volgens een toewijzingsreglement dat werd opgesteld volgens dit 
laatstgenoemde BVR van 29/09/2006 (het overdrachtenbesluit).  De andere sociale 
huisvestingsmaatschappijen gebruiken nog het interne reglement dat opgesteld werd volgens het 
overdrachtenbesluit van 11 mei 1999, of hebben geen eigen toewijzingsreglement en wijzen 
woningen en kavels toe zoals bepaald in de standaardregels van het overdrachtenbesluit. 

 
 Tot op heden werden er nog geen lokale toewijzingsreglementen inzake sociale huur voorgelegd 

en dus ook niet goed- of afgekeurd. Voor de beoordeling van deze toewijzingsreglementen werd 
een kader ontworpen door het departement RWO op basis van de vereisten opgenomen in 
artikels 26 t.e.m. 29 van  het sociaal huurbesluit van 12/10/2007. De minimumvereisten waaraan 
dergelijke lokale toewijzingsreglementen qua vorm en inhoud moeten voldoen en de gegevens 
die in het administratief dossier moeten worden gevoegd zijn opgenomen in de handleiding die 
werd opgemaakt ter ondersteuning van de gemeenten.   
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Vraag nr. 109 
van 19 maart 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Fiscaal pact regering-gemeenten   -   Belastingverhogingen 
 
In het vooruitzicht van het fiscaal pact tussen de Vlaamse Regering en de gemeenten, hebben een 
aantal gemeenten voor 2007 en 2008 hun aanslagvoet op de personenbelasting verhoogd alsook die op 
de onroerende voorheffing. 
 
Welke gemeenten hebben voor het aanslagjaar 2007 en/of 2008 hun aanslagvoet op de 
personenbelasting en/of onroerende voorheffing verhoogd? En in welke mate? 
 
Zijn er ook gemeenten die voor het aanslagjaar 2007 en/of 2008 hun aanslagvoet op de 
personenbelasting en/of onroerende voorheffing hebben verlaagd? En in welke mate? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 109 van 19 maart 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
In 2007 hebben 12 gemeenten de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting 
verhoogd; 15 gemeenten hebben die aanslagvoet verlaagd. 
16 gemeenten hebben het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd in 2007, 7 
gemeenten verlaagden dat aantal. 
In 2008 hebben 27 gemeenten de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting 
verhoogd, 11 gemeenten hebben die aanslagvoet verlaagd.  
42 gemeenten hebben het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd in 2008, 3 
gemeenten verlaagden dat aantal. 
De details zijn vermeld in de bijgevoegde tabellen. 
 
BIJLAGEN 
 
1. personenbelasting 2007 
2. personenbelasting 2008 
3. onroerende voorheffing 2007 
4. onroerende voorheffing 2008 
 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/KEULEN/109/antw.109.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/KEULEN/109/antw.109.bijl.002.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/KEULEN/109/antw.109.bijl.003.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/KEULEN/109/antw.109.bijl.004.xls 
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Vraag nr. 111 
van 21 maart 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Interlokale verenigingen   -   Samenstelling beheerscomité 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking voorziet als één van de 
mogelijke samenwerkingsvormen de interlokale vereniging. 
 
Artikel 9 van het decreet stelt dat het beheerscomité van een dergelijke interlokale vereniging is 
samengesteld uit minstens één afgevaardigde per deelnemer, “voor de gemeenten aangewezen onder 
de gemeenteraadsleden, de burgemeester of de schepenen”. 
 
Blijkbaar leidt dit tot overeenkomsten (statuten) van interlokale verenigingen waarin wordt bepaald 
dat enkel leden van het college van burgemeester en schepenen mogen deel uitmaken van het 
beheerscomité en dat gemeenteraadsleden daarvan worden uitgesloten. 
 
Dat kan allicht niet de bedoeling zijn geweest. 
 
Welke initiatieven neemt de minister ter zake?  
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 111 van 21 maart 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Artikel 9 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
het beheerscomité van een interlokale vereniging is samengesteld uit één afgevaardigde van elke 
deelnemer, voor de gemeenten aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester of de 
schepenen. Wat dat betreft hebben de gemeenten in principe de keuze om een gemeenteraadslid, de 
burgemeester of een schepen daarvoor af te vaardigen. 
 
Bij de parlementaire bespreking van het decreet intergemeentelijke samenwerking werd het uitoefenen 
van een mandaat in het beheerscomité wel beschouwd als inherent aan het waarnemen van het ambt 
van burgemeester of schepen. Om die reden bepaalt datzelfde artikel 9 in zijn derde lid dat een 
burgemeester of schepen geen presentiegeld mag ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen van 
dergelijk beheerscomité. De op dat ogenblik bevoegde minister oordeelde het zelfs aangewezen om 
naar interlokale verenigingen enkel lokale uitvoerende mandatarissen af te vaardigen vanuit de 
vaststelling dat de activiteiten van dergelijke verenigingen in het verlengde liggen van de kerntaken 
van een schepencollege (Commissie Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid, 
Vlaams Parlement, Stuk 565 (2000-2001) – nr. 10, 34). 
 
Om die uitspraken te duiden moet de werking van het beheerscomité van een interlokale vereniging in 
zijn juiste context geplaatst worden. Het beheerscomité in een interlokale vereniging beschikt niet over 
echte beslissingsbevoegdheden maar heeft eerder een algemene coördinerende rol, die nauw aansluit 
bij de rol van het college van burgemeester en schepenen. Wat dat betreft is er een duidelijk verschil 
met de organen van de andere samenwerkingsvormen die in het decreet intergemeentelijke 
samenwerking voorzien zijn. De raad van bestuur in een projectvereniging, een dienstverlenende 
vereniging of een opdrachthoudende vereniging is daar wel degelijk met een eigen beslissings-
bevoegdheid bekleed. Dat heeft er uiteraard mee te maken dat een interlokale vereniging niet over 
eigen rechtspersoonlijkheid beschikt, wat meteen ook de reden is dat op die verenigingen geen apart 
administratief toezicht voorzien is. Alle beslissingsbevoegdheden blijven in een interlokale vereniging 
bij de deelnemende gemeenten en hun gemeenteraden liggen. 
 
Vanuit de hierboven geschetste visie is het begrijpelijk dat vooral burgemeesters en schepen zullen 
afgevaardigd worden naar het beheerscomité van een interlokale vereniging. Indien daar goede 
argumenten voor zijn, kan echter ook de keuze gemaakt worden voor gewone gemeenteraadsleden. 
Wat dat betreft hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten bij het vaststellen van de 
samenwerkingsovereenkomst het laatste woord. 
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Vraag nr. 113 
van 26 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Faciliteitengemeenten   -   Onderzoeken door provinciegouverneur 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 114 van 8 maart 2007 (Websitebulletin, 
publicatiedatum 19-04-2007), verstrekte de minister een overzicht van de belangrijkste onderzoeken 
van de gouverneur van Vlaams-Brabant naar situaties in de zes faciliteitengemeenten van de Vlaamse 
gordel, samen met de genomen maatregelen. 
 
Kan de minister dit overzicht vervolledigen tot op heden ? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 113  van 26 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Bij wijze van aanvulling van de gegevens die ik u bezorgde naar aanleiding van uw schriftelijke vraag 
nr. 114 van 8 maart 2007 vindt u hierna een overzicht van de belangrijkste onderzoeken die ik aan de 
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heb gevraagd naar aanleiding van de schriftelijke vragen 
die u mij hebt gesteld met betrekking tot de randgemeenten. 
 
 
Parlementaire vraag nr. 63 van 5 januari 2007 over het Franstalig lesuurtje in de bibliotheek van 
Wemmel: de klacht is ongegrond. 
 
 
Parlementaire vraag nr. 65 van 10 januari 2007 over de aanstelling van een advocaat: de klacht was 
ongegrond. 
 
 
Parlementaire vraag nr. 151 van 25 mei 2007 over het gemeentelijk infoblad Kraainem. De klacht was 
ongegrond. 
 
 
Parlementaire vraag  nr. 95 van 27 februari 2008 over de subsidiëring van de speelpleinwerking. Een 
onderzoek door de gouverneur bracht geen bijzondere problemen aan het licht. 
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Vraag nr. 114 
van 31 maart 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Verkavelingen met wegenaanleg   -   Bevoegdheid 
 
In het nieuwe Gemeentedecreet dat sinds 1 januari 2007 van kracht is, is het college van burgemeester 
en schepenen volgens artikel 57 1° en 12° bevoegd voor “de daden van beheer over de gemeentelijke 
inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels en “de 
vaststelling van de rooilijnen van de wegen”…”. 
 
In het artikel 133 §1 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) 
wordt gesteld: “Indien een verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de 
tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat en het 
college van burgemeester en schepenen meent dat de vergunning kan worden verleend, dan neemt de 
gemeenteraad een besluit over de wegen alvorens het college van burgemeester en schepenen over de 
vergunningsaanvraag beslist binnen de termijn bepaald in artikel 113”. 
 
In het Gemeentedecreet ligt de bevoegdheid inzake de rooilijnen bij het college van burgemeester en 
schepenen en volgens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening ligt de 
bevoegdheid bij de gemeenteraad. 
 
1. Heeft het gemeentedecreet een invloed op het beslissingsproces van verkavelingen met wegen?  
 
2. In welke mate vormt het feit dat een niet-bevoegde instantie, nl. de gemeenteraad, een beslissing 

dient te nemen in het kader van verkavelingen met aanleg van wegen (zoals bepaald in artikel 133 
DRO) een juridisch probleem? 

 
3. Als het college van burgemeester en schepenen, dat volgens het Gemeentedecreet bevoegd is voor 

de rooilijnen, een aanvraag weigert mede op basis van een probleem met de rooilijnen, kan de 
bestendige deputatie hieromtrent dan in beroep een vergunning afleveren? 

 
4. Welke initiatieven worden eventueel genomen om bovenvermeld probleem van tegenspraak tussen 

Gemeentedecreet en DRO te verhelpen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Keulen (vraag nr. 114) en Van Mechelen (nr. 104). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 114 van 31 maart 2008 
van DIRK DE KORT  
 
 
 
Het gecoördineerde antwoord op deze vraag zal verstrekt worden door de heer Dirk Van Mechelen, 
Vlaams minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening. 
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Vraag nr. 115 
van 1 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Lokaal pact   -   Eenmalige schuldovername 
 
De Vlaamse Regering engageert zich om 100 euro per inwoner van de gemeenteschulden over te 
nemen. In totaal bedraagt de geplande schuldovername 612 miljoen euro voor Vlaanderen. De 
gemeenten moeten zich engageren om: 
- hun belastingen met betrekking tot het jaar 2009 niet te verhogen; 
- forfaitaire belasting op huisvuil af te schaffen; 
- geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen meer op te leggen; 
- belastingen op kantoorruimten en op tewerkgesteld personeel af te schaffen; 
- een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit te voeren. 

 
In bepaalde omstandigheden kan op gemotiveerd verzoek van de gemeente een uitzondering op het 
gevraagde engagement toegestaan worden. 
 
1. Wie beslist over het al dan niet toestaan van de uitzonderingen op de gevraagde engagementen van 

de gemeenten? 
 
2. Wat gebeurt er indien een gemeente akkoord gaat met de voorwaarden en naderhand toch de 

belastingen verhoogt in 2009? Is hieromtrent een sanctie voorzien? Zo ja, welke? Is de sanctie 
afdwingbaar? 

 
3. Wat gebeurt er met het bedrag van de gemeenten die opteren om niet deel te nemen aan dit 

gezamenlijk engagement? Wordt dit restbedrag dan herverdeeld onder de deelnemende 
gemeenten? 

 
4. Wordt er bij de overname van de schulden een wederbeleggingsvergoeding voorzien? Hoeveel zal 

die bedragen? 
 
5. Welke leningen zullen overgenomen worden door de Vlaamse overheid? Mag de gemeente daarin 

kiezen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 106) en Keulen (nr. 115). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 115 van 1 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister 
van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening. 
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Vraag nr. 116 
van 1 april 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Verkiezingsboycot   -  Gemeentelijke steun 
 
Naar verluidt hebben de gemeenten Meise, Lennik, Affligem en Gooik besloten om hun inwoners die 
veroordeeld werden voor de weigering om deel te nemen aan de verkiezingsoperatie 
(stemopnemingsbureaus of telbureaus), financieel te helpen bij hun gerechtskosten in deze zaak, en dit 
op vraag van het Halle-Vilvoorde Komitee. 
 
In de plenaire vergadering van 30 mei 2007 antwoordde de minister op een actuele vraag dat hij geen 
tuchtsancties zou nemen ten opzichte van de burgemeesters, maar dat hij ook geen rechtsbijstand zou 
verlenen. De vermelde gemeenten doen dit nu blijkbaar wel. 
 
1. Welke stappen gaat de minister ondernemen ten opzichte van deze besturen, aangezien een 

gemeente enkel financiële middelen kan geven aan een vereniging van gemeentelijk belang en dus 
niet kan tussenkomen in de gerechtskosten van particulieren? 

 
2. Zijn er nog andere besturen die een gelijkaardige beslissing hebben genomen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 116 van 1 april 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
In de plenaire vergadering van het Vlaams parlement van 30 mei 2007 heb ik reeds geantwoord op de 
actuele vraag van de heer Joris Van Hauthem over het versturen van de oproepingsbrieven voor de 
federale verkiezingen door het gemeentebestuur van Kraainem en over eventuele rechtsbijstand voor 
de burgemeesters van Halle-Vilvoorde die actie voeren tegen het uitblijven van de splitsing van de 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Ik stelde toen dat ik geen tuchtsancties zou nemen tegen 
burgemeesters van Halle-Vilvoorde die actie voeren tegen het uitblijven van de splitsing van de 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, maar dat ik evenmin rechtsbijstand zou verlenen aan particulieren 
om hen financieel te helpen in eventuele gerechtelijke procedures voor weigering aan de 
verkiezingsoperaties.  
 
Een gemeentebestuur kan niet beslissen om zijn inwoners, die veroordeeld werden voor de weigering 
om mee te werken aan de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007, te steunen.  
 
Zo besliste de gemeenteraad van Meise bijvoorbeeld op 31 januari 2008 principieel om de personen te 
steunen die geweigerd hebben om mee te werken aan de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007, 
voor zover ze veroordeeld worden als “dienstweigeraar”. Ik deel u mee dat de Gouverneur van de 
provincie Vlaams-Brabant bij besluit van 27 maart 2008 de uitvoering van dit besluit heeft geschorst.  
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Vraag nr. 117 
van 1 april 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Overijse   -   Toepassing taalwetgeving 
 
Op 11 februari 2008 verstuurde het college van burgemeester en schepenen van Overijse een brief aan 
een immobiliënkantoor om te protesteren tegen een Engelstalig bord voor de verkoop van een 
vastgoed in Overijse. Er wordt gevraagd om dit voortaan in het Nederlands te doen omdat er geen 
faciliteiten bestaan voor anderstaligen in deze gemeente. 
 
De taalwetgeving is nochtans duidelijk en enkel van toepassing in bestuurszaken en niet voor de 
communicatie tussen een vennootschap of bedrijf en een particulier. Dit is bijgevolg een schending 
van artikel 30 van de Grondwet (“Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet 
worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor 
gerechtszaken”). 
 
Graag had ik van de minister vernomen: 
 
1. Heeft de minister kennis genomen van deze feiten? 
 
2. Heeft de minister het betrokken gemeentebestuur erop gewezen dat dit een schending van de 

Grondwet inhoudt en dat dergelijke “officiële” brieven bijgevolg een onwettelijke 
bestuurshandeling inhouden? 

 
3. Heeft de minister kennis van andere besturen (gemeentelijk of provinciaal) die dergelijke 

praktijken toepassen? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 117 van 1 april 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
De zaak die u aankaart is mij niet bekend. Ik vraag een onderzoek aan de gouverneur van Vlaams-
Brabant en kom op uw vraag terug nadat ik de resultaten hiervan heb ontvangen. 
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Vraag nr. 119 
van 2 april 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Gemeente- en provinciebedrijven   -   Kwalificatie "overheidssector" 
 
In zijn advies van 15 januari 2008 m.b.t. “Régies communales autonomes et opérations de sale and 
leaseback” op vraag van de Federale Overheidsdienst Financiën, wijst het INR (Instituut voor de 
Nationale Rekeningen) erop dat gemeentebedrijven waarvan ontvangsten vanwege ondernemingen 
en/of particulieren niet voor minstens 50 % de productiekosten dekken, tot de overheidssector (in 
ESR-termen) worden gerekend. 
 
1. Wie bepaalt of een gemeentebedrijf (provinciebedrijven) tot de overheidssector of de 

bedrijvensector behoort? 
 
2. Welke gemeentebedrijven in het Vlaamse gewest worden tot de bedrijvensector gerekend? 
 
3. Hoe wordt de info m.b.t. gemeentebedrijven en provinciebedrijven doorgegeven aan het INR? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BELEID, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 119 van 2 april 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1.  De sector overheid (S.13) omvat alle institutionele eenheden die tot de "overige 

nietmarktproducenten" behoren en waarvan de output bestemd is voor individueel of collectief 
verbruik en die voornamelijk gefinancierd wordt uit verplichte betalingen van eenheden die tot 
andere sectoren behoren en/of alle institutionele eenheden die zich in hoofdzaak bezighouden 
met de herverdeling van het nationale inkomen en vermogen (ESR95, §2.68). 

 
 Tot sector S.13 behoren de volgende institutionele eenheden: 

- overheidsinstellingen die een geheel van activiteiten, hoofdzakelijk bestaande uit de 
levering van niet-marktgoederen en -diensten, ten behoeve van de samenleving beheren 
en financieren; 

- instellingen zonder winstoogmerk met eigen rechtspersoonlijkheid die tot de "overige 
nietmarktproducenten" behoren en onder toezicht staan van en voornamelijk 
gefinancierd worden door de overheid; 

- zelfstandige pensioenfondsen waaraan bepaalde bevolkingsgroepen krachtens wettelijke 
bepalingen verplicht deelnemen of premies betalen en waarvoor de overheid 
verantwoordelijk is voor de vaststelling of goedkeuring van de premies en uitkeringen, 
ongeacht haar rol als toezichthouder of werkgever. 

 
 Deze definitie bevat enkele preciseringen die de logische indeling van de institutionele eenheden 

in de sector van de overheid begrijpelijker zouden moeten maken. Om de indeling van een 
eenheid in de sector overheid te bepalen, moet men achtereenvolgens de volgende vragen stellen 
en ze telkens bevestigend beantwoorden: 

- is de eenheid waarvan sprake een institutionele eenheid? 
- is de eenheid in handen van de overheid? 
- is de eenheid een niet-marktproducent? 

 
 Een eenheid wordt beschouwd als een institutionele eenheid wanneer zij bij de uitoefening van 

haar hoofdfunctie zelfstandig kan beslissen en wanneer zij over een volledige boekhouding 
beschikt of, als dat vanuit een economisch en juridisch oogpunt mogelijk en zinvol is, op 
verzoek een volledige boekhouding kan opstellen. Indien de betrokken eenheid geen 
institutionele eenheid is, moet ze worden ingedeeld bij de institutionele eenheid waarvan ze 
afhangt. 

 
 Volgens het ESR95 is een vennootschap in handen van de overheid indien deze laatste meer dan 

de helft van de stemgerechtigde aandelen bezit of op een andere manier zeggenschap heeft over 
meer dan de helft van de aan de aandeelhouders toegekende stemmen. Een overheid kan 
bovendien toezicht uitoefenen op een vennootschap op grond van wetteksten die haar de 
bevoegdheid verlenen het beleid van die vennootschap te bepalen of de bestuurders ervan aan te 
stellen. Naar analogie daarvan geldt deze redenering mutatis mutandis ook voor de instellingen 
zonder winstoogmerk 

 
 Als algemene regel geldt dat een eenheid een niet-marktproducent is indien de opbrengst van de 

verkopen minder dan 50% van de productiekosten dekt. De termen verkopen en productiekosten 
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berusten uiteraard op de definitie die het ESR95 eraan geeft, en hebben niet hun gewone 
wettelijke of administratieve betekenis. 

 
 Daaruit kan worden afgeleid dat wat betreft de gemeente- en provinciebedrijven deze doorgaans 

wel worden beschouwd als een institutionele eenheid én in handen van de overheid. Het 
antwoord op de derde vraag bepaalt dus of het bedrijf tot de sector niet-financiële 
vennootschappen (S11) dan wel tot de sector overheid (S13) behoort. 

 
 De controle hierop wordt in België uitgevoerd door het Instituut van de Nationale Rekeningen 

(INR). Zij zal dan ook zal bepalen of een eenheid onder de sector overheid dan wel onder de 
bedrijvensector valt. Het INR maakt voor de afbakening van de overheidssector gebruik van de 
lijst van "de eenheden van de publieke sector", opgesteld door het INR i.s.m. de 
deskundigengroep van de Algemene GegevensBank (AGB - FOD Begroting). Deze lijst, 
waarvan de meeste recente een stand van zaken op 15.09.2007 is, wordt door de NBB 
gepubliceerd op haar website onder het item: 

  www.nbb.be/doc/dq/N_pdf_PBT/PBT_lijst2007septemberNL.pdf 
 
 De classificatielijst m.b.t. de provincies en de gemeenten zich bevindt op de pagina’s 24 en 25 

van voormelde publicatie. 
 
 Daaruit blijkt dat zowel de provinciale regies en diensten die optreden als openbare bedrijven als 

de (autonome) gemeentebedrijven, regies en (exploitatie-) intercommunales die optreden als 
openbare bedrijven door het INR geklasseerd worden buiten de overheid, nl. in S11001 (niet-
financiële vennootschappen in handen van de overheid). 

 
 Voor een aantal eenheden werd in het verleden voormelde 50%-kostendekkingsregel effectief 

getest aan de hand van de jaarrekeningen of andere boekhouddocumenten. Als uitgangspunt 
wordt door het INR thans aangenomen dat deze bedrijven marktproducent zijn en daardoor 
buiten de sector overheid vallen; enkel bij ernstige twijfel of op vraag van bepaalde instanties 
wordt overgegaan tot een analyse op basis van jaarrekeningen. Dit gebeurt niet meer 
systematisch gelet op de enorme aangroei de laatste jaren van het aantal (autonome) gemeente- 
(en, zij het in mindere mate, provincie-) bedrijven en gezien het weinig kostenefficiënt is om 
voor elk gemeente- of provinciebedrijf de analyse te maken. Gelet op de impact op de macro-
economische cijfers is dit een zeer aanvaardbare methode. 

 
2.  Het INR houdt van de eenheden die onder de sector overheid vallen, een permanente 

nominatieve lijst bij. Die lijst kan teruggevonden worden op de website van de Nationale Bank 
van België: http://www.nbb.be/doc/dq/CIS/n/S1313_TOC_1.htm 

 
 Hieruit blijkt dat, naast enkele VZW's, enkel het Autonoom Gemeentebedrijf Nijlen en 

Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen tot de lokale overheidssector worden 
gerekend. Alle andere gemeente- en provinciebedrijven worden tot de bedrijvensector gerekend. 

 
3.  Het INR heeft enkel de beschikking over de bij de Balanscentrale van de NBB neergelegde 

jaarrekeningen; het ontvangt geen andere info van provincies, gemeenten of Vlaamse 
instellingen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 120 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede   -   Stand van zaken 
 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw beroep om de efficiëntie 
van het beleid voor en de hulpverlening aan armen te verhogen. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet dat iedere minister binnen zijn 
beleidsdomein initiatieven neemt inzake de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Artikel 43 van 
bovenvermeld besluit bepaalt dat de leden van de regering, ieder wat hem of haar betreft, belast zijn 
met de uitvoering van dit besluit. 
 
1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in armoede heeft de minister sinds de inwerkingtreding van 

bovenvermeld besluit (1 januari 2004) binnen zijn beleidsdomein reeds aangesteld? 
 
2. In welke diensten? 
 
3. Welke inbreng hebben de ervaringsdeskundigen binnen het domein waarin ze zijn tewerkgesteld? 
 
4. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Wat waren de bevindingen? 
 
5. Mochten er nog geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld zijn, voorziet de minister 

alsnog de nodige initiatieven? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 56), Vandenbroucke (nr. 196), 

Van Mechelen (nr. 109), Anciaux (nr. 92), Bourgeois (nr. 77), Keulen (nr. 120), Van Brempt (nr. 
146), Vanackere (nr. 148), Crevits (nr. 559) en Ceysens (nr. 59). 



-700-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 120 van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Steven Vanackere, Vlaams minister 
bevoegd voor de bijstand aan personen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 124 
van 10 april 2008 
van VERA DUA 
 
 
 
Socialehuisvestingsmaatschappijen   -   Notionele interestaftrek 
 
Op 21 maart 2007 werd door de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) een 
omzendbrief gestuurd naar de diverse huisvestingsmaatschappijen met betrekking tot de toepassing 
van de notionele interestaftrek voor het aanslagjaar 2007. Daarin wordt verduidelijkt op welke manier 
de huisvestingsmaatschappijen deze bijkomende fiscale aftrekpost in de vennootschapsbelasting 
dienen toe te passen. 
 
Vooraleer er van dit systeem gebruik kan worden gemaakt, moet er natuurlijk eerst winst gemaakt 
worden, wat niet evident is voor organisaties die een sociaal doel nastreven. Dit geldt in uitgesproken 
mate voor stedelijke huisvestingsmaatschappijen, die op het einde van het jaar dikwijls met verliezen 
zitten. 
 
Het risico bestaat dat het systeem van de notionele interestaftrek de scheeftrekking tussen arme en 
rijke maatschappijen nog zal versterken. 
 
1. Hoeveel en welke socialehuisvestingsmaatschappijen (in welke gemeenten) hebben gebruik 

gemaakt van de notionele interestaftrek en hoeveel fiscale winst heeft hen dat opgeleverd?  
 

Hoeveel meerwinst heeft dit opgeleverd voor alle maatschappijen samen? 
 

2. Hoeveel en welke maatschappijen (in welke gemeenten) konden geen gebruik maken van deze 
fiscale aftrekpost wegens hun precaire financiële situatie? Of zijn er nog andere redenen waarom 
dit niet kon worden toegepast? 

 
3. Hoeveel maatschappijen konden gebruik maken van de notionele interestaftrek maar hebben 

verzuimd om dit te doen? En welke meerwinst werd daarvoor niet gegenereerd? 
 
4. Op welke manier werd en wordt dit dossier opgevolgd door de VMSW en door het Agentschap 

Wonen-Vlaanderen? 
 
5. Is er reeds zicht op een mogelijke verdere scheeftrekking tussen de “rijkere” (meestal landelijke) 

socialehuisvestingsmaatschappijen en de “armere” (meestal stedelijke) 
huisvestingsmaatschappijen ten gevolge van deze maatregel? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 124 van 10 april 2008 
van VERA DUA 
 
 
 
1. Aangezien de Vlaamse overheid de vennootschapsbelastingaangiftes en –aanslagbiljetten van de 

SHM’s niet opvraagt, kan deze vraag niet beantwoord worden. De notionele interestaftrek is 
immers een zuiver fiscale post die niet opgenomen is in de rapporteringen van de SHM’s aan de 
Vlaamse overheid. Hiervoor wordt verwezen naar de FOD Financiën. 

 
2. zie antwoord vraag 1. 
 
3. zie antwoord vraag 1. 
 
4. De VMSW heeft de SHM’s met een Telex geïnformeerd over de wijze waarop de SHM’s de 

notionele interestaftrek kunnen toepassen. Aangezien het hier om federale fiscale wetgeving gaat 
en er geen specifieke, afwijkende bepalingen voor de SHM’s voorzien zijn, is het de 
verantwoordelijkheid van de SHM’s zelf om er gebruik van te maken. 

 
5. De notionele interestaftrek kan gedurende 7 jaar overgedragen worden indien er onvoldoende 

winst is in het boekjaar waarin de aftrek is ontstaan. Verlieslatende SHM’s kunnen in de toekomst 
bijgevolg alsnog gebruik maken van de aftrek die ze nu nog niet konden gebruiken wegens verlies. 
Overigens heeft de vennootschapsbelasting wegens het lage tarief van 5,15% een erg beperkte 
impact op de financiële situatie van de SHM’s.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 126 
van 11 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Gemeentelijk infoblad Linkebeek   -   Neutraliteit 
 
In het verleden heeft de minister al bevestigd dat gemeentelijke bladen zich dienen te beperken tot het 
verstrekken van informatie en mededelingen. Politieke boodschappen zijn uit den boze. Vooral een 
aantal faciliteitengemeenten zondigen al eens tegen die regel. 
 
De Gemeentelijke Mededelingen van Linkebeek bijvoorbeeld, worden geregeld misbruikt voor 
politieke doeleinden. Zo verschijnen er bijdragen van de waarnemend burgemeester tegen de 
beslissing van de minister om zijn benoeming te weigeren. 
 
Is de minister hiervan op de hoogte? 
 
Heeft hij al maatregelen genomen tegen dat oneigelijk gebruik van de gemeentelijke publicatie? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 126 van 11 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Uw vraag heeft betrekking op een concreet dossier. Ik verzoek de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant om een onderzoek alvorens een definitief antwoord te verstrekken. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 127 
van 11 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Adjunct-gouverneur Vlaams-Brabant   -   Activiteitenverslag 
 
Sinds 2003 zou er geen activiteitenverslag van de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant 
meer ter beschikking zijn. 
 
Kan de minister dat bevestigen? 
 
Vindt hij dit desgevallend aanvaardbaar? 
 
Heeft hij ter zake al demarches gedaan? 
 



-706-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 127 van 11 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN  
 
 
 
Uit navraag ter zake door mijn administratie blijkt inderdaad dat de adjunct van de gouverneur van 
Vlaams-Brabant de voorbije jaren geen activiteitenverslag meer heeft opgemaakt. 
 
Zo’n verslag lijkt mij nochtans zeer interessant, onder meer in het licht van de beleidsvoorbereiding en 
-evaluatie. Ik schrijf de adjunct van de gouverneur dan ook aan met de vraag om mij elk jaar een 
activiteitenverslag toe te zenden.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 128 
van 11 april 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Hoeilaart   -   Toepassing taalwetgeving 
 
Het theatergezelschap uit Watermaal-Bosvoorde “Le Méridien” heeft in Hoeilaart een uitnodiging 
verspreid in 1.500 brievenbussen voor een theaterstuk in het Frans. De schepen Sylvie Gahy heeft 
hierop gereageerd met een brief aan het theatergezelschap, met als mededeling dat Hoeilaart een 
Vlaamse gemeente is en dat alle uitnodigingen die in de bussen terechtkomen daarom ook in het 
Nederlands moeten worden opgesteld.  
 
Met een dergelijk schrijven wordt aan een gemeenschap gevraagd om zich niet uit te drukken, wat in 
strijd is met artikel 30 van de Grondwet.  
 
Het theatergezelschap Le Méridien is een particuliere vereniging en is niet gebonden aan de wetten op 
het gebruik van de talen op administratief gebied en is dus vrij om de Franse taal te gebruiken in zijn 
betrekkingen met potentiële klanten. 
 
Is de minister hiervan op de hoogte? 
 
Zo ja, heeft hij de gemeente reeds aangeschreven om te melden dat ze hun bevoegdheden te buiten 
gaan? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 128  van 11 april 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
De problematiek die u aankaart is mij niet bekend. Ik vraag een onderzoek aan de gouverneur van 
Vlaams-Brabant en kom daarna op uw vraag terug. 
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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. 100 
van 26 februari 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Tewerkstelling doelgroepen   -   Kabinetten 
 
De Vlaamse overheid wil maatregelen nemen om meer werkzoekenden met een zwaardere handicap in 
dienst te nemen. Bedoeling is dat gehandicapten voor sommige vacatures niet langer hoeven deel te 
nemen aan de gangbare vergelijkende examens. 
 
Al eerder koos de Vlaamse Regering ervoor om, gezien de voorbeeldfunctie van de overheid, haar 
doelgroepenbeleid met betrekking tot de startbanen maximaal in te vullen door onder andere specifiek 
aandacht te besteden aan allochtone, jonge werklozen en andere “zwakkere groepen”. Op 25 februari 
2005 stelde ik een vraag aan alle ministers m.b.t. de toepassing daarvan bij de ministeriële kabinetten. 
 
Graag daaromtrent een stand van zaken. 
 
1. Hoeveel personen met een handicap zijn er op dit moment op het kabinet tewerkgesteld? 
 

Hoeveel van deze personen met een handicap vallen in bovenvermelde groep van zwaarder 
gehandicapten? 
 

2. Hoeveel allochtone medewerkers werken er op het kabinet? 
 

Hoeveel 55-plussers? 
 
Hoeveel personen die langdurig werkloos waren? 
 

3. Overweegt de minister nog werkzoekenden met een zwaardere handicap in de nabije toekomst in 
dienst te nemen? 

 
Kan de minister de bovenvermelde cijfers bezorgen voor de verschillende jaren van de lopende 
legislatuur? 
 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 37, Van Mechelen nr. 79, 
Vandenbroucke nr. 150, Anciaux nr. 55, Bourgeois nr. 59, Keulen nr. 94, Van Brempt nr. 100, 
Vanackere nr. 107, Crevits nr. 442, Ceysens nr. 44). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 100 van 26 februari 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Voor mijn kabinet kan ik volgende antwoorden geven op vragen 1 en 2 : 
 
 
Jaar Personen met 

Handicap 
Allochtonen 55-plussers Langdurig werklozen 

2005 1 4 3 0 
2006 0 6 3 0 
2007 0 4 4 0 
2008 0 4 5 1 

 
Voor het deel 3 kan ik antwoorden dat er momenteel geen vacatures op het kabinet zijn en op dit 
ogenblik is er geen indicatie dat er medewerkers het kabinet zullen verlaten. 
 
 
 
Voor minister Anciaux: 
 
1.  Er zijn momenteel geen personen met een handicap op het kabinet tewerkgesteld. 

 
2.  Mijn kabinet telt drie allochtone medewerkers, zeven 55-plussers en geen medewerkers die 
 langdurig werkloos waren.  
 
3. Indien deze opportuniteit zich aandient. 
  
De cijfers voor de verschillende jaren van de lopende legislatuur zijn idem 
 
 
 
Voor minister Vanackere: 
 
 
 26/02/2008 
  
Personen met handicap 0 
Personen met zware handicap 0 
Allochtone medewerkers 0 
55-plussers 8 
Langdurige werklozen 0 

 
Deze gegevens hebben betrekking tot de periode van 28 juni 2007 tot 26 februari 2008. Ik heb de 
intentie om een persoon met een handicap als ervaringsdeskundige aan te nemen.  
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Voor minister Ceysens: 
 
1. Er is 1 gehandicapte persoon tewerkgesteld op het kabinet, die tevens valt onder de groep van 

zwaarder gehandicapten. 
 

2. Er zijn geen allochtone medewerkers tewerkgesteld op mijn kabinet. 
 

Er zijn vijf 55-plussers. 
 
Er is 1 persoon die langdurig werkloos was. 
 

3. Wordt overwogen. 
 

De gegevens voor Kabinet Ceysens zijn slechts beschikbaar vanaf 10/10/2007. 
 
 
 

Voor minister Bourgeois: 
 

1. Er is 1 gehandicapte persoon tewerkgesteld op het kabinet, die tevens valt onder de groep van 
zwaarder gehandicapten. 

 
2. Er zijn geen allochtone medewerkers op het kabinet. 
 

Er zijn elf 55-plussers. 
 
Er zijn zes  personen die langdurig werkloos waren. 
 

3.  Er zijn geen directe aanwervingen op til, maar nieuwe aanwervingen van personen met een 
handicap zijn niet uitgesloten 

 
 2004 2005 2006 2007 
Personen met handicap 0 0 0 0 
Zwaarder gehandicapt 0 0 0 0 
Allochtone 
medewerkers 1 0 0 0 

55-plussers 7 7 8 10 
Langdurig werklozen 6 6 6 6 

 
 
 

Voor minister Crevits: 
 
1. Momenteel worden geen personen met een handicap op het kabinet van Vlaams Minister Hilde 

Crevits tewerkgesteld. 
 

2. Momenteel worden geen allochtone medewerkers op het kabinet van Vlaams Minister Hilde 
Crevits tewerkgesteld. 

 
Momenteel zijn er vijf 55-plussers in dienst. 
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Geen enkele medewerker was langdurig werkloos. 
 

3. De legislatuur is reeds vergevorderd. Er worden niet veel personeelswissels meer verwacht. Er zijn 
geen concrete plannen om werkzoekenden met een zwaardere handicap in dienst te nemen. 
 
Deze gegevens hebben betrekking op de periode sedert mijn aantreden als Vlaams Minister op 28 
juni 2007 tot op heden.  
 
 
 

Voor minister Vandenbroucke: 
 

1-2. zie onderstaande tabel 
 
3.  Er worden voor de periode die nog rest tot het einde van de legislatuur geen personeelswissels 

meer verwacht. 
 
 

Vandenbroucke Personen met 
een handicap 

Allochtonen 55-plussers Langdurig 
werklozen 

2004 - 2 7 - 
2005 - 1 9 - 
2006 - 1 10 - 
2007 - 1 7 - 
2008 - 1 8 - 

 
 
 
 
Voor minister Van Mechelen: 
 
1. Zie onderstaande tabel. 
 
2. Zie onderstaande tabel. 
 
3. De belangrijkste stap in het selectieproces van een kabinetsmedewerker is het maken van de juiste 

keuze: het aannemen van die persoon/kandidaat die een duidelijke meerwaarde biedt aan het 
kabinet.  

 Indien er zich werkzoekenden met een zwaardere handicap aanbieden voor een openstaande 
vacature, en deze een meerwaarde bieden aan het kabinet, zal ik deze zeker in dienst nemen. 

 
Kabinet Dirk Van 

Mechelen 
Personen 
met een 
handicap 

Personen met 
een handicap 
cfr. definitie 

Vlareg 

Allochtonen 55-
plussers 

Werklozen

2004 1 1 - 4 - 
2005 1 1 - 5 - 
2006 1 1 - 4 - 
2007 2 1 - 7 1 
2008 1 0 - 7 1 
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Voor minister-president Peeters: 
 
1-2. Cijfergegevens voor 2004 tot 2008 
 

Jaar Personen met 
een handicap 

Personen met 
zwaardere 
handicap 

Allochtonen 55-plussers Werklozen 

2004 0 0 0 8 1 
2005 0 0 0 9 1 
2006 0 0 2 10 1 
2007 0 0 1 9 1 
2008 0 0 1 6 0 

 
3.  Met de huidige personeelsbezetting zijn in het kabinet van de Minister-president alle vereiste 

functies ingevuld en worden er geen bijkomende aanwervingen overwogen. 
 
 
 
Voor minister Keulen: 

 
Antwoorden op vragen 1, 2, 3b 

 
 

Kabinet Vl. Minister M. KEULEN 2004 2005 2006 2007 2008 (tot 01/03/08) 
personen met een handicap 1 1 1 1 1 
personen met een zwaardere handicap 0 0 0 0 0 
Allochtonen 4 4 3 4 4 
55-plussers 2 2 3 2 2 
werklozen 0 0 0 0 0 
 

Antwoord op vraag 3a 
 
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar het antwoord aan mevrouw Van Linter op vraag 
nr 105 van 25 februari 2005. 
  
De belangrijkste stap in het selectieproces van een kabinetsmedewerker is het maken van de juiste 
keuze: het aannemen van die persoon/ kandidaat die een duidelijke meerwaarde biedt aan het kabinet. 
In eerste instantie wordt de kandidaat dus geselecteerd op basis van zijn competenties. Ongeacht 
leeftijd, allochtone herkomst of arbeidshandicap, wordt van elke kandidaat, onafhankelijk van de 
functie, een hoge stressbestendigheid, een hoge competentie, een hoge mate van zelfstandig werken, 
een hoog probleemoplossend denken en flexibiliteit verwacht. In elk geval moeten alle betrokkenen 
blijk geven van integriteit en loyaliteit en mogen geen deontologische problemen rijzen. Het behoort: 
aan de minister om dat te beoordelen. 
 
De houding van de minister is ongewijzigd. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
AANVULLEND ANTWOORD  
op vraag nr. 100 van 26 februari 2008  
van GREET VAN LINTER  
 
 
 
Minister Hilde Crevits: 
 
Met betrekking tot uw vraag over de tewerkstelling van doelgroepen op de ministeriële kabinetten, kan ik 
u volgende aanvullende informatie melden. 
 
1. Eén recent aangeworven kabinetsmedewerker was langdurig met ziekteverlof. 
 Eén recent aangeworven kabinetsmedewerker was meerdere jaren niet actief op de arbeidsmarkt en 

is dus een herintreder. 
 Eén recent aangeworven kabinetsmedewerker was voorheen een tijd werkloos. 
 
2. Het kabinetscontingent is momenteel volledig opgevuld, derhalve zijn er geen vacatures. 
 Mocht daar onverwacht toch verandering in komen, dan zal rekening worden gehouden met de 

eigen beleidslijn. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 132 
van 18 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Inruilactie nummerplaten   -   Stand van zaken 
 
Personen die een wagen uit het verkeer halen, kunnen door hun nummerplaat in te leveren bij de 
Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) een gratis DINA-abonnement (Dienst Inruilen 
Nummerplaat voor Abonnement) aanvragen bij De Lijn. 
 
In aansluiting bij de antwoorden van de minister op vragen bij de bespreking van de Beleidsbrief 
Mobiliteit (Stuk 1399 (2007-2008) – Nr. 1) en de begroting (Stuk 15 (2007-2008) – Nr. 6-I) heb ik nog 
volgende vragen. 
 
1. Hoeveel personen/gezinnen hebben nu sinds het bestaan van het DINA-abonnement al een 

nummerplaat ingeruild? Graag een overzicht per provincie. 
 
2. Vervalt het abonnement automatisch na drie jaar? 
 
3. Wat is de kostprijs van dit systeem voor De Lijn? 
 
4. Naar aanleiding van een eerdere schriftelijke vraag ging de minister al in op het fraude-aspect 

(vraag nr. 162 van 4 juli 2007 – Websitebulletin publicatiedatum 13-09-2007). 
 

Zijn er sindsdien nog nieuwe vaststellingen of maatregelen op dit vlak? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 132 van 18 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. Onderstaande tabel geeft een overzicht per provincie van het aantal gezinnen/personen die hun 

nummerplaat hebben ingeruild.  
 

PERIODE 
10/02 -03/08 

 

AANTAL INGERUILDE 
NUMMERPLATEN 

AANTAL TOEGEKENDE  
DINA-ABONNEMENTEN 

 
Vlaanderen 

 
53.740 

 
70.105 

 
Antwerpen 

 
38% 

 
40% 

 
Oost-Vlaanderen 

 
21% 

 
20% 

 
Vlaams-Brabant 

 
13% 

 
13% 

 
Limburg 

 
10% 

 
9% 

 
West-Vlaanderen 

 
18% 

 
18% 

 
 
2.  Het abonnement vervalt automatisch, maar drie à vier weken voor het definitief aflopen van het 

abonnement wordt een brief gestuurd naar elke abonnee waarin hij of zij wordt uitgenodigd hun 
abonnement betalend te verlengen. 

 
3. De kosten van dit project zijn: 
 

  Personeelskosten : 2,66 VTE 
  Verzendingskosten : opsturen verlengingsformulieren en abonnementen 
  Drukkosten: aanmaak abonnementen 
  Ongeveer 32.000 abonnementen in omloop per jaar, waarvan:  
o 7.000 Buzzy Pazzen (*162 euro = 1.134.000 euro) 
o 21.000 Omnipassen (*211 euro = 4.431.000 euro)  
o  4.000 Omnipassen60+ (*182 euro =    728.000 euro) 

 
4.  Op het aanvraagformulier voor een Dina-abonnement werden de beperkingen inzake  

bedrijfswagens extra benadrukt, en dienen de aanvragers een verklaring op eer te ondertekenen.  
  
 Er werden geen nieuwe vaststellingen van misbruiken gedaan. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 136 
van 21 maart 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Harmonicabussen De Lijn   -   Stofaanzuiging 
 
De problematiek van fijn stof is de laatste jaren meer en meer toegenomen en leidde tot een concreet 
fijnstofplan van de Vlaamse Regering. Dit fijnstofplan is een actieplan met talrijke maatregelen om de 
verspreiding van fijn stof te voorkomen. Zo werd onlangs nog door de hoge aanwezigheid van fijn stof 
in de atmosfeer een smogalarm afgekondigd, waarbij snelheidsbeperkingen werden opgelegd op een 
aantal autosnelwegen in Vlaanderen. 
 
De aanwezigheid van fijn stof beperkt zich echter niet enkel tot buitenshuis. Ondanks de aankoop van 
milieuvriendelijke voertuigen door De Lijn en de investering in roetfilters, blijkt er bij één bepaald 
type voertuigen een probleem van fijnstofverontreiniging te zijn binnenin het voertuig. Enkele jaren 
geleden hielden personeelsleden van De Lijn een stakingsactie wegens de fijnstofproblematiek op de 
harmonicabussen van het type AG300. De rubberen verbindingen van de gelede bussen zouden bij 
beschadiging door onder meer het overrijden van verkeersdrempels fijn stof van de uitlaatgassen 
opnemen, waardoor de luchtkwaliteit in de bus zeer slecht zou zijn. 
 
Het is echter onduidelijk welke initiatieven De Lijn genomen heeft, en of het probleem inmiddels 
verholpen werd. De Vlaamse overheid plant immers nog meer aankopen van het type AG300, vermits 
het lagevloerbussen zijn, die de toegankelijkheid van het openbaar vervoer moeten bevorderen. 
 
1. Welk onderzoek werd er inmiddels uitgevoerd om de aanwezigheid van fijn stof binnenin de 

bussen te meten? 
 

Wat is het resultaat van dit onderzoek? 
 

2. Heeft De Lijn inmiddels maatregelen getroffen om deze fijnstofproblematiek die in 2006 werd 
vastgesteld aan te pakken? Zo ja, welke? 

 
3. Op welke manier werd dit probleem meegedeeld aan het personeel van De Lijn, en vooral aan de 

chauffeurs van het type AG300? 
 

Meent de minister dat er premies moeten worden toegekend voor het werken in een schadelijke 
omgeving (conform gemeenten)? 
 

4. Hoeveel bussen van het type AG300 rijden er momenteel rond? 
 

Is de rubberen harmonica bij al deze bussen nog intact? Op welke manier wordt er toezicht 
gehouden op dit mankement? 
 

5. Welke criteria worden er in dit verband opgelegd aan de pachters? 
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Beschikken zij ook over gelede bussen van het type AG300? 
 

6. De Vlaamse overheid wil nog meer lagevloerbussen aanschaffen in het kader van een beter 
toegankelijk openbaar vervoer.  

 
Wordt er met dit probleem rekening gehouden bij de aankoop? 

 
Werd de constructeur van de bussen gevraagd het mankement te verhelpen? 
 

7. In de praktijk blijkt dat de verkeersdrempels in vele gemeenten moeilijk overrijdbaar zijn voor de 
bussen van De Lijn. 

 
Wordt er bij het inzetten van gelede bussen rekening gehouden met de aanwezigheid van 
verkeersdrempels op het traject? Op welke manier? 
 

8. Wordt er in de regelgeving m.b.t. verkeersdrempels voldoende rekening gehouden met het 
openbaar vervoer? 

 
Is er al onderzoek verricht naar de conformiteit van de verkeersdrempels in de Vlaamse 
gemeenten? 
 
Acht de minister een bijsturing van de regelgeving m.b.t. verkeersdrempels noodzakelijk? 
 

9. Wordt dit probleem van fijn stof bij de bussen van De Lijn van dichtbij opgevolgd? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 136 van 21 maart 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Er is nooit sprake geweest van de aanwezigheid van fijn stof uit de uitlaatgassen in de bussen. 

Wel waren er klachten over de aanwezigheid van gewoon stof. 
 Samen met een gespecialiseerd bedrijf zijn er uitgebreide metingen uitgevoerd in de bussen, die 

bevestigen dat er geen schadelijke stoffen aangezogen worden via de harmonica. 
 
2. De Lijn heeft ondertussen maatregelen getroffen om deze problematiek van gewoon stof aan te 

pakken. 
 De ventilatoren in het harmonicagedeelte zijn zo afgesteld dat ze steeds op 1/3 van hun 

maximale snelheid draaien om zo een overdruk te creëren en de aanzuiging van stof tegen te 
gaan.  

 Daarnaast heeft de leverancier de constructie van de harmonica aangepast zodat beschadigingen 
onderaan, veroorzaakt door verkeersdrempels, vermeden worden. 

 
3. De problemen en de daaraan gegeven oplossingen werden besproken in een overlegcomité. De 

chauffeurs ontvingen de volgende informatie: 
• Ventilatoren in het harmonica gedeelte halen voortdurend verse lucht binnen zodanig dat 
 door middel van het creëren van een overdruk in de bus alle fijn stof wordt 
 buitengehouden. 
• Er is een extra fijn filter geïnstalleerd op de plaats waar verse lucht wordt aangezogen. 
 

 Er werd ook een bijkomende instructie gegeven aan de chauffeur, namelijk dat het raampje bij 
de chauffeur dicht moet worden gehouden omdat anders de gecreëerde overdruk wegvalt en de 
kans op stofaanzuiging verhoogt. 

 
 Er werden geen schadelijke stoffen gemeten (zie vraag 1) zodat het uitkeren van premies voor 

het werken in een schadelijke omgeving niet diende overwogen te worden. Principieel werkt De 
Lijn ook steeds via het aanpakken van de problemen bij de basis en niet via het uitbetalen van 
premies. 

 
4. Momenteel rijden in totaal 383 bussen van het type AG300 rond in Vlaanderen. 
 Door de aangepaste harmonica is de kans op beschadigingen, veroorzaakt door 

verkeersdrempels, veel kleiner geworden. 
 
5. De exploitanten beschikken ook over dit type van gelede bussen. De leverancier zorgt er voor 

dat gelijkaardige aanpassingen ook op de door hen bestelde AG300-bussen worden aangebracht.  
 
6. Ook voor de lagevloerbussen is het probleem van stof in de bus onder controle, mede door de 

oplossingen aangereikt door de leverancier. Een aanpassing van de constructie van de harmonica 
(zie ook vraag 2) leverde ook hier de gewenste resultaten. 

  
7. Het gebruikte voertuigtype – standaard of geleed – geeft geen verschil in hinder. 
 
8. Verkeersdrempels zijn wettelijk verboden op trajecten van openbaar vervoer.  

De technische voorschriften voor de verkeersplateaus worden nauwkeurig omschreven in het 
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Koninklijk Besluit van 3 mei 2002. De plateaus die niet voldoen aan de voorschriften worden 
sindsdien systematisch aangepast.  

 
9. Het probleem wordt intern opgevolgd en blijkt onder controle te zijn door de acties van de 

constructeur en de richtlijnen aan de chauffeurs. 
 Met betrekking tot fijnstofemissie eist De Lijn van de leverancier in haar lastenboeken dat 

motoren aan de strengere eisen voldoen dan de geldende Euro V norm, namelijk de EEV norm 
met roetfilter.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 137 
van 21 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vermindering verkeersbelasting   -   Vrijetijdsvoertuigen 
 
De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën int de verkeersbelastingen. De wetgeving hieromtrent 
is weliswaar een regionale bevoegdheid. 
 
Uit de bestaande wetgeving blijkt dat binnen de categorie personenvoertuigen die slechts sporadisch 
op de openbare weg rijden, enkel de oldtimers een vermindering van verkeersbelasting kunnen 
genieten. Voor de vrachtwagens en mobilhomes bestaat er een rittenkaart. 
 
De categorie personenwagens voor vrije tijd valt uit de boot voor iedere vermindering. De 
verzekeringswereld houdt nochtans rekening met deze weggebruikers, door de toekenning van 
reducties. 
 
1. Is de minister op de hoogte van het feit dat de autoliefhebbers die slechts sporadisch op de 

openbare weg rijden, in normale omstandigheden geen enkele vermindering van de 
verkeersbelasting kunnen genieten? 

 
2. In hoeverre neemt de minister de mogelijkheid in overweging om personenwagens voor vrije tijd 

en met beperkte ritten, toe te voegen aan de criteriumlijst voor vermindering van 
verkeersbelasting? 

 
Welke stappen moeten daarvoor desgevallend ondernomen worden en tegen wanneer kan er dan 
een oplossing zijn voor de gedupeerden? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 103) en Van Brempt (nr. 
137). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 137 van 21 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
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 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 139 
van 26 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Bushaltes De Lijn   -   Toegankelijkheid 
 
Een optimale toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een handicap hangt niet 
alleen af van de autobussen. Ook de bushokjes kunnen een rol spelen. 
 
1. Wat is de stand van zaken betreffende de toegankelijkheid van de bushokjes in Vlaanderen? 
 
2. Welke optimaliseringsacties worden hieromtrent ondernomen of zijn gepland? Welke 

criteria/prioriteiten worden vooropgesteld? 
 
3. Wat zijn de eventueel voorziene screenings, studies of investeringen inzake de toegankelijkheid 

van bushokjes? 
 
4. Kan de minister een overzicht geven van de geleverde inspanningen ter verbetering van de 

toegankelijkheid van de bushokjes voor de laatste drie jaar, en dit opgesplitst per provincie? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 139 van 26 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vooraf dient een en ander verduidelijkt te worden wat betreft de relatie tussen: 

- de toegankelijkheid (een parameter op het niveau van de rit); en  
- een schuilhuisje (één element uit de uitrusting van de halten). 

Of een rit wel of niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers – voor De Lijn het uitgangspunt in de 
werking naar meer toegankelijkheid voor de ruimere categorie van personen met een handicap - hangt 
af van drie factoren:  

1. het voertuig moet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers;  
2. de op- en afstaphalte moeten toegankelijk zijn en  
3. er moet plaats zijn op de bus/tram.  

 
Schuilhuisjes alleen bepalen niet of een rolstoelgebruiker wel of niet mee kan met de bus of tram. De 
inrichting van de halte en de halteomgeving doet dat wel: bereikbaarheid van de halteplaats, stoep- en 
perronhoogte, de beschikbare manoeuvreerruimte door plaatsing van haltepaal, vuilbakken enz.,... 
Het is wel zo dat de aanwezigheid van schuilhuisjes een belangrijke impact heeft op de geboden 
kwaliteit (comfort door beschutting) en op het veiligheidsgevoel; dit zowel voor personen met een 
handicap als voor andere reizigers. 
 
1. De situatie is momenteel zo dat niet alle halteplaatsen uitgerust zijn met schuilhuisjes. De 

inrichting van de halteplaatsen en de materiële uitrusting ervan is de verantwoordelijkheid van 
de wegbeheerder en de lokale besturen. Zij nemen de beslissing om een halte al dan niet uit te 
rusten met een schuilhuisje. De Lijn heeft hierbij wel een belangrijke adviserende en 
subsidiërende rol: het spreekt voor zich dat wij nauw toekijken op de kwaliteit, niet alleen van 
de haltes, maar ook van de schuilhuisjes.  

 Van oudsher biedt De Lijn trouwens als incentive aan de lokale besturen een gamma van 
gesubsidieerde wachtinfrastructuur aan, waarvan het wachthuisje het meest aangekochte item is. 

 
2. Voor het toegankelijk maken van haar haltes houdt De Lijn zich aan volgende afspraken:  

1) alle nieuwe haltes dienen te voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in de normenbundel 
toegankelijkheid; 

2) bij herinrichtingen dient eveneens rekening gehouden te worden met de criteria zoals 
vastgelegd in de normenbundel toegankelijkheid; 

3) op basis van o.m. klantenreacties en het aantal reservaties wordt bekeken welke bestaande 
haltes prioritair dienen aangepakt te worden.  

 
 De Lijn werkt momenteel per entiteit een gefaseerd plan van aanpak uit voor het aanpassen van 

halte-infrastructuur, waarbij uitgegaan wordt van de geplande nieuwe halte-inplantingen en 
herinrichtingen, van de aanvragen van rolstoelgebruikers (klantenreacties en reservaties) en van 
de beschikbare middelen.  

 
 Realisatie van het plan van aanpak is echter voor een groot stuk afhankelijk van de 

medewerking van de lokale besturen en wegbeheerders. Dat deze partijen moeten worden 
aangezet tot “toegankelijk” uitbouwen van het straten- en wegennet blijkt o.a. uit het feit dat bij 
de herziening van het convenantenbeleid daartoe voor hen een aantal incentives werden 
ingebouwd, o.a. in de module 9 (verhoging aanbod openbaar vervoer). 
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 De Lijn werkt momenteel ook aan een opleidingspakket “toegankelijkheidsnormen voor OV-

infrastructuur” gericht op zowel eigen personeel als ambtenaren die betrokken zijn bij het 
ontwerpen en beoordelen van infrastructuurprojecten openbaar vervoer. 

 
3. In 2008 startte De Lijn met het strategisch project ‘interne haltemetingen’. Doelstelling van dit 

project  is het in kaart brengen van de situatie aan de haltes over heel Vlaanderen. Dit zowel wat 
betreft de uitrusting (kwaliteit en toegankelijkheid) als wat betreft halte-informatie en veiligheid. 
Op basis van de resultaten worden in een later stadium concrete actieplannen uitgewerkt. Op dit 
ogenblik is een nulmeting aan de gang. De resultaten zullen bekend zijn tegen najaar 2008. 

 
4. Aanvullend kan volgende informatie over de toegankelijkheid van de halteplaatsen worden 

meegegeven. 
 Het aantal haltes dat momenteel door rolstoelgebruikers kan gebruikt worden bedraagt 36.000, 

verspreid over heel Vlaanderen. 
 Hiertoe behoren: 

1. haltes in belbusgebieden 
2. haltes in stedelijke gebieden met toegankelijkheidsgarantie 
3. haltes op streeklijnen (nog beperkt) 

 
 In belbusgebieden worden al geruime tijd belbusjes ingezet, die uitgerust zijn met lift of 

platform en daardoor, mits hulp van chauffeur of begeleider, toegankelijk zijn voor 
rolstoelgebruikers.  

 Over heel Vlaanderen zijn meer dan 20.500 belbushaltes rolstoeltoegankelijk (mits reservatie op 
voorhand & rolstoeltoegankelijke belbusvoertuigen).  

 In een aantal stedelijke gebieden wordt een volledige toegankelijkheidsgarantie gegeven. 
 In deze steden bestaat de speciale service waarbij rolstoelgebruikers voor elke rit in de 

dienstregeling kunnen reserveren. Indien een rolstoelgebruiker op voorhand reserveert, wordt 
nagegaan of het ingezette voertuig rolstoeltoegankelijk is. Indien dat niet het geval is, wordt een 
aangepast voertuig ingezet om de rolstoelgebruikers te vervoeren. 

 Het gaat om ruim 15.000 haltes in deze stedelijke gebieden.  
 Op streeklijnen is het aantal rolstoeltoegankelijke haltes nog beperkt. 
 In de Normenbundel Toegankelijkheid van De Lijn worden een aantal criteria vooropgesteld 

waaraan de halte-infrastructuur moet voldoen vooraleer men kan spreken van een volledig 
rolstoeltoegankelijke halte. In totaal gaat het om een 300-tal haltes op streeklijnen 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 140 
van 26 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
De Lijn Gistel   -   Busverbindingen 
 
Er is een schrijnend gebrek aan openbaar vervoer (busverbindingen) tussen Zevekote en Gistel. Zelfs 
een belbus is er niet. Ook de andere deelgemeenten Moere en Snaaskerke hebben geen vaste 
busverbinding. 
 
1. Hoe komt het dat er nog geen busverbinding is tussen Zevekote en Gistel? 
 
2. Ziet de minister een mogelijkheid om een volwaardige busverbinding tussen Zevekote en Gistel in 

te leggen? 
 
3. Wordt het traject van de Koekelaarse belbus al dan niet uitgebreid naar Gistel? 
 
4. Komt er een oplossing voor een busverbinding voor de andere deelgemeenten? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 140 van 26 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Momenteel is er enkel een verbinding in functie van het woon-schoolverkeer van Zevekote via 

Gistel naar Oostende en Brugge. 
 
2. De verdere uitbouw van het openbaarvervoernet van De Lijn verloopt volgens de methodiek van 

het netmanagement, waarbinnen de resultaten van potentieelonderzoek een centrale rol 
vervullen.  
 

3. Met de huidige middelen (aantal belbussen – reistijden) is het niet mogelijk het belbusgebied 
Koekelare uit te breiden. 

 
4. Zie antwoord vraag 2. 
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Vraag nr. 141 
van 26 maart 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
De Lijn   -   Taalgebruik bestemmingsborden 
 
Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijke gewest zouden de bestemmingsborden van de 
bussen van De Lijn tweetalige informatie moeten weergeven. In haar antwoord op schriftelijke vraag 
nr. 190 antwoordde de minister: “De instructies luiden dat op het grondgebied van Vlaams-Brabant 
uitsluitend Nederlandstalige filmen, en op Brussels Hoofdstedelijk Gewest tweetalige filmen (al dan 
niet afwisselend), moeten gebruikt worden. Sinds mei 2007 verloopt het taalgebruik op de 
filmaanduidingen van de bussen conform gewijzigde instructies. Deze zijn doorgegeven aan alle 
betrokken uitvoerders, zowel in regie als bij de privé exploitanten.” (Websitebulletin publicatiedatum 
04-10-2007). 
 
Ik stel echter nog vaak vast dat de bussen van De Lijn op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijke gewest nalaten om de eentalige bestemmingsaanduiding te wijzigen, en de tweetalige 
film te gebruiken. 
 
1. Is de minister daarvan op de hoogte? 
 
2. Op welke manier reageert de minister op het feit dat een aantal chauffeurs van De Lijn in het 

Brussels Hoofdstedelijke gewest geen tweetalige bestemmingsborden gebruiken en bijgevolg de 
taalwetgeving overtreden? 



-732-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

KATHLEEN VAN BREMPT 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 141 van 26 maart 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
1. Het antwoord op parlementaire vraag nummer 190 wordt bevestigd. 
  
2.  De instructies worden op regelmatige wijze herhaald en gecontroleerd, maar omdat de taalwissel 

op elk voertuig op manuele basis wordt ingesteld, zijn menselijke fouten niet uit te sluiten. 
Chauffeurs die fouten maken bij de uitvoering van de instructies worden door de directie van De 
Lijn ter verantwoording geroepen  

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -733- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 144 
van 1 april 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Motorrijders   -   Verkeersveiligheidscampagnes 
 
De federatie van de motorrijders betreurt dat er dit jaar geen sensibilisatiecampagne zou komen voor 
motorrijders langs snelwegen en hoofdwegen. De oorzaak hiervoor zou volgens de Motorcycle Action 
Group (MAG) liggen bij een gebrek aan overleg en samenwerking tussen enerzijds de gewestelijke 
wegbeheerder, i.e. Vlaanderen, bevoegd voor het plaatsen van de sensibilisatieborden, en anderzijds 
het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid), als federaal orgaan bevoegd voor het 
uitwerken van sensibilisatiecampagnes rond verkeersveiligheid. “Een kat-en-muisspel dat gevoerd 
wordt door de beleidsmakers”, aldus de MAG.     
 
Aandacht voor de kwetsbaarheid van motorrijders in het verkeer mag niet gehypothekeerd worden 
door een gebrekkige bevoegdheidscoördinatie op het vlak van sensibilisatie. Motorrijders behoren tot 
de meest kwetsbare weggebruikers: in 2005 werden in Vlaanderen liefst 535 motorrijders ernstig 
gewond of gedood in het verkeer. Ook internationale statistieken geven aan dat motorrijders een 
grotere kans hebben om bij een ongeval ernstig gewond of gedood te worden in vergelijking met auto-
inzittenden, andere tweewielers of weggebruikers in het algemeen.      
 
Bovendien is in het verleden steeds gebleken dat de campagnes wel degelijk de bewustwording van 
andere weggebruikers voor motorrijders bevorderd hebben en dat er bijgevolg steeds een positief 
effect geweest is voor de veiligheid van motorrijders in het verkeer.  
 
1. Is de minister zich bewust van de verhoogde kwetsbaarheid van motorrijders in het verkeer en van 

het positief effect van sensibilisatiecampagnes op de verkeersveiligheid voor deze weggebruikers? 
 

Zo ja, komt er samenwerking met de federale overheid opdat er dit jaar wel degelijk een BIVV 
sensibilisatiecampagne voor motorrijders langs hoofdwegen gevoerd kan worden?  

 
2. Kan de minister het huidige gebrek aan coördinatie tussen het Vlaams Gewest en het BIVV 

omtrent sensibilisatie bevestigen?  
 

Zo ja, welke maatregelen worden genomen om de sensibilisatiecampagnes rond verkeersveiligheid 
beter op elkaar af te stemmen tussen Vlaanderen en het federale niveau?   
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ANTWOORD  
op vraag nr. 144 van 1 april 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1. Vanzelfsprekend ben ik mij bewust van de verhoogde kwetsbaarheid van motorrijders in het 

verkeer. Naast, best in samenhang met, andere maatregelen kunnen sensibiliseringscampagnes 
een positief effect hebben op de verkeersveiligheid van deze en de andere weggebruikers. 

 
 Jaarlijks is er een campagne die gezamenlijk tussen de federale overheid en de gewesten wordt 

overlegd en waarin samengewerkt wordt. De focus van deze campagne ligt meestal bij een 
bepaalde doelgroep met een bijzondere kwetsbaarheid in het verkeer. In 2005 en 2006 was die 
doelgroep motorrijders, in 2007 fietsers. Voor 2008 viel de keuze op voetgangers. 

 
 Hoewel de affichecampagne die het BIVV met de gewesten doet, dit jaar over voetgangers en 

niet over motorrijders gaat, betekent dat uiteraard niet dat er geen andere initiatieven worden 
genomen om deze doelgroep onder de aandacht te brengen en weggebruikers te sensibiliseren 
rond dit thema. 

 
 Zo komt er op het einde van het jaar een campagne die specifiek gericht is naar deze doelgroep. 
 
2. Er is op dit ogenblik geen gebrek aan coördinatie tussen het Vlaams Gewest en het BIVV. Het 

BIVV neemt de helft van de campagnes voor haar rekening en bepaalt dan ook autonoom de 
thema’s en de vorm waaronder dit gebeurt. De andere helft nemen de 3 gewesten elk voor hun 
rekening en ook zij bepalen dan autonoom de thema’s en de vorm waaronder dit gebeurt.  

 
 Eén keer per jaar is er evenwel een campagne die gezamenlijk gevoerd wordt door de federale 

overheid (BIVV) en de 3 gewesten. Daartoe wordt door het BIVV een overleg georganiseerd, 
waarop de 3 gewesten worden uitgenodigd en waarin de campagne besproken wordt. Er dienen 
dus geen specifieke maatregelen genomen te worden voor een betere coördinatie. 
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Vraag nr. 145 
van 2 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Belbus regio Bornem   -   Klachten 
 
In het sociaal beleidsplan van de gemeente Bornem lees ik dat uit een bevraging blijkt dat de 
meningen over de belbus verdeeld zijn. Vooral op het grondgebied Hingene, Wintam en Eikevliet zou 
men negatieve ervaringen hebben met de stiptheid van de bussen en het rijgedrag van de chauffeurs. 
 
Kan de minister meedelen of er daarover formele klachten bekend zijn? 
 
Hoe werd daar desgevallend op gereageerd? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 145 van 2 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De Lijn Antwerpen heeft geen structurele klachten van reizigers over de belbussen regio Bornem. 
Wel is het zo dat het initiële software programma Trapeze (bedoeld voor taxibedrijven) niet 100% 
geschikt was voor het belbussysteem: er werden aanvankelijk teveel lege kilometers gereden. Dit 
programma werd begin dit jaar vervangen door een eigen belbussoftwareprogramma dat beter werkt. 
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Vraag nr. 147 
van 7 april 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Vrije tram- en busbaan Mortsel   -   Veiligheidsmaatregelen 
 
Uit het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag aangaande de veiligheidsmaatregelen op 
de vrije busbanen, bleek dat zij een verkeersveiligheidsaudit heeft laten uitvoeren voor de vrije tram- 
en busbaan in Mortsel (vraag nr. 82 van 30-01-2008, Websitebulletin publicatiedatum 05-03-2008). 
 
De minister stelde dat uit deze audit een aantal concrete voorstellen voortkwamen om de veiligheid te 
verhogen. Tevens werden al enkele voorstellen geïmplementeerd. 
 
1. Welke voorstellen werden naar aanleiding van deze audit geformuleerd? 
 
2. Enkele voorstellen werden volgens de minister al geïmplementeerd. Over welke voorstellen gaat 

het in concreto? 
 
3. Zijn er nog voorstellen die worden geïmplementeerd in de toekomst? Welke? Wat is de timing 

voor de realisatie ervan? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 147 van 7 april 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1. De voorstellen die volgen uit de verkeersveiligheidsaudit komen neer op het volgende. 
 Voor de Antwerpsestraat: 

• de zichtbaarheid verbeteren door het wegnemen van bloembakken en het hoger opsnoeien 
van de bomen; 

• aanpassen van de oversteken (een aantal doorsteken sluiten, andere beveiligen met een 
sas-constructie, op enkele plaatsen de nodige ruimte hiervoor creëren door de rijweg weg 
te trekken van de vrije tram- en busbaan); 

• markeringen aanpassen (zebrapaden en op de VTBB met markeringen de mogelijkheid tot 
overstekende voetgangers en fietsers duidelijk maken voor de bestuurders); 

• snelheidsbeperking invoeren; 
• aan het Gemeenteplein de opstelruimte voor voetgangers meer beveiligen; 
• het hekwerk diende aangepast te worden, maar voor concrete maatregelen werd dit 

doorgeschoven naar een reeds operationele werkgroep. 
 

 Voor de Mechelsesteenweg werd in de veiligheidsaudit het voorstel geformuleerd om deze 
problematiek te bekijken in de Provinciale Verkeersveiligheidscommissie. Dit is ondertussen 
achter de rug. Beslist werd om een afgescheiden busbaan te creëren aan de linkerzijde van de 
rijweg (rijrichting Antwerpen) tussen de E. Thieffrylaan en het Gemeenteplein. Er is dan 
voldoende ruimte tussen de vrije busbaan en de rijweg voor voetgangers en fietsers om zich op 
te stellen en zich zichtbaar te maken voor wagens (en omgekeerd). 

 
2. De zichtbaarheid werd quasi onmiddellijk na de veiligheidsaudit verbeterd en tijdelijke 

maatregelen bij de onaangepaste oversteken werden genomen (afsluiten). Daar waar geen 
asverschuiving nodig is in de rijweg, werden ondertussen de aanpassingen aan het hekwerk 
uitgevoerd en werden ook de markeringen uitgevoerd volgens planning in de nacht van 
woensdag op donderdag 16 -17 april (als gevolg van een lange leveringstermijn bij de 
opdrachtnemer).  
De snelheidsbeperking werd vorig jaar nog ingevoerd en de bedoeling is om deze beperking in 
de nabije toekomst over de ganse breedte van de rijweg in te voeren. Op die manier blijkt 
immers dat de verkeerslichten efficiënter afgesteld kunnen worden en voor openbaar vervoer én 
overige autoverkeer zowel de capaciteit kan worden verhoogd en de verliestijden (file) kunnen 
worden beperkt. 

 Aan het Gemeenteplein werden ook kort na de veiligheidsaudit maatregelen genomen om 
voetgangers te beschermen. Dit werkt goed, maar zal nog verder worden bestendigd. 

 Voor de aanpassingen aan het hekwerk werd in de schoot van de werkgroep voorgesteld om het 
hekwerk gedeeltelijk te vervangen door palen met daartussen massieve kettingen. Ook een 
massieve haag blijft tot de mogelijkheden behoren. Een eerste proef met proefopstelling is reeds 
achter de rug. Binnen de werkgroep moet nog een definitieve oplossing gekozen worden. 

 
3. In de Antwerpsestraat moeten de asverschuivingen nog worden uitgevoerd. Hiervoor worden 

alle voorbereidingen getroffen – het zijn immers werken die afzonderlijk aanbesteed moeten 
worden, vergunningsplichtig zijn, enz. 

 Voor de Mechelsesteenweg zullen de in de PCV vergadering besproken aanpassingen voor het 
zomerverlof worden aangevangen.  
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Vraag nr. 148 
van 8 april 2008 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
Kusttram   -   Rolstoelgebruikers 
 
Om zo veel mogelijk reizigers te kunnen laten gebruik maken van de kusttram, zet De Lijn heel veel 
tramstellen in, waardoor de trams in vergelijking met de rest van Vlaanderen vrij lang zijn. 
 
De lengte van de kusttram in combinatie met het feit dat niet alle deuren aangepast zijn voor 
rolstoelgebruikers, maakt het voor deze laatsten erg moeilijk om de kusttram te gebruiken. Wanneer de 
tram stopt aan de halte moeten zij namelijk altijd gokken waar de aangepaste deur zich juist bevindt en 
door de lengte van de tram hebben ze niet altijd de tijd om tijdig op de tram te raken. 
 
Ook ouders met kinderwagens worden met het probleem geconfronteerd. In een antwoord op een 
schriftelijke vraag van collega Vogels (vraag nr. 18 van 16 oktober 2007) stelde de minister nochtans 
dat alle 100 haltes van de kusttram alsook de trams zelf, aangepast zijn voor kinderwagens. Dit is 
echter enkel het geval tijdens de schoolvakanties wanneer De Lijn Hermelijntrams inzet. 
 
Een oplossing zou er bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat aan tramhaltes een merkteken wordt 
aangebracht dat aangeeft waar rolstoelgebruikers moeten staan als ze gebruik wensen te maken van de 
aangepaste opstap. 
 
Is de minister zich bewust van dit probleem? 
 
Zijn er al maatregelen overwogen om het te verhelpen? Welke? Wanneer worden ze toegepast? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 148 van 8 april 2008 
van MARC VAN DEN ABEELEN 
 
 
 
Alle kusttrams zijn ter hoogte van de tussenkast uitgerust met een uitklapplaat, die het voor 
rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens mogelijk maakt om op de niet verhoogde haltes op 
een comfortabele manier op de kusttram te geraken. 
 
Momenteel loopt een aanpassing-van-infrastructuurprogramma waarmee de toegankelijkheid van alle 
kusttramhalten op een periode van vijf jaar zal worden verhoogd. 18 halten zijn reeds aangepast, 
waarbij o.a. de positie van de toegankelijke tussenkast van de halterende tram wordt gevisualiseerd 
door een verhoging van het voetpad/perron. 
De overige halten worden in een periode van vijf jaar via een spoorvernieuwingsproject of een 
vervroegde haltevernieuwing eveneens toegankelijk gemaakt.  
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Vraag nr. 149 
van 9 april 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Motorrijders  -  Verkeersveiligheidscampagnes 
 
Vorig jaar beloofde het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) dat er opnieuw een 
sensibiliseringscampagne voor motorrijders opgestart zou worden.  De Motorcycle Action Group 
(MAG), een representatieve vereniging van motorrijders, heeft tot haar spijt moeten vaststellen dat 
deze tot op heden niet doorging. Het BIVV (federaal) zegt dat het klaar is om een campagne op te 
zetten, maar beweert dat het Vlaams Gewest de bewuste borden niet ter beschikking stelt. Het Vlaams 
Gewest van zijn kant schermt met het feit dat het BIVV al zes maanden beschikt over de borden en dat 
er binnen Vlaanderen al drie keer iets gemeld wordt rond infrastructuur en drie keer rond mobiliteit. 
 
Ironisch genoeg merkte de Federale Politie op dat op het vlak van de te voeren campagnes de 
gewesten ook maar eens overleg dienden te plegen met het BIVV. Zo heeft het zeker geen nut op 
dezelfde borden opeenvolgend een campagne te voeren rond het thema “inhaalverbod vrachtwagens” 
vanuit zowel het gewestelijke als het federale niveau.  
 
Door dit gebakkelei worden ook kansen gemist om aandacht te besteden aan de veiligheid van 
motorrijders, nochtans de meest kwetsbare groep in het gemotoriseerde verkeer. De vzw MAG is zelf 
sterk vragende partij voor degelijke voorlichting en educatie rond hun specifieke 
verkeersproblematiek.  Campagnes in het verleden toonden aan dat ze wel degelijk vruchten afwerpen, 
en zowel motorrijders als autobestuurders meer oog voor mekaar doen hebben. We kunnen er ook niet 
aan voorbij dat de groep van de motorrijders een steeds grotere groep wordt in deze van de 
weggebruikers. 
 
Andere Europese lidstaten houden jaarlijks minstens één campagne rond het thema van de 
motorrijders. Dit verdient navolging. 
 
1. Klopt het dat er tussen BIVV en het Vlaams Gewest onenigheid bestaat over het ter beschikking 

stellen van de borden langs onze wegen voor verkeersveiligheidscampagnes?  Zo ja, waar zit het 
knelpunt en neemt de minister initiatieven om hierover overleg te plegen met de bevoegde federale 
instanties om de problemen op te lossen? 

 
2. Om dit soort spanningen te voorkomen, zijn concrete afspraken over opzet, inhoud en timing van 

campagnes wenselijk. 
 

Wat gebeurt er op dit vlak? Welke visie hanteert de minister ter zake? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 149 van 9 april 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
1. Er zijn duidelijke afspraken met het BIVV over het gebruik van de afficheborden naast 

autosnelwegen en gewestwegen. De helft van het jaar maken de gewesten gebruik van deze 
borden. Het BIVV mag de andere helft van het jaar gebruik maken van deze borden voor het 
voeren van hun campagnes. Eén keer per jaar gaat het om een campagne van het BIVV in 
samenwerking met de drie gewesten. Er bestaat hierover dus geen onenigheid. 

 
2. Er zijn al concrete afspraken met BIVV over het voeren van de campagnes. Vijf maal per jaar 

voert het BIVV autonoom campagnes en bepalen zij zelf de vorm en de inhoud ervan.  
 Eén maal per jaar voert BIVV een campagne in samenwerking met de drie gewesten. Deze 

campagne staat steeds in het teken van een bepaalde doelgroep in het verkeer . De focus van 
deze campagne wordt jaarlijks verlegd, zodat alle zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, 
bromfietsers en motorrijders) aan bod kunnen komen.  

 Het gemeenschappelijke doel van deze campagne is de verkeersleefbaarheid vergroten en 
hierdoor het verkeer veiliger maken voor iedereen. 

 De timing van de campagnes wordt jaarlijks vastgelegd dus ook hierover bestaan al concrete 
afspraken. 

 
 Hoewel de affichecampagne die het BIVV met de gewesten doet, dit jaar over voetgangers en 

niet over motorrijders gaat, betekent dat uiteraard niet dat er geen andere initiatieven worden 
genomen om deze doelgroep onder de aandacht te brengen en weggebruikers te sensibiliseren 
rond dit thema. 

 
 Op het einde van het jaar komt er een campagne die specifiek gericht is naar deze doelgroep. 
 
 In het magazine Uitweg wordt meerdere keren per jaar aandacht besteed aan de veiligheid van 

motorrijders op de openbare weg. In het november-december nummer van vorig jaar staat een 
interview met een fervente motorrijdster. Dit artikel maakte de lezers van Uitweg erop attent dat 
motorrijders ook in de wintermaanden niet volledig uit het straatbeeld verdwijnen en dat 
voorzichtigheid ten opzichte van deze weggebruikers niet enkel in de zomermaanden een must 
is. 

 Ook in het volgende nummer van Uitweg (mei-juni) komen motorrijders aan bod. Met het oog 
op de zomermaanden bevat deze editie een interview met Erwin Steegmans, de voorzitter van 
Motorcycle Action Group (MAG). Het doel van dit artikel is tweeledig. Enerzijds maakt het de 
andere weggebruikers ervan bewust dat het aantal motorrijders in het straatbeeld de komende 
maanden in stijgende lijn zal gaan. Anderzijds helpt het motorrijders eraan herinneren dat de 
lange winterrust ervoor zorgt dat ze extra voorzichtig moeten zijn tijdens de eerste ritten van het 
jaar. 

 
 In eind 2005 verscheen de brochure “Aandacht voor motorrijders in de weginfrastructuur” van 

BIVV”. Dit initiatief werd ondersteund door de Vlaamse overheid.  
 Om ideeën en inhoud van deze brochure verder uit te werken en ook in de praktijk toe te passen 

ontwikkelde het departement Mobiliteit en Openbare Werken in samenwerking met het 
Agentschap Wegen en Verkeer een vademecum Motorrijders.  
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 Deze publicatie bevat naast technische aanpassingen aan de infrastructuur ook visies uit 
verschillende professionele invalshoeken.  





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -745- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 151 
van 9 april 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
De Lijn   -   Ecologisch rijgedrag 
 
Het energieverbruik van een voertuig wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de kracht 
van de motor, de snelheid en het rijgedrag van de chauffeur. Een milieuvriendelijk en energiezuinig 
rijgedrag kan worden aangeleerd. 
 
De buschauffeurs van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB krijgen tijdens hun opleiding 
specifieke vaardigheden voor een ecologisch rijgedrag aangeleerd. Bij de Brusselse trams worden 
momenteel proeven en metingen uitgevoerd om ook hier het energieverbruik te reduceren. 
 
Wat is momenteel reeds voorzien bij De Lijn inzake ecologisch rijgedrag voor bus- en 
trambestuurders? 
 
Is dit een proces dat continu wordt geëvalueerd en bijgestuurd? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 151 van 9 april 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
In de basisopleiding van de chauffeurs wordt er bij De Lijn, zowel in het theoretisch als in het 
praktisch deel, veel aandacht besteed aan het aanleren van het gewenste rijgedragingen en aan het 
hanteren van de meest optimale rijstijl. 
De nadruk ligt hierbij op het preventieve karakter van de rijstijl. Daarvan weten we immers dat 
dergelijke rijstijl automatisch resulteert in een kleiner brandstofverbruik, één van de belangrijke 
ecologische doelstellingen in dit verband. 
 
Met het oog op het sensibiliseren van chauffeurs en hen te helpen de juiste rijvaardigheden en -
technieken aan te leren, werden er door De Lijn in 2005 en 2006, twee opleidingsfilms gemaakt, 
namelijk ‘Preventief rijden met de bus’ en ‘Preventief rijden met de tram’. Deze filmpjes worden 
intensief gebruikt in de rijscholen van De Lijn. 
 
Elke chauffeur krijgt op regelmatige tijdstippen ook een voortgezette opleiding aangeboden. In 2006 
volgden alle chauffeurs van De Lijn een extra cursus ‘Preventief rijden’. 
 
In het kader van het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de 
nascholing van bestuurders van voertuigen van categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, 
C1+E, D1, D1+E, zal de basisopleiding van de chauffeurs aangepast worden. Er zal nog meer de 
nadruk gelegd worden op een rijgedrag en –stijl die resulteren in nog meer verhoogde veiligheid van 
de reizigers en op een energiezuinige rijstijl en -gedrag. Momenteel wordt volop gewerkt aan de 
aanpassing van de inhoud van deze basisopleiding. De nieuwe basisopleiding moet vanaf 10 
september 2008 geïmplementeerd worden op het terrein. 
 
Vanaf eind 2008 wordt er bovendien door De Lijn, in het kader van voortgezette opleidingen voor 
chauffeurs, een cursus ‘eco-driving’ aangeboden. 
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Vraag nr. 152 
van 9 april 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
De Lijn   -   Rolstoelgebruikers 
 
In de nieuwe bussen en de zogenaamde hermelijntrams is een oprijplaat voor rolstoelgebruikers 
aangebracht om hun de toegang tot de bus of de tram te vergemakkelijken. Op mijn schriftelijke vraag 
van 29 april 2005 (nr. 141, Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 22 van 22 juli 2005, blz. 2714) ter 
zake, antwoordde de minister dat de oprijplaat wordt uitgelegd door de chauffeur of door een 
eventuele begeleidende persoon met de hulp van de chauffeur. 
 
Dit blijkt in schril contrast met de huidige gang van zaken.  Al te vaak laten de chauffeurs van de 
VVM De Lijn het na enige assistentie te verlenen. Blijkbaar verschuilen zij zich nu achter een richtlijn 
van de vakbonden dat zij hun cabine om veiligheidsredenen niet mogen verlaten. Bovendien worden 
de uitstulpingen aan de perronranden die vermijden dat de voorwielen van de rolwagen gekneld raken 
tussen perron en tram, in vele gevallen genegeerd door te vroeg of te laat te stoppen, zodat deze 
uitstulpingen niet meer juist voor de deur van het voertuig liggen.  
 
Dit alles heeft tot gevolg dat de prima infrastructuur die De Lijn ten behoeve van gehandicapten op 
zowel voertuigen als perrons heeft, niet optimaal kan worden gebruikt en dat rolwagengebruikers nog 
meer in hun vrijheid worden beperkt.  
 
1. Heeft de minister weet van een rondschrijven van de vakbonden dat de chauffeurs van de VVM 

De Lijn zou beletten hun cabine te verlaten en zo ja, sinds wanneer geven vakbonden rechtstreeks 
richtlijnen aan personeelsleden van de VVM De Lijn?   

 
Wordt deze richtlijn door de directie of door de minister ondersteund?  
 
Verhindert deze richtlijn dat de chauffeurs assistentie zouden verlenen bij het uitklappen van de 
oprijplaat?  
 
Heeft de minister weet van een verschil in behandeling bij bussen in eigen beheer of bij de 
pachters? 

 
2. Heeft de minister weet van de uitspraken van de woordvoerder van De Lijn Antwerpen, dat 

“rolstoelgebruikers best eerst reserveren via een belbus”? Is dit in overeenstemming met het beleid 
van de minister ter zake? 

 
Zo ja, zijn alle investeringen die gebeurd zijn om het openbaar vervoer toegankelijker te maken 
voor rolstoelgebruikers dan als verloren te beschouwen? 
 
Zo neen, welke stappen onderneemt de minister om aan de chauffeurs en het personeel van de 
VVM De Lijn duidelijk te maken dat zij assistentie aan gehandicapten dienen te verlenen? 
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3. Welke maatregelen neemt de minister concreet om de chauffeurs van de VVM De Lijn een meer 

gehandicaptenvriendelijke houding te laten aannemen dan tot nog toe vaak het geval is?  
 

Werd reeds een rondschrijven verstuurd waarin duidelijk wordt gemaakt dat zij een oprijplaat 
moeten uitleggen voor rolwagengebruikers als zij zich alleen aandienen, zoals de minister 
antwoordde op mijn vraag van 29 april 2005? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 152 van 9 april 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1. De directie van De Lijn heeft geen weet van geschreven richtlijnen van de vakbonden aan het 

personeel. 
 Wat het vervoer van rolstoelgebruikers betreft zijn de richtlijnen van De Lijn d.d. 04.2006 nog 

steeds van kracht. Deze richtlijnen staan ook verwoord in de “Handleiding Chauffeur” (versie 
01.03.2008, p 804 t/m 807): 

 
2.2 Richtlijnen met betrekking tot het vervoer van rolstoelgebruikers 
De rolstoelgebruiker kan in principe gebruik maken van de service van De Lijn. 
Hiervoor moeten wel volgende voorwaarden voldaan zijn: 

‐  de rit wordt uitgevoerd met een toegankelijk voertuig; 
‐  zowel op- als afstaphalte moeten toegankelijk zijn; 
‐  de voorbehouden plaats voor rolstoelen op de bus moet nog vrij zijn. 

 
2.2.1 Organisatie 
De rolstoelgebruikers die een garantie willen voor een vlotte comfortabele rit, reserveren best 
vooraf (minstens 2 uur) via de belbuscentrale. 

‐  de belbuscentrale registreert de aangevraagde verplaatsing; 
‐  de dispatcher kijk na of aan de 3 voorwaarden wordt voldaan: 

 wordt de gevraagde rit gereden met een rolstoeltoegankelijk voertuig; 
 zijn de gevraagde haltes voldoende toegankelijk; 
 is er al een reservering voor die bepaalde rit. 

‐  indien OK, kan de chauffeur de rolstoelgebruiker gewoon meenemen; de chauffeur 
helpt hierbij de rolstoelgebruiker veilig in en uit het voertuig; 

‐  indien de reis NIET kan gebeuren met het voorziene openbaar vervoer, stuurt De Lijn 
een taxi of aangepast busje. 

 
2.2.1.1 Procedure opladen / afladen rolstoelgebruiker 
De dispatcher verwittigt de chauffeur dat een rolstoelgebruiker van een rit gebruik wenst te 
maken: 

‐  de chauffeur stelt zijn voertuig zodanig langs de stoep dat de oprijdplaat op de stoep 
kan gelegd worden en dat de rolstoelgebruiker veilig kan in- of uitrijden; 

‐  4 richtingaanwijzers aanzetten; 
‐  Uit versnelling zetten; 
‐  Halterem opzetten; 
‐  Parkeerrem opzetten; 
‐  Geldcassette opbergen; 
‐  Rolstoeltoegankelijke deuren openen en bus laten knielen; 
‐  Motor stilleggen 
‐  Oprijdplaat uitklappen; 
‐  Rolstoelgebruiker (indien geen begeleider) in of uit de bus helpen; 
‐  Rolstoel op de voorziene plaats manoeuvreren en bevestigen met voorziene 

veiligheidsriem; 
‐  Platform inklappen; 
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‐  Motor starten; 
‐  Voetrem indrukken; 
‐  Parkeerrem afzetten; 
‐  Halterem afzetten; 
‐  Richtingaanwijzers afzetten; 
‐  In versnelling zetten en reisweg vervolgen; 
‐  Aan de bestemmingshalte gekomen, de procedure terug toepassen. 

 
 Voor de toepassing van de hierboven geschetste handelswijze wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen bussen in eigen beheer of exploitanten. 
 
2. De uitspraken van de woordvoerder zijn in overeenstemming met de richtlijnen zoals ook 

gecommuniceerd naar de rolstoelgebruikers. Deze informatie is tevens beschikbaar op de 
website van De Lijn en in de folder “Op-stap zonder drempel”. 

 
 De investeringen die zijn gebeurd om het openbaar vervoer toegankelijk te maken zijn één van 

de stappen in een proces. Immers, niet alleen de voertuigen moeten toegankelijk zijn, ook de 
vaste infrastructuur moet dit zijn.  

 Haltes die sinds de aanvang van het toegankelijkheidproject door De Lijn werden aangelegd 
voldoen steeds aan de normen inzake toegankelijkheid. Het overgrote gedeelte van de haltes 
ressorteert echter onder de bevoegdheid van de wegbeheerder, waar de inhaalbeweging zich nog 
in een priller stadium bevindt.  Over de geleidelijke aanpassing van deze infrastructuur is er wel 
regelmatig overleg met de wegbeheerders, zeker voor locaties waar de vraag naar 
rolstoeltoegankelijke haltes zich stelt. 

 
3. De richtlijn waarnaar verwezen werd in deelantwoord 1 werd in april 2006 gecommuniceerd en 

zal opnieuw in herinnering worden gebracht bij de chauffeurs. 
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Vraag nr. 154 
van 10 april 2008 
van VERA DUA 
 
 
 
De Lijn Oost-Vlaanderen   -   Lijn 76 Geraardsbergen-Denderwindeke 
 
Vele gebruikers van De Lijn in Oost-Vlaanderen melden klachten over de werking van lijn 76 wegens 
de beperkte frequentie, terwijl deze route loopt langs een drukke verbindingsweg met heel wat 
potentiële klanten. De belbus, die op bepaalde tijdstippen als alternatief wordt gebruikt, is trouwens 
vaak overbezet.  
 
De gebruikers maken zich dan ook grote zorgen over een mogelijke afbouw van lijn 76. 
 
Tevens zijn er geregeld klachten op het vlak van signalisatie en informatie bij het tijdelijk afschaffen 
of verplaatsen van bushaltes, bijvoorbeeld naar aanleiding van openbare werken, markten en 
kermissen. Tijdens de jaarlijkse winterkermis in Geraardsbergen werden voor lijn 76 zelfs alle haltes 
in het centrum afgeschaft, een feit waarover men zich zelfs bij het infonummer van De Lijn 
verwonderde. 
 
1. Waarom wordt er met betrekking tot lijn 76 Geraardsbergen – Denderwindeke niet gekozen voor 

investeringen in meer reguliere ritten in plaats van in de (overbezette) belbus? Wordt er gedacht 
aan een uitbreiding van de frequentie van deze buslijn? 

 
2. Wat zijn de interne richtlijnen bij het tijdelijk verplaatsen van haltes? Worden maximale afstanden 

gehanteerd bij het inrichten van vervangingshaltes?  
 

Hoe valt te verklaren dat er voor lijn 76 geen enkele vervangingshalte in het centrum van 
Geraardsbergen voorzien werd? 
 

3. Welke communicatie wordt er gevoerd bij het verplaatsen van haltes? Heeft de minister een zicht 
op de effectiviteit van deze communicatie? 

 
Welke initiatieven neemt de minister om de communicatie waaraan blijkens de klachten toch één 
en ander schort, te verbeteren? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 154 van 10 april 2008 
van VERA DUA 
 
 
 
1. In het kader van het project ‘Netmanagement 2008’ is er een opwaardering van deze verbinding 

voorzien. 
 De lijn 76 krijgt een volwaardige uurfrequentie op weekdagen en zaterdag. Op zondag is er een 

twee-uurfrequentie tussen Zandbergen Station en Geraardsbergen Station. 
 Hierdoor krijgt onder andere het provinciaal domein ‘De Gavers’ een uurbediening. Daarnaast 

komt er ook een extra bediening van Zandbergen Station om het uur. In zuidelijke richting wordt 
de lijn 76 verlengd tot Overboelare Leliestraat. 

 Dit dossier werd officieel voorgesteld aan de Openbaar Vervoer Commissie op 3 juni 2008. De 
uitvoering van het project is voorzien in de loop van de maand december 2008. 

 
2. Er bestaan geen algemene richtlijnen omtrent het tijdelijk plaatsen van haltes omdat iedere 

situatie anders is. De Lijn probeert steeds te kiezen voor de beste alternatieve reisweg om zo 
veel mogelijk haltes te blijven bedienen. De beslissing over de locatie van vervangingshaltes 
hangt af van de omstandigheden, maar De Lijn probeert altijd met de gemeente- en 
stadsbesturen te overleggen om tot de beste oplossing voor de klant te komen..  

 
 Wanneer er kermis is in Geraardsbergen (vb. Krakelingenstoet en Eerste Toog) worden kramen 

op het stationsplein en ook op het busstation geplaatst. Door deze opstelling kunnen voertuigen 
van De Lijn onmogelijk op een veilige manier aan het station halteren. De Lijn probeert steeds 
de omleiding zo dicht mogelijk langs het centrum uit te stippelen. De voorbije jaren werd de 
doortocht echter steeds verhinderd door foutparkeerders waardoor de bussen niet verder konden 
rijden. De Lijn heeft aan de stadsdiensten van Geraardsbergen gevraagd om in de toekomst het 
nodige overleg met hen te voorzien. Enkel op deze manier kan De Lijn ook tijdens manifestaties 
een normale dienstregeling (o.a. aan het station van Geraardsbergen) waarborgen. 

 Een overleg met het stadsbestuur van Geraardsbergen is voorzien. 
 
3. Bij omleidingen en het verplaatsen van haltes worden aan de haltes affiches uitgehangen. Het 

probleem is dat deze soms door vandalisme verdwijnen.  
 Via de routeplanner op de website kunnen reizigers ook de info over omleidingen opzoeken.  
 De LijnInfo informeert telefonisch de klanten over omleidingen.  
 Bij grote omleidingen worden affiches in de voertuigen uitgehangen en kan men op de website 

van De Lijn meteen doorklikken naar de omleidinginformatie. Daarnaast worden er ook 
persberichten verspreid.  

 
 De Lijn werkt aan een project om nieuwe communicatiemiddelen in te schakelen om reizigers te 

informeren over omleidingen. Het is echter nog te vroeg om hierover concrete uitspraken te 
doen.  
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Vraag nr. 155 
van 10 april 2008 
van JAN LOONES 
 
 
 
De Lijn   -   Voorverkooppunten 
 
Sinds 1 maart 2006 werkt De Lijn met voorverkooppunten, waar de reizigers dus vooraf een ticket 
kunnen kopen. Volgens de website van De Lijn (03/04/2008) zijn er 3.160 voorverkooppunten. 
 
Hoewel er inspanningen gedaan worden om de geografische spreiding van deze voorverkooppunten te 
optimaliseren, vallen bepaalde deelgemeenten nog altijd uit de boot. 
 
Intussen blijkt ook dat niet alle voorverkooppunten op de website van De Lijn vermeld worden. Als 
bepaalde voorverkooppunten al enkele maanden niets hebben verkocht, worden ze (voorlopig) 
geschrapt van de lijst. Op die manier worden reizigers niet gestuurd naar voorverkooppunten die geen 
kaarten hebben. Daardoor ontstaan er twee categorieën van voorverkooppunten: de actieve en de 
passieve. 
 
1. Kan de minister meedelen hoeveel van de 3.160 voorverkooppunten passieve punten zijn, met 

andere woorden: hoeveel voorverkooppunten hebben al enkele maanden niets verkocht? 
 
2. Komt het schrappen van de “passieve” voorverkooppunten van de website in de praktijk niet neer 

op een vermindering van het aantal voorverkooppunten? 
 
3. Kan de minister meedelen in hoeveel deelgemeenten er op 1 april 2008 nog altijd geen 

voorverkooppunt was? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 155 van 10 april 2008 
van JAN LOONES 
 
 
 
1-2. Tot december 2007 beschouwde De Lijn een winkelpunt als een officieel voorverkooppunt 

indien het winkelpunt een ‘Richtlijn’ van De Lijn had ondertekend. De officiële winkelpunten 
werden door De Lijn opgenomen in de communicatie met reizigers, bvb via de website. Na 
verloop van tijd werd echter vastgesteld dat enerzijds een aantal winkelpunten in de officiële 
lijst in realiteit geen vervoerbewijzen van De Lijn meer verkochten, bvb. door stopzetting van de 
handelsactiviteit. Anderzijds bleken heel wat nieuwe winkelpunten de vervoerbewijzen van De 
Lijn te verkopen, zonder echter een richtlijn te willen ondertekenen. Hierdoor was de lijst van 
officiële voorverkooppunten niet langer up-to-date.  

 Vanaf 1 januari 2008 werd een nieuw systeem geïntroduceerd. In de lijst van 
voorverkooppunten van De Lijn worden momenteel alle winkelpunten opgenomen die tijdens de 
laatste zes maanden een bestelling van vervoerbewijzen bij een officiële distributeur van De Lijn 
hebben geplaatst. Indien een winkelpunt tijdens deze periode van zes maanden geen nieuwe 
bestelling plaatst, wordt het winkelpunt op ‘non-actief’ geplaatst, en niet langer opgenomen in 
het overzicht van winkelpunten dat vervoerbewijzen van De Lijn aan reizigers aanbiedt. 

 Deze lijst wordt gebruikt als bron voor de zoekfunctie op de website. Momenteel zijn er 3.413 
winkelpunten die tijdens de laatste zes maanden een bestelling van vervoerbewijzen van De Lijn 
hebben geplaatst. Deze zijn dus ‘actief’. De ‘niet-actieve’ winkelpunten worden systematisch 
verwijderd uit het overzicht. 

 
3. Momenteel heeft De Lijn in 717 deelgemeenten in Vlaanderen minstens één voorverkooppunt. 

Rekening houdend met de volledige lijst van deelgemeenten in Vlaanderen, heeft De Lijn geen 
voorverkooppunt in 475 deelgemeenten van de 1.198 deelgemeenten in totaal 

 De Lijn streeft samen met haar officiële distributiepartners naar een zo fijnmazig net van 
voorverkooppunten. Het is immers in beider belang om een maximaal aantal vervoerbewijzen te 
verkopen via voorverkoop. Echter, niet in alle deelgemeenten is een potentieel voorverkooppunt 
aanwezig. In deze gemeenten zijn inwoners aangewezen op handelszaken buiten de 
deelgemeente. Dit is ook het geval voor vervoerbewijzen van De Lijn. 

 Daarnaast speelt ook het feit dat een aantal winkelpunten hun adres communiceren onder de 
benaming van de hoofdgemeente, terwijl ze feitelijk gelegen zijn in de deelgemeente. 
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Vraag nr. 156 
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van ERIC VAN ROMPUY 
 
 
 
Taxi's Vlaamse Rand   -   Concurrentie met Brussel 
 
Taxi-uitbaters uit Zaventem, Vilvoorde en Machelen hebben af te rekenen met oneerlijke concurrentie 
van Brusselse taxi’s, omdat deze commerciële kortingen mogen geven. Volgens het Vlaams decreet 
basismobiliteit (art. 40) is dit in Vlaanderen niet toegestaan. 
 
Het lijkt redelijk dat alleszins voor het telefoon/radio-cliënteel en voor de klanten die via facturatie 
betalen een uitzondering wordt voorzien voor de Vlaamse taxibedrijven zodat ze dan toch een 
commerciële korting kunnen toekennen. 
 
Is de minister op de hoogte van dit probleem? 
 
Zijn er al maatregelen overwogen om deze specifieke problemen van taxibedrijven in de Vlaamse 
Rand te verhelpen? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 156 van 10 april 2008 
van ERIC VAN ROMPUY 
 
 
 
Ik ben mij terdege bewust van deze problematiek. 
 
Bij de opmaak van het decreet (20 april 2001) betreffende de organisatie van het personenvervoer over 
de weg, besliste het Vlaams parlement expliciet om de bevoegdheid voor het bepalen van de tarieven 
bij de gemeente te laten, en dit na overleg met de taxisector. (Dit was reeds zo bij de taxiwet van 27 
december 1974). 
 
Het bestaande systeem werd niet gewijzigd: 
 

1. ofwel beslist de gemeenteraad over de tarieven; 
 
2. ofwel, in het geval de gemeenteraad geen beslissing genomen heeft, beslist het College van 

burgemeester en schepenen, op voorstel van de exploitant. 
 
Dit is ogenschijnlijk een beperking van de commerciële vrijheid maar eigenlijk is dit ingegeven door 
het openbaar nut van de taxidiensten. 
 
Wenst de exploitant toch commerciële tarieven aan te bieden (zonder inmenging van de gemeente), 
dan voorziet het decreet een vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Per voertuig 
kan namelijk een dubbele vergunning verkregen worden: een taxivergunning én een vergunning voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder (mits voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden).  
 
In de gemeenten Zaventem en Machelen hebben de gemeenteraden beslist over de taxitarieven. In 
beide gemeenten is er slechts één tarief namelijk: 
 

- € 2,40 (opnemingsbedrag); 
- € 2,10 per gereden kilometer; 
- € 25 wachtgeld (of als de taxi stilstaat of trager rijdt dan een bepaalde snelheid). 
- ‘s nachts, tussen 22u en 6u, wordt automatisch een forfaitair bedrag van € 2 aan de rit 

toegevoegd.  
 
In realiteit bieden de exploitanten meer tarieven aan dan toegestaan door deze gemeenten: 
 

- aan de luchthaven Brussels Airport is er een vermindering van 20 % voor de terugrit naar de 
luchthaven (zie ook de website van Taxi Autolux of achter de achterruit van de taxi) ; 

 
- ook voor bedrijven is er een percentuele korting, bijvoorbeeld van 5% (zie website van 

Unitax). Deze tarieven werden nog niet geregulariseerd bij de gemeente. 
 
Nochtans had de Vlaamse Regering dit ook in 2003 onderkend en besloot zij om deze situatie juridisch 
mogelijk te maken. Het besluit van 18 juli 2003, betreffende de taxidiensten en diensten voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder, verhoogde het aantal mogelijke tarieven van 2 tot maximaal 
26 tarieven (artikel 25). 
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Bovendien kon er gediversifieerd worden met speciale tarieven (zie taxikaart toegevoegd bij het 
besluit van 18 juli 2003). 
 
Juridisch is het voor de gemeente dus mogelijk om bijvoorbeeld de korting van 20% voor de 
terugritten naar de luchthaven toe te staan, maar tot op heden hebben de gemeenten Zaventem en 
Machelen geen officiële vraag gekregen om de huidige praktijk te regulariseren. In feite hollen de 
exploitanten hiermee eigenlijk de bevoegdheid die het Vlaams parlement aan de gemeenten verleend 
heeft, uit.  
 
Ik stel bovendien vast dat deze gemeenten, en hun politiediensten, ten aanzien van deze bijkomende 
tarieven een gedoogbeleid voeren.  
 
Gezien er voldoende juridisch instrumentarium op Vlaams niveau voorhanden is (dubbele vergunning 
en mogelijkheid tot diversifiëren van de tarieven), dienen er geen bijkomende maatregelen uitgewerkt 
te worden.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 157 
van 11 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Basismobiliteit   -   Taxikosten De Lijn 
 
Het decreet basismobiliteit garandeert alle Vlamingen een minimumaanbod aan openbaar vervoer. Er 
zijn evenwel gevallen bekend waarbij De Lijn elke dag een taxi dient te betalen omdat iemand niet op 
tijd met de bus op het werk kan raken. 
 
1. In hoeveel dergelijke gevallen in Vlaanderen, opgesplitst per provincie en per gemeente, moet De 

Lijn de vervoersrekeningen betalen? 
 
2. Hoeveel werd de afgelopen vijf jaar uitbetaald aan vervoersrekeningen omdat De Lijn het 

minimumaanbod aan openbaar vervoer niet kon aanbieden? 
 
3. Welke actiepunten zullen in dit kader worden uitgewerkt om deze problematiek op te lossen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 157 van 11 april 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. De recente klacht vanuit de gemeente Heuvelland is de eerste klacht in het kader van het 

uitvoeringsbesluit basismobiliteit die gegrond is. 
 
2 Aan de betrokken reiziger in Heuvelland heeft De Lijn op dit moment een aantal (zijnde het 

aantal door haar ingebrachte en aangetoonde) taxiritten naar Ieper betaald.  Het bestaande 
aanbod voldoet immers tijdens de ochtendspits niet aan de minimaal te voorziene amplitude. 

 
3 De Lijn bleef bij de realisatie van basismobiliteit binnen de decretale richtlijnen van de Vlaamse 

regering, zoals die onder meer vervat zijn in het besluit van de Vlaamse regering betreffende de 
basismobiliteit en in het regeerakkoord van 2004.  Dat daarmee niet de volle 100 % van de 
Vlaamse woongebieden voldoende werd afgedekt (ongeveer 90% werd bereikt) heeft te maken 
met de opgedragen exploitatie-efficiëntie. 

 Dit principe van maximale efficiëntie bij het invullen van de basismobiliteit zat reeds vervat in 
het uitvoeringsbesluit zelf. 

 Deze nadruk op het doelmatig en efficiënt operationaliseren van de normen Basismobiliteit werd 
tenslotte onderschreven door de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams 
Parlement, en dit tijdens de evaluatieve bespreking van de Basismobiliteit.  Concreet betekent 
deze stellingname dat er geoordeeld werd dat zowel vanuit kosten/baten als vanuit praktisch 
oogpunt  (exploitatietechnisch, verkeerskundig,…) het in een aantal gemeenten niet mogelijk of 
wenselijk is om basismobiliteit volgens de volle 100% afdekking te voorzien. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 163 
van 17 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Gewestgrensoverschrijdende tramlijnen   -   Potentieelstudies 
 
In haar antwoord van 9 november 2006 op mijn vraag om uitleg over de voorstellen van minister Smet 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om tramlijnen van de MIVB naar Vlaanderen door te 
trekken, stelde de minister dat er eind 2005 werkgroepen waren opgestart om zich te buigen over een 
aantal hangende problemen tussen De Lijn en de MIVB, onder meer de vervoerbewijzen en de 
tarieven, en het openbaar vervoeraanbod in en rond Brussel (Handelingen C25 van 9 november 2006, 
blz. 10-14). 
 
In die laatste werkgroep kwamen de gewestgrensoverschrijdende lijnen ter sprake. Er werd 
afgesproken om de eventuele uitbreidingen op Vlaams en Brussels grondgebied te onderbouwen met 
potentieelstudies alvorens concrete projecten op te starten. Die studies moesten nog worden opgestart.  
 
Kan de minister een stand van zaken geven? Werden de studies al opgestart en wanneer worden 
desgevallend de resultaten verwacht? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 163 van 17 april 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De problematiek van het gewestgrensoverschrijdend openbaar vervoer tussen het Vlaamse en het 
Brussels Hoofdstedelijke Gewest wordt op dit ogenblik mee opgenomen in de discussie die is op gang 
gebracht rond het gewestgrensoverschrijdend woon-werkverkeer in het algemeen. Daarbij wordt 
specifiek nagegaan wat de potentiëlen zijn voor invulling van vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt 
vanuit de andere gewesten. Bij die analyse wordt onder meer gebruik gemaakt van de resultaten van de 
federale diagnostiek woon-werkverkeer, meer bepaald voor wat betreft het rekruteringsgebied voor 
werkgevers in de luchthavenzone Zaventem. Er wordt gewerkt aan de wederzijdse informatie-
uitwisseling tussen alle betrokken arbeidsbemiddelingdiensten enerzijds en openbaarvervoer- 
maatschappijen anderzijds. Deze elementen worden mee opgenomen in het mobiliteitsluik van de voor 
juli 2008 aangekondigde intergewestelijke banenconferentie. 
 
Daarnaast is een actualiseringstudie van het spoorgedeelte van het Gewestelijke Expresnet in de 
steigers gezet en wordt de relatie Brussel-Vlaams vervoergebied rond het Hoofdstedelijk Gewest 
Brussel mee opgenomen in de onderzoeksplanning voor het netmanagement van De Lijn Vlaams- 
Brabant. 
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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. 55 
van 26 maart 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Flanders Investment & Trade   -   Meldpunt handelsbelemmeringen 
 
Flanders Investment & Trade (FIT) fungeert sinds september vorig jaar als het unieke meldpunt voor 
bedrijven die handelsbelemmeringen ondervinden bij het zakendoen buiten de Europese Unie. 
 
FIT heeft ruime ervaring en expertise opgebouwd inzake handelsreglementering. Daarnaast beschikt 
het agentschap over de nodige contacten bij het Directoraat-Generaal Handel van de Europese 
Commissie. 
 
Het agentschap zorgt ervoor dat alle binnengekomen informatie over handelsbelemmeringen vlot 
doorstroomt naar de beleidsagenda van de Vlaamse overheid. 
 
Om deze reden had ik graag van de minister vernomen hoe zij de werking van Flanders Investment & 
Trade als meldpunt voor handelsbelemmeringen evalueert. Wat zijn haar bevindingen? 



-766-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 55 van 26 maart 2007 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van het takenpakket van het meldpunt handelsbelemmeringen en 
de achterliggende filosofie, verwijs ik naar de relevante passages van de Beleidsbrief Economie – 
Beleidsprioriteiten 2007-2008, met name het inleidende deel van hoofdstuk 7, betreffende Vlaanderen 
en het EU-handelsbeleid, en rubriek 7.4.10 uit datzelfde hoofdstuk.  
 
In februari 2008 heb ik F.I.T. verzocht om een vooruitgangsverslag over de werking van het meldpunt. 
Mijn evaluatie stoelt grotendeels hierop. 
 
Het meldpunt is ingebed in de cel Reglementering van de dienst Marketing en Kennisbeheer. Deze cel 
staat in voor de analyse, behandeling en opvolging van handelsproblemen in zowel de Interne Markt 
als de extracommunautaire markten. Daarnaast is F.I.T. ook betrokken bij de werking van het Vlaamse 
consortium, gevormd door het Agentschap Economie, VLAO en het IWT, dat deel uitmaakt van het 
Entreprise Europe Network (E.E.N.). Dit op 06.02.2008 opgerichte netwerk heeft tot taak om 
Europese bedrijven wegwijs te maken in de verschillende mogelijkheden tot ondersteuning die de 
Europese Commissie hen biedt (zie: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ index_en.htm). 
 
Het bestaan van het meldpunt werd via verschillende kanalen bekend gemaakt. Op het F.I.T.-
netwerkevent van 06.09.2007 werd het meldpunt officieel aangekondigd. De nieuwe dienstverlening 
werd eveneens bekendgemaakt in september 2007 en in januari 2008, via de F.I.T.-nieuwsbrief die een 
oplage heeft van 10 000 exemplaren. In februari 2008 verscheen een artikel in het VOKA-tijdschrift 
“Ondernemen”. Naar aanleiding van de oprichting van het meldpunt, organiseerden F.I.T. en DiV een 
werkvergadering met het economische middenveld. F.I.T. plant meer van zulke vergaderingen. De 
rubriek op de F.I.T.-website gewijd aan het meldpunt geeft in duidelijke en klare taal uitleg over de 
achtergrond, de werking en de dienstverlening van het meldpunt (zie:  http://www.flandersinvestment 
andtrade.be/site/wwwnl.nsf/handelsbelemmering?readform). 
 
In februari 2008 meldde het meldpunt dat het sinds september 2007 zes klachten had ontvangen die 
betrekking hadden op handelsbelemmeringen. Deze werden allen door individuele bedrijven 
aangekaart. Drie bijkomende klachten, die via het meldpunt binnenliepen, hadden geen betrekking op 
handelsbelemmeringen. Deze werden door de betrokken F.I.T.-diensten behandeld. In twee gevallen 
werd vastgesteld dat de gemelde problemen handelsbelemmeringen vormden en werd de Europese 
Commissie op de hoogte gesteld. Een dergelijke melding gebeurt volledig elektronisch via de 
Europese databank markttoegang (zie: http://mkaccdb.eu.int/madb_barriers/complaint_home.htm).  
 
In twee gevallen werden al handelsdiplomatieke acties ondernomen, waarvoor de inbreng van F.I.T. 
essentieel was. Zoals beschreven in de beleidsbrief Economie, worden dergelijke acties gecoördineerd 
door het Departement internationaal Vlaanderen (hierna DiV). Het eerste geval betrof een 
handelsprobleem omtrent de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in Zuid-Korea en werd 
door DiV en F.I.T. aangekaart bij de federale overheid en de Europese Commissie. Met de Commissie 
hadden zij een bilateraal contact, en de zaak werd eveneens aangehaald in het Raadgevende Comité 
Markttoegang. DiV en F.I.T. volgen de zaak op. Het tweede geval betrof een probleem in verband met 
de invoer in Canada van Conférence-peren. Voorlopig kan Vlaanderen deze nog niet uitvoeren 
omwille van de omslachtige en tijdsintensieve evaluatieprocedure waarmee de Canadese overheden 
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zich ervan willen vergewissen dat ingevoerde fruitproducten aan de geldende sanitaire en fytosanitaire 
normen voldoen. In het kader van het opvolgingsproces van mijn zending naar Vancouver zal ik deze 
problematiek aankaarten bij de Canadese handelsautoriteiten. 
 
Het meldpunt handelsbelemmeringen beschikt over het potentieel om uit te groeien tot het 
sleutelelement van een slagvaardig Vlaams markttoegangsbeleid.  
 
In de huidige stand van zaken stemt de werking van het meldpunt tot tevredenheid. F.I.T. heeft in 
eerste instantie een terechte keuze gemaakt om de nadruk te leggen op het verstrekken van een 
klantgerichte dienstverlening aan individuele bedrijven. De inbedding van het meldpunt in de cel 
reglementering en diens betrokkenheid bij het Vlaamse E.E.N.-consortium vind ik eveneens sterke 
punten. Het feit dat het meldpunt al tot tweemaal toe de aanzet heeft kunnen geven tot het ondernemen 
van handelsdiplomatieke acties stemt tot tevredenheid. 
 
Dat het aantal gemelde handelsbelemmeringen laag ligt, hoeft niet te verbazen. Het meldpunt is 
immers recent opgericht en dient nog te groeien. Overigens geeft ook de Europese Commissie aan dat 
bedrijven voorlopig nog moeilijk hun weg vinden als het op handelsbelemmeringen neerkomt.  
 
Om zijn potentieel te verwezenlijken, dient het meldpunt echter zijn signaalfunctie en zijn functie van 
kennisbeheerder uit te bouwen. Het is op basis van de verslaggeving van F.I.T. dat besloten wordt om 
tot handelsdiplomatieke acties over te gaan. Voorlopig gebeurt de rapportering door F.I.T. op een ad 
hoc basis. Op termijn verwacht ik dat gegevens betreffende handelsbelemmeringen en 
handelsbelangen op regelmatige basis worden gerapporteerd. F.I.T. dient eveneens te zorgen voor een 
grotere bekendheid van het meldpunt bij individuele bedrijven. Hoewel F.I.T. alvast stappen heeft 
ondernomen, dient hieraan nog gewerkt te worden. In eerste instantie denk ik dat F.I.T. hiervoor een 
beroep zou kunnen doen op de beroepsfederaties waarmee het nauw samenwerkt. Ik verwelkom dan 
ook dat F.I.T. hierover een werkvergadering plant. In tweede instantie denk ik aan een brede 
communicatiecampagne. 
 
Om een efficiënt gebruik van de kennis en expertise van het meldpunt te garanderen, dient DiV dan 
weer een netwerk uit te bouwen van contacten binnen de betrokken diensten van de Europese 
Commissie. Voorlopig zijn deze contacten op het vlak van markttoegang nog niet zo sterk 
uitgebouwd. 
 
Bij wijze van conclusie meen ik te kunnen stellen dat het meldpunt in de huidige stand van zaken wel 
degelijk op de goede weg is. Het kan al heel wat positieve resultaten voorleggen. Het meldpunt moet 
op dit élan voortgaan en dient zijn functies van knipperlicht en kennisbeheerder voor het beleid ten 
volle op te nemen, wil het zijn potentieel als spil van een Vlaams markttoegangsbeleid verwezenlijken. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 59 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede   -   Stand van zaken 
 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw beroep om de efficiëntie 
van het beleid voor en de hulpverlening aan armen te verhogen. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet dat iedere minister binnen zijn 
beleidsdomein initiatieven neemt inzake de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Artikel 43 van 
bovenvermeld besluit bepaalt dat de leden van de regering, ieder wat hem of haar betreft, belast zijn 
met de uitvoering van dit besluit. 
 
1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in armoede heeft de minister sinds de inwerkingtreding van 

bovenvermeld besluit (1 januari 2004) binnen zijn beleidsdomein reeds aangesteld? 
 
2. In welke diensten? 
 
3. Welke inbreng hebben de ervaringsdeskundigen binnen het domein waarin ze zijn tewerkgesteld? 
 
4. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Wat waren de bevindingen? 
 
5. Mochten er nog geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld zijn, voorziet de minister 

alsnog de nodige initiatieven? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 56), Vandenbroucke (nr. 196), 

Van Mechelen (nr. 109), Anciaux (nr. 92), Bourgeois (nr. 77), Keulen (nr. 120), Van Brempt (nr. 
146), Vanackere (nr. 148), Crevits (nr. 559) en Ceysens (nr. 59). 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 59 van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Steven Vanackere, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 60 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Overheidsopdrachten   -   Consultancybureaus 
 
De Vlaamse overheid doet voor de ondersteuning van haar beleid vaak een beroep op 
consultancybureaus. 
 
1. Kan de minister binnen zijn/haar bevoegdheid meedelen welk bedrag in deze legislatuur reeds 

werd gespendeerd aan consultancy?   
 

Kan dit opgesplitst per jaartal? Kan de minister eveneens het jaarlijks aantal overheidsopdrachten 
meedelen? 

 
2. Om welke opdrachten en bedragen gaat het binnen de verschillende departementen, diensten en 

instellingen die de minister onder zijn/haar bevoegdheid heeft? 
 

Binnen welke departementen, diensten en instellingen is het bedrag uitgegeven aan 
consultancybureaus het hoogst? Wat is de reden daartoe? 

 
3. Hoe evolueert het bedrag van de overheidsopdrachten dat uitgegeven wordt aan 

consultancybureaus? Wat is de reden van deze evolutie? 
 
4. Welke criteria gelden er om een overheidsopdracht uit te besteden aan een consultancybureau? 
 
5. Volgens welke wetgeving gebeuren de selecties van de consultancybureaus? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 58, Van Mechelen nr. 110, 

Vandenbroucke nr. 198, Anciaux nr. 97, Bourgeois nr. 78, Keulen nr. 123, Van Brempt nr. 150, 
Vanackere nr. 153, Crevits nr. 576, Ceysens nr. 60). 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 60 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 61 
van 9 april 2008 
van BART MARTENS 
 
 
 
Ecologiepremie   -   Doelstellingen 
 
Op 15 februari 2008 verkondigde de minister dat opnieuw 25 miljoen euro subsidies werden 
uitgekeerd in het kader van de ecologiepremie. Van oktober tot december 2007 konden bedrijven 
immers een ecologiepremie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Via een call-systeem werden 244 
investeringsprojecten ingediend. Heel vaak, lezen we, gaat het om investeringen in zonnepanelen. Ook 
euro-V-motoren en warmtekrachtcentrales zijn populair.  
 
Vraag is in hoeverre het call-systeem van de ecologiepremie zoals het vandaag bestaat, tegemoet komt 
aan de vooropgestelde doelstellingen, met name de besparing van grondstoffen en energie, en de 
vermindering van de schadelijke milieueffecten. 
 
Op de Universiteit Gent, bij het Centrum Duurzame Ontwikkeling (CDO), werd enkele jaren geleden 
in het kader van het Programma Beleidsgericht Onderzoek 1998 het Project PB098/48/108 uitgevoerd: 
“Evaluatie van het ecologiecriterium binnen de economische expansiesteun, in het licht van grondstof- 
en energiebesparing en het beperken van schadelijke milieueffecten”. 
 
In de besluiten lezen we dat het ecologiecriterium niet tegemoet komt aan de vooropgestelde 
doelstellingen: grondstoffen- en energiebesparing én vermindering van schadelijke milieueffecten. De 
economische expansiesteun in het algemeen en het ecologiecriterium in het bijzonder zouden te weinig 
tegemoet komen aan de principes van duurzame ontwikkeling. De reeds bestaande én eventueel nog te 
ontwikkelen steunverleningsprogramma’s zouden volgens de studie kunnen bijdragen tot een 
duurzame ontwikkeling, meer bepaald het milieuaspect ervan, indien deze programma’s: 
- vooreerst werk maken van het afschaffen van subsidies voor milieuonvriendelijke investeringen;  
- vervolgens de subsidies voor investeringen in de zogenoemde end-of-pipe technieken afschaffen;  
- onderworpen worden aan een degelijk voorbereide doelmatigheidsanalyse;  
- ook uitgaan van een productgerichte, ketengerichte benadering en niet alleen van een 

procesgerichte benadering;  
- de overgang van een productgerichte benadering naar een benadering gericht op diensten 

stimuleren. 
In het algemeen besluit staat: "Er zijn ernstige aanwijzingen dat het hier gaat om rationalisatie-
investeringen." 
 
Later dit jaar volgen nog drie gelijkaardige calls, samen goed voor 75 miljoen euro.  
 
1. Heeft de minister kennis van deze onderzoeksresultaten van de studie van de UGent? 
 
2. In hoeverre houdt het nieuwe call-systeem van ecologiepremies rekening met de besluiten van 

deze studie? 
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3. Worden in het kader van de economische expansiesteun en het systeem van ecologiepremies nog 
steeds “rationalisatie-investeringen” ondersteund, investeringen die ondernemingen sowieso 
zouden doen? 

 
4. Werd ondertussen werk gemaakt van de afschaffing van subsidies voor milieuonvriendelijke 

investeringen? Zo ja, welke steunmaatregelen voor welk type investeringen werden afgeschaft? 
 
5. Hoe wordt nu en in de toekomst de doelmatigheid van de steun gemeten? Wat zijn de indicatoren 

die men hierbij hanteert? 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 61 van 9 april 2008 
van BART MARTENS 
 
 
 
1. De studie van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) dateert van mei 2001. Niet 

alleen hebben de onderzoeksresultaten de nodige aandacht weerhouden, zij werden ook actief 
aangewend bij het uitwerken van de ecologiesteunregeling die in 2004 werd ingevoerd.  Dit 
resulteerde in het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004, de rechtsgrond op basis 
waarvan de ecologiepremie wordt toegekend. Door het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 
mei 2007 werd deze regeling bijgestuurd, waarbij werd overgegaan van een open naar een 
gesloten budgettair systeem via een call-systeem met wedstrijdformule. De strategische 
doelstelling bij het uitwerken van deze steunregeling werd in de nota aan de Vlaamse Regering 
als volgt omschreven: ‘Het stimuleren van het investeringsklimaat gericht op een duurzame 
ontwikkeling en het vervaardigen van duurzame producten. Dit veronderstelt een heroriëntering 
van de productie en consumptie naar een besparing van grondstoffen, reductie en hergebruik van 
afval, een rationeel energiegebruik, een milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking via o.a. 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen’. 

 In de beide voornoemde besluiten van de Vlaamse Regering werd het stimuleren van ecologie-
investeringen die kaderen in een globale visie van duurzaam ondernemen, expliciet opgenomen. 

 
2. In haar huidige vorm beantwoordt de ecologiesteunregeling volledig aan de conclusies van de 

CDO-studie omdat ze erop gericht is de beschikbare middelen zodanig aan te wenden dat ze 
optimaal bijdragen tot de realisatie van de Kyoto-doelstellingen en de milieudoelstellingen 
opgenomen in het milieubeleidsplan van de  Vlaamse overheid.  

 De volgende basiselementen van de regeling zijn in dat opzicht belangrijk:  
 

-  Er wordt enkel steun verleend aan die technologieën die het meeste bijdragen tot de realisatie 
van de eerder genoemde doelstellingen. Hiertoe kreeg het VITO de opdracht om op basis van 
een objectieve beoordeling aan elke technologie een performantiefactor toe te kennen. Deze 
geeft cijfermatig aan in welke mate de technologie bijdraagt tot de realisatie van deze 
doelstellingen. De performantiefactor van de technologieën waarin een onderneming 
investeert, is in de rangschikking die na afloop van elke call wordt opgemaakt, bepalend voor 
de score die het investeringsproject zal behalen. Technologieën met een hoge 
performantiefactor scoren beter dan deze met een lage performantiefactor, krijgen bijgevolg 
een gunstiger plaats in de rangschikking en een hogere kans op ecologiesteun. 

- Reeds in 2005 werden alle end-of-pipe technologieën geschrapt uit de limitatieve lijst van 
technologieën die voor ecologiesteun in aanmerking komen. Zodoende wordt de ecologiesteun 
integraal aangewend voor investeringen in technologieën die door hun preventief karakter een 
grotere effectiviteit vertonen dan deze die alleen curatief inwerken op voorheen in het 
productieproces ontstane milieuvervuiling of energie-inefficiëntie.     

- Zonder uitzondering worden van alle technologieën die voor ecologiesteun in aanmerking 
komen, enkel de essentiële investeringscomponenten aanvaard voor ondersteuning. De niet-
essentiële componenten komen niet in aanmerking voor steun. 

- De ecologische meerkost, het significante gedeelte van de totale investeringskost waarop de 
ecologiepremie wordt berekend, werd gestandaardiseerd. Voor alle op de limitatieve lijst 
voorkomende technologieën werd op een objectieve basis de ecologische meerkost uitgedrukt 
als een percentage van de essentiële investeringscomponenten, terwijl het in de vroegere 



-776-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

steunregeling de steunaanvrager zelf toekwam om deze ecologische meerkost te bepalen. Deze 
standaardisering van de ecologische meerkost heeft bijgedragen tot de objectivering van de 
toegekende steunbedragen en dus een grotere effectiviteit van de ecologiesteunregeling in haar 
geheel. 

 
3. Rationalisatie-investeringen worden in het kader van de ecologiesteunregeling niet 

gesubsidieerd. Er kan enkel steun worden aangevraagd voor de technologieën die voorkomen op 
de limitatieve technologieënlijst. Deze beantwoorden aan een gemeenschappelijk kenmerk: zij 
moeten de onderneming toelaten om inzake milieubescherming of energie-efficiëntie beter te 
presteren dan de strengste Vlaamse of Europese normen of om ecologische doelstellingen te 
halen waarbij (nog) geen Europese normen gelden. De technologieën die voorkomen op de 
limitatieve lijst worden daarom geselecteerd door het VITO op basis van de studies Best 
Beschikbare Technieken en zijn bijgevolg inzake milieubescherming en energie-efficiëntie de 
meest performante technologieën die momenteel op de markt zijn. Dit alles houdt dus voldoende 
garanties in dat loutere rarionalisatie-investeringen niet van ecologiesteun kunnen genieten. 

 
4. De Vlaamse overheid hanteert momenteel drie instrumenten voor het toekennen van 

investeringssteun aan ondernemingen. De groeipremie is bestemd voor de ondersteuning van 
investeringsprojecten van KMO’s, de strategische investeringssteun is bedoeld voor de 
ondersteuning van grote strategische projecten en de ecologiepremie wil investeringen in de 
meest efficiënte milieu- en energietechnologieën aanmoedigen.  

 Vooreerst werd in elk van de besluiten waarop deze beleidsinstrumenten zijn gebaseerd, 
expliciet opgenomen dat enkel steun kan worden verleend aan ondernemingen die voldoen aan 
de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest. Bijgevolg komen ondernemingen 
die milieu-onvriendelijke investeringen realiseren en zodoende de in Vlaanderen van kracht 
zijnde milieuregels overtreden, nooit in aanmerking voor steun: noch via de groeipremie, noch 
via de strategische steun en uiteraard ook niet via de ecologiesteun.  

 Voor de ecologiesteunregeling geldt bovendien dat het niet langer in aanmerking nemen van de 
‘end-of-pipe’-technologieën en de nauwgezette bewaking van de limitatieve technologieënlijst 
ervoor garant staan dat de ecologiesteun uitsluitend wordt gericht op de meest milieuvriendelijke 
en energie-efficiënte technologieën. Per definitie zijn milieuonvriendelijke investeringen 
zodoende uitgesloten van steun. 

 
5. De afdeling Economisch Ondersteuningebeleid van het Agentschap Economie evalueert 

permanent de werking van de ecologiesteunregeling (en van de andere instrumenten). Omdat de 
ecologiesteunregeling in se een instrument van investeringssteun is, hanteert deze dienst hierbij 
het verloop van het investeringsgedrag van de ondernemingen als indicator. Om ervoor te 
zorgen dat de ecologiesteunregeling perfect afgestemd blijft op haar doelstellingen en dat de 
vastgelegde middelen optimaal worden aangewend, wordt de regelgeving zo nodig bijgestuurd. 
Zo werden op 3 juni 2005 de ‘end-of-pipe’ technologieën van de limitatieve technologieënlijst 
geschrapt. Op 17 juni 2005 werden de niet-essentiële investeringscomponenten uitgesloten van 
steun. Op 16 mei 2007 werden een aantal ingrijpende wijzigingen aan de steunregeling 
doorgevoerd die voornamelijk verband hielden met de aanvaardbare investeringen. Zo werd er 
door het bannen van investeringen waarvan de eigendom behouden blijft door de vestiging van 
een recht van opstal of door de verzaking aan het recht van natrekking, voor gezorgd dat de 
steunregeling binnen de door de Europese staatssteunregels uitgezette limieten bleef opereren. 
Op 16 mei 2007 werd vervolgens de open end ecologiesteunregeling stopgezet en werd 
overgestapt naar het call-systeem, dat van start ging in oktober 2007.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 63 
van 15 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Onderzoek en ontwikkeling    -    3 % - norm 
 
De kredieten die in de verschillende departementen en Vlaamse instellingen bestemd zijn voor 
wetenschap, technologie en innovatie groeiden aan van 800 miljoen euro in 1995 tot meer dan 1.500 
miljoen euro in 2006. De GERD of bruto binnenlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 
(O&O) bedroegen in 2005 nochtans slechts 2,09 % van het Vlaamse BBP (bruto binnenlands product) 
volgens de gewestbenadering en 2,13 % volgens de gemeenschapsbenadering. 
 
Daarmee zijn we nog ver verwijderd van het Europees streefdoel van minimum 3 % tegen 2010. 
 
1. Werd reeds een concreet tijdpad opgesteld om dit streefdoel van 3 % te bereiken? 
 

Wat waren in deze context de percentages in 2006 en 2007? 
 
Welke percentages zijn voorzien voor 2008 en 2009? 
 

2. In 2005 waren het de bedrijven die 71 % van deze O&O-uitgaven voor hun rekening namen. 
 

Hoe is dit sindsdien geëvolueerd? 
 
Wat is momenteel het aandeel van de Vlaamse overheid in de O&O-uitgaven? 
 
Wat is het geplande aandeel tegen 2010, als de 3 %-norm bereikt moet worden? 
 

3. Als Vlaanderen streeft naar 3 % tegen 2010, wordt dat dan berekend volgens de gewestbenadering 
of volgens de gemeenschapsbenadering? 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 63 van 15 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
1. In het Innovatiepact verbond de Vlaamse overheid zich ertoe om jaarlijks het budget voor 

wetenschap en innovatie met minstens 60 miljoen euro te doen stijgen. In de uitgavenbegroting 
2008 wordt de uitvoering van het Innovatiepact gehonoreerd door een structurele verhoging van 
de beleidskredieten die rechtstreeks onder mijn bevoegdheid ressorteren ten bedrage van 75 
miljoen euro. 

 
 Deze extra middelen zijn gericht op: 

- de versterking van de onderzoeksomgeving via extra middelen voor Hercules, 
Methusalem en het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) en voor de realisatie van het 
actieplan onderzoekloopbaan; 

- de versterking van innovatie via O&O-bedrijfsprojecten; 
- de versterking van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen via onder 

meer de verhoging van het Industriële Onderzoeksfonds (IOF), de opstart van het 
Baekeland-programma voor intersectorale mobiliteit, en de verhoging van de 
betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het IOF en het SBO-programma (strategisch 
basisonderzoek). 

 
 Hierbovenop komt dit jaar éénmalig een inspanning van 45 mio euro die de Vlaamse regering 

extra zal besteden aan Onderzoek en Ontwikkeling. 
 Voor dit jaar zal dus in totaal een extra inspanning van 120 mio euro worden geleverd. 
 
 De O&O-intensiteit, het percentage van het bruto binnenlands (regionaal) product (BBPR) dat   

besteed wordt aan O&O, wordt berekend op basis van de resultaten uit de tweejaarlijkse OESO 
O&O-enquêtes. Voor de enquête 2006 (periode 2004-2005) zijn de resultaten door het 
Steunpunt O&O Indicatoren gepubliceerd in het Vlaams Indicatorenboek 2007. Zoals u weet 
blijft het aandeel van de overheid jaar na jaar stijgen. Het aandeel van de bedrijven (GERD) 
echter kende een dalende trend voor de periode 2001-2004 wat een globale daling van de O&O-
intensiteit voor gevolg had. Vanaf  2005 is er dan een trendbreuk en stijgen de totale O&O-
uitgaven weer licht. 

 
 Voor de recentere jaren 2006 en 2007 zijn nog geen gegevens beschikbaar. Die worden 

verwacht in het voorjaar 2009. Voor de cijfers 2008 en 2009 moeten we wachten tot in 2011. 
 
2.  Ook zijn nog geen gegevens beschikbaar. De resultaten uit de tweejaarlijkse OESO O&O-

enquête voor de periode 2006-2007 zullen door het Steunpunt O&O Indicatoren berekend 
worden en bekend gemaakt worden in het voorjaar 2009. 

 
 Het klopt dat Vlaanderen in 2005 nog ver verwijderd was van de 3%-norm. Met 2,09% 

(gewestbenadering) en 2,13% (gemeenschapsbenadering) scoort Vlaanderen wel hoger dan het 
EU25-gemiddelde van 1,85%. 

 
 Zoals het Innovatiepact vermeldt, wordt, conform de aanbeveling van de Europese Unie, 

gestreefd naar een overheidsbesteding van 1% en een besteding van het bedrijfsleven van 2%. 
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 Of we dit cijfer zullen halen is twijfelachtig. De extra middelen die jaarlijks moeten 

geïnvesteerd worden zijn gigantische bedragen. 
 
 Anderzijds zijn er een aantal parameters die een grote impact hebben op de cijfers die de 

Vlaamse begroting niet in de hand heeft. Deze zijn ondermeer: 
- de evolutie van het BRP 
- de federale middelen voor O&O en het aandeel daarvan dat naar Vlaanderen gaat. 
- de conjunctuur 
- de recente fiscale maatregelen van de federale regering die ongetwijfeld op termijn een 

effect zullen hebben op de O&O uitgaven van bedrijven. 
 
 Er loopt trouwens een studie bij de VRWB die de impact van de fiscale maatregelen in kaart 

brengt. Het is de bedoeling om deze gegevens evenzeer naar de toekomst toe permanent te 
monitoren. 

 
3.  De internationale afspraken specificeren dat de toewijzing naar regio’s gebeurt via de 

geografische locatie van de entiteit. 
 
 In de eigen Belgische context dient men evenwel rekening te houden met de specifieke federale 

staatsstructuur, die gewest- en gemeenschapsmateries onderscheidt. De O&O-activiteiten van de 
Vlaamse instellingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd, horen immers bij 
de Vlaamse Gemeenschap. 

 
 De berekening van de O&O-intensiteit voor Vlaanderen zal dan ook volgens beide benaderingen 

blijven gebeuren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 64 
van 15 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Export   -   Groeimarkten 
 
Het Vlaams Gewest is een exportgedreven economie bij uitstek. De uitvoer is in waarde bijna even 
omvangrijk als het BBP (bruto binnenlands product). 
 
Kenmerkend is onze sterke oriëntatie op de drie buurlanden en de EU in het algemeen. 
 
In het hoofdstuk “Meer Ondernemen” van Vrind 2007 lezen we dat in 2005 een aantal groeimarkten 
aan belang wonnen, maar dat ons marktaandeel op deze bestemmingen daalde. 
 
1. Wijst dit erop dat wij op deze “groeimarkten” goed scoren en vooruitgang boeken in absolute 

cijfers, maar dat wij achterop dreigen te raken in vergelijking met onze concurrenten? 
 
2. Heeft deze trend zich na 2005 voortgezet? Zijn hierover reeds officiële cijfers beschikbaar? 
 
3. Welke groeimarkten worden hier concreet bedoeld? Met welk percentage is het Vlaamse 

marktaandeel in 2005 gedaald? 
 
4. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om onze concurrentiepositie op deze 

groeimarkten te handhaven of te versterken? 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 64 van 15 april 2007 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
1. Tussen 2002 en 2006 groeide onze uitvoer naar de BRIC-landen (+39%) sterker dan gemiddeld 

(25%). De uitvoer naar het GOS verdubbelde zelfs. Een toename van 16% voor de Aziatische 
tijgers ligt wel achter op het globale gemiddelde. In vergelijking met onze buurlanden heeft het 
Vlaams Gewest gelijkwaardige marktaandelen als Nederland op de BRIC-markt.  Dat is positief, 
aangezien onze noorderburen economische groter zijn. Uiteraard is het belang van Duitsland en 
Frankrijk op deze markten groter. Maar ook voor deze groeimarkt verloren Duitsland en 
Frankrijk het laatste jaar marktaandeel. Het zijn vooral de nieuwe groeilanden die hun 
marktaandeel in eigen regio zien verhogen.  

 
 Wanneer men het Vlaams Gewest  wil vergelijken met zijn buurlanden, mag men dit ook niet 

vanuit een té eng perspectief doen. Door de handel met onze naaste handelspartners zijn we 
immers indirect ook verbonden met landen uit andere werelddelen. Bovendien berekenen onze 
buurlanden hun marktaandeel via een communautair concept (grosso modo inclusief doorvoer), 
terwijl onze data volgens nationaal concept zijn opgesteld (grosso modo exclusief doorvoer). 
Wat de marktaandelen betreft mag men ook niet uit het oog verliezen dat het hier gaat om 
slechts één soort van berekening, namelijk op basis van de waarde van uitvoer en de handel van 
goederen. Een berekening op basis van het volume van de uitvoer zou andere resultaten 
opleveren. Ook de diensten die door Vlaanderen in het buitenland geleverd worden, zijn niet 
opgenomen.  

  
2. De berekeningen voor deze trend zullen in VRIND 2008 verschijnen. Ze zijn gebaseerd op de 

officiële cijfers van INR en UNCTAD. Aan de hand van deze gegevens, zien we duidelijk dat de 
opgang van China en de handel tussen de Aziatische groeilanden onderling er voor zorgt dat 
onze exportaandelen in deze landen afkalven. Als we de evolutie van het aandeel in de totale 
Vlaamse uitvoer naar verschillende groeimarkten bekijken, zien we dat de BRIC-landen in 2006 
blijven steken op 5,45% van de totale Vlaamse uitvoer, terwijl men in 2005 nog 5,67% haalde. 
Dit is vooral te wijten aan de sterke daling in India. Voor Brazilië en Rusland zien we zelfs een 
stijging. In de cijfers voor de eerste negen maanden van 2007 kunnen we bovendien terug een 
stijging waarnemen waarbij de trend van vóór 2005 verdergezet wordt tot 5,76%. Het aandeel in 
de totale Vlaamse uitvoer naar de Aziatische tijgers daalde in 2005 inderdaad lichtjes naar 
1,82%, maar we zien voor 2006 en de eerste negen maanden van 2007 terug een stijging naar 
respectievelijk 1,85% en 1,83%. Als men kijkt naar de Oost-Europese groeilanden kan men 
opmerken dat Vlaanderen een stijgend aandeel kent en ook in 2006 en de eerste maanden van 
2007 verder aan belang wint. 

 
3. Onder de term BRIC in VRIND 2007 duidt men de vier grote opkomende landen, namelijk 

Brazilië, Rusland, India en China aan. De Aziatische Tijgers zijn Hongkong, Singapore, 
Thailand en Zuid-Korea. In 2005 zien we in Rusland het marktaandeel van 2,50% naar 2,24% 
dalen, in China van 0,53% naar 0,52% en in India van 5,21% naar 4,75%. Het marktaandeel in 
Brazilië nam lichtjes toe (van 1,38% naar 1,39%). Bij de Aziatische Tijgers verloren we terrein, 
het Vlaamse marktaandeel daalde van 2,22% naar 2,00%.  
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4. Om onze concurrentiepositie te versterken op deze markten werden een heel aantal maatregelen 
getroffen. Flanders Investment & Trade bouwde het buitenlandse netwerk in de BRIC-landen 
sterk uit. In China zijn er 4 Vlaamse economische vertegenwoordigers actief, namelijk in 
Sjanghai, Beijing, Ghuanghzou en Hongkong. In Rusland is er één Vlaamse economische 
vertegenwoordiger in Moskou en één in Sint-Petersburg. Er zijn twee posten in India, namelijk 
New Delhi en Mumbai en hebben we een handelssecretaris in Bangalore. In Brazilië is er één 
Vlaams economische vertegenwoordiger in Sao Paulo. De Vlaams economische 
vertegenwoordigers en handelssecretarissen staan er ter beschikking van de Vlaamse 
internationale ondernemers die al of niet rechtstreeks beroep kunnen doen op hun specifieke 
handelsexpertise, het uitgebreide netwerk en de lokale terreinkennis. Deze dienstverlening kan 
gaan van het verstrekken van adressen van invoerders tot het voorbereiden van volledige 
afsprakenprogramma’s. 

 
 Naast de Vlaams economische vertegenwoordigers en de handelssecretarissen heeft FIT recent 

tevens technologieattachés aangesteld. FIT heeft momenteel twee technologieattachés in de 
BRIC-landen: één in de milieu- en energiesector in China (Bejing) en één in de ICT-sector in 
India (New Delhi). Vlaanderen beschikt over heel wat kennis en ervaring in O&O. Deze kennis 
en ervaring resulteren echter te weinig in nieuwe producten, nieuwe marktklare ideeën en 
nieuwe spin-offs. De vertaling van onderzoek naar economisch interessante producten en 
diensten met een internationale uitstraling heeft nood aan een extra stimulans. Vandaar de 
introductie van het concept van technologieattachés. 

 
 Bedrijven die gebruik maken van door FIT erkende dienstencentra, kunnen hiervoor onder 

bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming krijgen. Conform de strategie van FIT op 
het gebied van prospectie van nieuwe markten, zal een netwerk van dienstencentra in de eerste 
plaats buiten de EER worden uitgebouwd. Momenteel heeft FIT een eigen dienstencentrum in 
Sjanghai en een erkend dienstencentrum in Beijing, en het is de bedoeling om in de loop van 
2008 dienstencentra ter beschikking te stellen in Rusland, India, Brazilië en Dubai. 

 
 FIT neemt ook deel aan acties gericht op de versterking van onze concurrentiepositie in de 

BRIC-landen, zoals deelname aan vakbeurzen, zendingen, seminaries en contactdagen. 
Hieronder vindt men een lijst (niet exhaustief) van acties in een specifiek BRIC-land. 

 
 China: 

  
- deelname aan de vakbeurs Domotex/Chinafloor te Sjanghai (vloerbekleding) 
- deelname aan Transport/Logistic China te Sjanghai (transport en logistiek) 
- deelname aan de Jewellery & Watch Fair te Hong Kong 
- uitnodiging van aankopers van het warenhuis City Shop (Sjanghai) ter voorbereiding 

van een Vlaams Food Festival in het warenhuis einde dit jaar 
- uitnodiging van aankopers van het warenhuis City Super (Hongkong) ter voorbereiding 

van een Belgische week in het warenhuis einde 2008 
- deelname aan de vakbeurs CIFIT te Xiamen (investeerders) 
- multisectorale zending 
- Belgische week voeding en drank 
- uitbouw van het Milieutechnologieplatform ‘Flanders-China Eco cluster’ 
- deelname aan World SME Expo in Sjanghai 
- sectorale zending milieu & hernieuwbare energie 
- deelname aan de China International Environmental Fair 
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 Rusland: 

  
- deelname aan de vakbeurs Mosbuild te Moskou (bouwmaterialen) 
- deelname aan de vakbeurs Transrussia te Moskou (transport en logistiek) 
- deelname aan World Food te Moskou 
- multisectorale zending Nizhny Novgorod en Kazan 

  
  Brazilië: 

  
- deelname aan de vakbeurs Intermodal te Sao Paulo (transport en logistiek) 
- deelname aan Avesui te Floréanopolis (intensieve kippen- en varkensteelt) 
- seminarie: toeleveringsmogelijkheden aan de Braziliaanse automobielindustrie 

  
 India: 

  
- deelname aan India Wood te Bangalore (hout) 
- deelname aan Hospimedica India te Mumbai (gezondheidszorg) 
- seminarie: R&D en innovatie in India (ICT) 
- seminarie: ICT in India (september – deel 1) 
- seminarie: ICT in India (december – deel 2) 
- uitnodiging van Indiase beslissingsnemers, havens, … als follow – up actie van de 

beursdeelname aan de beurs Logistics 2007 in Chennai waar België/Vlaanderen een 
landenpaviljoen had (logistiek en transport) 

- contactdagen India in Vlaanderen waar bedrijven een individueel gesprek kunnen 
hebben met de Vlaamse economische vertegenwoordigers 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 65 
van 17 april 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Overheidswebsites   -   Stand van zaken 
 
De overheid is de laatste jaren haar burgers steeds meer gaan informeren via de digitale weg. Ze 
beschikt over een eigen portaalsite: www.vlaanderen.be. Geregeld worden er ook nieuwe websites 
gecreëerd. 
 
1. Welke criteria worden gehanteerd voor de oprichting van een nieuwe website? 
 
2. Welke criteria worden gehanteerd om een website te sluiten? 
 
3. Hoeveel en welke sites worden er op dit moment beheerd door de entiteiten onder de bevoegdheid 

van de minister? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 66, Van Mechelen nr. 121, 

Vandenbroucke nr. 215, Anciaux nr. 107, Bourgeois nr. 92, Keulen nr. 138, Van Brempt nr. 164, 
Vanackere nr. 171, Crevits nr. 604, Ceysens nr. 65). 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 65 van 17 april 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Kris Peeters, minister-president van 
de Vlaamse Regering. 
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B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrijken van de reglementaire termijn
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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. 142 
van 1 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Vaccinatiedatabank   -   Brussel 
 
De Vlaamse Gemeenschap heeft een sterke traditie opgebouwd inzake preventieve gezondheidszorg, 
ook m.b.t. de vaccinaties. 
 
Vlaanderen heeft een vaccinatiedatabank met een automatisch bestelsysteem opgericht, om aldus een 
hoge vaccinatiedekkingsgraad te bereiken. Dit automatisch bestelsysteem houd in dat, zodra een arts 
een toegediend vaccin registreert, hij automatisch een nieuw, gratis vaccin bestelt. Zo behoudt de 
overheid een goed overzicht over de beschermingsgraad van de bevolking, en helpt de overheid 
tegelijk om de vaccinatiekosten beter in te calculeren. 
 
Deze databank wordt wereldwijd als een baanbrekend model beschouwd. 
 
1. Hoe werkt deze databank in Brussel? Bestaan er specifieke knelpunten voor de functionering van 

deze databank in Brussel? 
 
2. Is er samenwerking en overleg met de Franse Gemeenschap met betrekking tot vaccinatie van 

kinderen/volwassenen in Brussel, en in het bijzonder voor de sociaal zwakkere groepen? Worden 
er gegevens uitgewisseld tussen de gemeenschappen om te onderzoeken welke personen zich 
vaccineren? Hoe gebeurt deze gegevensuitwisseling? 

 
3. Als afgeleide van de vaccinatiedatabank werd het elektronisch polioattest ontwikkeld. Dit attest 

vervangt de wettelijke verplichting waarbij een attest van poliovaccinatie overhandigd wordt door 
de ouders aan het gemeentehuis; dit gebeurt nu automatisch. 

 
In de uitgave “Vlaanderen in Actie, we maken er werk van” staat vermeld op blz. 26 dat “de 
meewerkende gemeenten (42 op dit ogenblik) de lijst van kinderen die in orde zijn met hun 
poliovaccinatie ontvangen”. 
 
Nemen de gemeenten van het Brusselse gewest hieraan deel? Kunnen de gemeenten uit het 
Brusselse gewest zich hier ook voor inschrijven? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 142 van 1 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Het bestelsysteem in Vaccinnet is gebaseerd op een opvolging van de vaccinvoorraad van de 

vaccinator. Wanneer een kritische limiet bereikt is, kan men overgaan tot bijbestellen van 
vaccins. 

 Vaccinnet staat open voor alle vaccinatoren die ermee willen werken in Vlaanderen en Brussel. 
De vaccinatiegegevens van Kind en Gezin en de Centra voor Leerlingenbegeleiding voor 
Brusselse kinderen worden mee opgenomen in de databank. De personendatabank van het 
systeem bevat immers alle inwoners van Vlaanderen en Brussel. Huisartsen en kinderartsen uit 
Brussel die van dit systeem gebruik willen maken, kunnen dit op dezelfde manier doen als hun 
collega’s in Vlaanderen. 

 
2. In het verleden was er regelmatig overleg tussen de Gemeenschappen en de federale overheid 

over vaccinatie. Dit gebeurde in een werkgroep in het kader van de Interministeriële Conferentie 
Volksgezondheid. Vorig jaar is er geen Interministeriële Conferentie Volksgezondheid geweest 
en heeft de werkgroep niet vergaderd. Enkel de Vlaamse overheid voorziet vaccins voor de 
herhalingsinentingen tegen difterie en tetanus voor volwassenen.  

 Voor sociaal zwakkere groepen bestaan ook in Brussel dezelfde mogelijkheden als in 
Vlaanderen om zich te laten vaccineren. Kind en Gezin heeft consultatiebureaus in Brussel en de 
Nederlandstalige scholen in Brussel worden door Centra voor Leerlingenbegeleiding opgevolgd. 
Zij bieden ook de aanbevolen vaccinaties aan, net zoals voor de kinderen in Vlaanderen. 

 Er worden geen vaccinatiegegevens uitgewisseld tussen de Gemeenschappen. Voor Vlaanderen 
loopt er momenteel een vaccinatiegraadstudie die eind dit jaar zou moeten afgerond zijn. 

 De geregistreerde vaccinatiegegevens in Vaccinnet staan wel ter beschikking van alle 
vaccinatoren die er gebruik van maken. 

 Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid werd Vaccinnet als werkinstrument voor 
vaccinatoren voorgesteld op een vergadering van een vaccinatiewerkgroep van de Franse 
Gemeenschap. 

 
3. De verplichting om zich te laten vaccineren tegen polio en deze gegevens aan de gemeenten te 

bezorgen, is gebaseerd op een federale wetgeving. 
 Uit Vaccinnet kan door de vaccinatoren een polioattest afgedrukt worden dat de ouders ook aan 

de gemeente kunnen bezorgen. Dit is soms praktisch voor ouders die het oorspronkelijke 
document niet meer vinden. 

 Momenteel loopt ook een project van Kind en Gezin waarbij zij een aantal gemeenten ter 
informatie maandelijks lijsten van kinderen bezorgen die in de loop van de voorbije maand hun 
laatste vaccinatie gekregen hebben om in orde te zijn met de verplichte poliovaccinatie. Dit 
vervangt in feite de verplichte melding niet maar de betrokken gemeenten aanvaarden dit wel. 

 Momenteel zijn hierbij geen gemeenten uit het Brussels Gewest betrokken. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 152 
van 9 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Vaccinatiedekkingsgraad   -   Stand van zaken 
 
Wettelijk is enkel de poliovaccinatie verplicht. Kind en Gezin beveelt echter sterk aan om het volledig 
schema toe te passen, voorgesteld door de Hoge Gezondheidsraad van België.  
 
Voor de toediening van een vaccin hebben ouders de vrije keuze tussen het consultatiebureau van 
Kind en Gezin, de huisarts of de kinderarts.  
 
In het algemeen schema van de aanbevolen vaccinaties zitten de vaccinaties tegen poliomyelitis, 
difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest), haemophilus influenzae B, hepatitis B 
(geelzucht), pneumokokken 7-serotypes, rotavirus, mazelen, bof (dikoor), rodehond (rubella) en 
meningokokken type C.  
 
1. Wat is de vaccinatiedekkingsgraad in het Vlaamse gewest voor elk van de vaccins die worden 

aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad van België?  
 
2. Hoe en door wie wordt de informatie aangeleverd die leidt tot de vaststelling van de 

vaccinatiegraad voor elk van deze vaccinaties? Wat is de rol van Kind en Gezin hierin? Ziet de 
minister mogelijkheden voor verbeteringen in het aanleveren van deze informatie? 

 
3. Kan de minister per regio of per gemeente weergeven wat de vaccinatiedekkingsgraad is voor elk 

aanbevolen vaccin? Welke verklaringen geeft de minister voor eventuele verschillen? 
 
4. Kan de minister aangeven wat de relevantie is van de gezinsvorm bij de vaccinatiedekkingsgraad? 

Worden deze gegevens bijgehouden per soort van gezinsvorm? Is de vaccinatiedekkingsgraad 
lager bij eenoudergezinnen? 

 
Indien de minister hierover geen precieze uitspraken kan doen, acht hij het zinvol om bijkomende 
inspanningen te doen om deze informatie alsnog te kunnen aanleveren? 

 
5. Kan de minister aangeven wat de relevantie is van de inkomenssituatie van het gezin bij de 

vaccinatiedekkingsgraad? Is de vaccinatiedekkingsgraad lager bij gezinnen in armoede en 
eenoudergezinnen in armoede? 

 
Indien de minister hierover geen precieze uitspraken kan doen, acht hij het zinvol om bijkomende 
inspanningen te doen om deze informatie alsnog te kunnen aanleveren? 

 
6. Op welke wijze wordt een hoge vaccinatiedekkingsgraad nagestreefd in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad? Hoe verhoudt de rol van Kind en Gezin zich tot andere actoren? Welke zijn de 
bevindingen voor Brussel-Hoofdstad? 
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7. Worden de verenigingen waar armen het woord nemen door Kind en Gezin gecontacteerd om het 

bereik van gezinnen in armoede te optimaliseren, mede met het oog op het verhogen van de 
vaccinatiedekkingsgraad? 

 
8. Wat is de incidentie van poliomyelitis, difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest), 

haemophilus influenzae B, hepatitis B (geelzucht), pneumokokken 7-serotypes, rotavirus, 
mazelen, bof (dikoor), rodehond (rubella) en meningokokken type C? 
 
In welke mate is de incidentie hiervan hoger bij eenoudergezinnen, gezinnen in armoede en 
eenoudergezinnen in armoede? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 152 van 9 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. Dit jaar loopt er een nieuwe vaccinatiegraadstudie in Vlaanderen, waarvan de resultaten eind dit 

jaar verwacht worden. De laatste vaccinatiegraadstudie werd uitgevoerd in 2005. De studie en 
de resultaten ervan kunnen geraadpleegd worden op de website over vaccinaties van het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid (www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinatie.aspx).  

 Onderstaande tabel geeft de vaccinatiegraad bij 18-24 maand oude kinderen in Vlaanderen, 
gemeten per dosis in 2005, uitgedrukt in procenten (met 95% betrouwbaarheidsinterval) 
(n=1349) als ook de vergelijking met de meting uitgevoerd in 1999 (n=1005) (Bron: 
samenvatting van de vaccinatiegraadstudie 2005; afkortingen: DTP= difterie, tetanus, kinkhoest; 
Hib= Haemophilus influenzae b; Hep B= hepatitis B; MBR= mazelen, bof, Rode Hond; Men C= 
meningokokken C). 

 
2005 1 dosis 2 dosissen 3 dosissen 4 dosissen Volledig schema in 1999 

Polio 99.0 
(98.5-99.5) 

98.6  
(97.9-99.2) 

98.2 
(97.4-98.9) 

93.1 
(91.8-94.4) 

Polio  
3 dosissen 

96.2  
(95.1-97.4) 

DTP 98.7  
(98.1-99.3) 

98.2 
(97.4-99.0) 

97.9 
(97.0-98.8) 

92.9  
(91.6-94.2) 

DTP  
4 dosissen 

89.2 
(87.3-91.0) 

Hib 98.1  
(97.4-98.8) 

97.6 
(96.7-98.5) 

97.2 
(96.3-98.2) 

92.6  
(91.2-94.0) 

Hib 
4 dosissen 

73.9  
(69.5-78.4) 

Hep B 96.9 
(95.9-97.9) 

96.1  
(94.9-97.3) 

92.2 
(90.8-93.7) 

10.1 
 (8.2-11.9) 

Hep B  
3 dosissen 

68.4  
(64.3-72.4) 

MBR 94.0  
(92.6-95.3) 

   MBR 83.4  
(80.3-86.5) 

Men C 94.1  
(92.8-95.4) 

     

 
 

 Door de wijzigingen in het vaccinatieschema tussen 1999 en 2005 kan niet volledig vergeleken 
worden, omdat zowel voor de vaccinatie tegen polio als tegen hepatitis B andere schema’s 
gelden.  

 Voor de kinderen jonger dan twee jaar bedraagt de minimale (volledige) vaccinatiegraad 93,1% 
voor polio, 92,9% voor difterie, tetanus en pertussis, 92,6% voor Haemophilus influenzae type 
b, 92,2% voor hepatitis B, 94,0% voor mazelen, bof en rubella en 94,1% voor meningokokken 
van serogroep C.  

 
 Voor de adolescenten werd de hieronder vermelde vaccinatiegraad gemeten per dosis voor drie 

vaccinaties, uitgedrukt in procent (met 95 % betrouwbaarheidsinterval) (n=1344) (Bron: 
samenvatting van de vaccinatiegraadstudie 2005). 
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 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 

Hep B 83.3 (81.1 – 85.6) 80.3 (77.9 – 82.7) 75.7 (73.2 – 79.2) 1.9 (1.2 – 2.7) 

MBR 80.6 (78.2 – 83.0) 83.6 (81.4 – 85.8)   

Men C 79.8 (77.3 – 82.4)    

 
 

2. Informatie over de vaccinatiegraad in Vlaanderen wordt bekomen via een vaccinatiegraadstudie 
die uitgevoerd wordt volgens de gangbare methodes die door de Wereldgezondheidsorganisatie 
worden aanbevolen. Dit gebeurt door bevraging van een representatieve steekproef van de 
doelgroep. Hierbij worden een aantal vaccinatiemomenten systematisch bevraagd. De recente 
studie en de lopende studie bevragen vaccinatiegegevens van kinderen met een leeftijd tussen 18 
en 24 maand enerzijds en kinderen van het tweede jaar secundair onderwijs anderzijds. 
Naarmate meer huisartsen en kinderartsen gebruik zullen maken van Vaccinnet met de 
bijhorende vaccinatiedatabank, zal dit ook een bijkomende informatiebron worden. 

 Kind en Gezin rapporteert ook jaarlijks hoeveel kinderen zij zelf in de consultatiebureaus 
vaccineerden. Uit de laatste vaccinatiegraadstudie kwam naar voren dat zij instaan voor 
vaccinatie van 80,9 % van de zuigelingen via de consultatiebureaus. 

 
3. Om een betrouwbaar cijfer te kunnen geven over de vaccinatiegraad per gemeente zouden veel 

meer personen moeten bevraagd worden dan nu gebeurt. Uit de recentste vaccinatiegraadstudie 
bleek alvast niet dat er significante verschillen zijn in vaccinatiegraad tussen de verschillende 
provincies. 

 
4. Dat de gezinsvorm een invloed heeft op de volledigheid van de vaccinaties bleek niet zo heel 

duidelijk uit de studie van 2005. Ik citeer hierbij een paar fragmenten uit de studie hierover.  
 
 “De leeftijd en het geslacht van het kind hadden geen significant verband met de 

vaccinatietoestand, noch met de volledigheid, noch met de compliance, voor geen enkel van de 
bestudeerde vaccins. Hetzelfde geldt voor de gezinssituatie (één-of tweeoudergezin), het aantal 
kinderen in het gezin, de leeftijd en de herkomst van de ouders en het gezinsinkomen.” 

 
 “Hieronder worden de factoren besproken die (soms) wel een significant verband hadden. 

• Rangorde van het kind 
In vergelijking met een enig kind was een jongste kind in een gezin met meerdere kinderen 
significant minder vaak volledig gevaccineerd tegen hepatitis B en significant minder vaak 
gevaccineerd tegen MBR en MenC. Hoewel niet significant, lijkt ook een middelste kind in 
een gezin minder vaak deze vaccins toegediend te hebben gekregen, terwijl dit bij een 
oudste kind vaker lijkt gebeurd dan bij een enig kind. 

• Werksituatie 
Kinderen waren in deze studie significant beter gevaccineerd tegen polio, DTP en Hib als 
hun moeder voltijds werkte dan als hun moeder niet werkte. Ook een deeltijds werkende 
moeder leek geassocieerd met een iets betere vaccinatietoestand voor deze vaccins dan een 
niet werkende moeder, maar dit was niet significant.“ 

 
5. Uit de studie van 2005 bleek dat er geen duidelijk verband was tussen volledige vaccinatie en 

inkomenssituatie op zich: “Gezien het model een significant verband toont tussen een bepaalde 
factor en de vaccinatiestatus in aanwezigheid van de andere factoren, is het mogelijk dat het 
gebrek aan een significant verband te wijten is aan het feit dat andere factoren in het model 
dezelfde informatie geven. Zo gaf gezinsinkomen vermoedelijk geen extra informatie als de 
werksituatie en de opleiding van de ouders reeds gekend waren.” 
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6. Voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is het minder evident om de gegevens te bekomen.  
 
 Ouders in Brussel hoofdstad kunnen na de geboorte van hun baby kiezen voor het preventief 

zorgaanbod van Kind en Gezin (K&G) of van het Office de la Naissance et de l’ Enfance 
(ONE).  

 Alle kinderen die naar het consultatiebureau van Kind en Gezin komen, krijgen de vaccinaties 
aangeboden. Het staat de ouders echter volledig vrij hun kind te laten vaccineren door de 
pediater of huisarts. De regioverpleegkundigen zetten de ouders aan tot vaccinatie van de 
kinderen. 

 De volgende cijfers geven weer in welke mate Kind en Gezin het eigen cliënteel daadwerkelijk 
zelf vaccineert. Het doelbereik voor de eerste drie dosissen (polio, DTP, Hib, Hep B) bedraagt 
voor het Vlaams gewest 91,1% voor de eerste dosis, 90,2% voor de tweede dosis, 88,4% voor de 
derde dosis. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bedragen de percentages voor de eerste 
drie dosissen respectievelijk: 85,8%, 84,9% en 81,0% 

 Voor de vaccinatie in het tweede levensjaar (op 12 en 15 maanden) bedraagt het doelbereik in 
het Vlaams gewest 90,3% op 12 maanden en 88,4% op 15 maanden en in het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad 83,0% op 12 maanden en 81,3% op 15 maanden. 

 
7. In het vaccinatierapport van Kind en Gezin wordt jaarlijks een analyse gemaakt van de 

vaccinatiestatus in functie van de bevolkingsgroep waartoe het kind behoort (bijvoorbeeld 
kansarm gezin). 

 Een kansarm gezin betekent hierbij dat het gezin beantwoordt aan minimum 3 van de 6 criteria 
(beschikbaar maandinkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie ouders, laag stimulatieniveau, 
huisvesting, gezondheid). 

 Uit het recentste vaccinatierapport van Kind en Gezin (2006) blijkt net als de voorbije jaren dat 
kinderen uit een kansarm gezin en allochtone kinderen in hogere mate door Kind en Gezin 
worden gevaccineerd (3-6 procentpunten, naargelang van de dosis) dan niet kansarmen, met 
opnieuw een lichte toename tegenover 2005.  

 In het kader van de armoedebestrijding bestaat een structureel overleg tussen de administratie 
(met inbegrip van Kind en Gezin) en verenigingen waar armen het woord nemen. Het gaat 
hierbij zowel om vertikaal als om horizontaal overleg. Specifieke problemen, zoals bij voorbeeld 
met de vaccinatiegraad, worden er geagendeerd met het oog op de gepaste actie.  

 
8. Incidentiecijfers zijn niet voor alle vaccineerbare ziektes beschikbaar. Een aantal van de 

vaccineerbare ziektes moeten door artsen en laboratoria, sommige door de Centra voor 
Leerlingenbegeleiding, gemeld worden met de bedoeling de nodige maatregelen te kunnen 
nemen om secundaire gevallen te vermijden. Hierbij wordt geen systematische analyse gemaakt 
van de socio-economische situatie van de patiënten. 

 
• De laatste jaren werden geen gevallen van poliomyelitis en difterie geregistreerd.  
• Tetanus komt slechts zeer sporadisch voor (grootteorde van een paar gevallen per jaar).  
• Wel zien we momenteel een toename van het aantal gevallen van kinkhoest, met een 

incidentie van 3,1 per 100.000 inwoners in Vlaanderen in 2007 en met een maximum van 
7,5 per 100.000 inwoners in de provincie Antwerpen. Recent heeft de Hoge Gezondheids-
raad de aanbeveling aangepast voor vaccinatie tegen kinkhoest waarbij gesuggereerd wordt 
om systematisch adolescenten een herhalingsinenting te geven. Dit zal naar alle 
waarschijnlijkheid met de vaccinatiekalender besproken worden op de Interministeriële 
conferentie Volksgezondheid in juni.  

• Meningitis door Haemophilus influenzae type b (Hib) wordt ook maar sporadisch 
geregistreerd met een grootteorde van enkele gevallen per jaar. Voor Hib moeten enkel de 
gevallen van meningitis gemeld worden. 
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• Voor hepatitis B infecties is het moeilijker om een correct beeld te krijgen omdat er 
wellicht onderrapportering is. In 2007 bedroeg de incidentie van geregistreerde gevallen 
van acute hepatitis B 6,4 per 100.000 inwoners. 

• Sedert de systematische vaccinatiecampagne tegen meningokokken van serogroep C 
worden nog maar zelden gevallen van meningitis of van bloedvergiftiging gezien door deze 
groep. In 2007 werden slechts twee gevallen genoteerd, allebei bij personen die recent uit 
het buitenland kwamen als migrant. De laatste 3 jaar werden er verder geen gevallen van 
meningokokkeninfecties van serogroep C vastgesteld bij personen jonger dan 25 jaar. 

• Er is geen systematische opvolging van de aantallen ziektegevallen van bof, rode hond en 
mazelen. Ik kan u hierover dan ook geen correcte cijfers geven. Af en toe zijn er wel 
meldingen van bof vanuit de Centra voor Leerlingenbegeleiding, voor zover ze ervan op de 
hoogte zijn. Mazelen werden de laatste jaren maar zeer sporadisch gezien. Momenteel is er 
echter een outbreak van mazelen aan de gang in Antwerpen, binnen een Joodse 
gemeenschap. Het gaat om dezelfde stam van het mazelenvirus die circuleert binnen deze 
gemeenschap in Groot-Brittannië (Hackney en Manchester en met links naar Israël). 
Enquêtes toonden aan dat deze bevolkingsgroep vaak onvoldoende gevaccineerd is. Mede 
in het kader van de Europese vaccinatieweek wordt gepland om een beter aanbod te doen 
van vaccinatie binnen deze groep. Dit is niet zo eenvoudig omdat een aantal private 
scholen niet verbonden zijn met een CLB. 

• Pneumokokkenvaccinatie is vorig jaar pas veralgemeend gestart. Het is nog te vroeg om al 
te zien hoe groot de impact van deze vaccinatie zal zijn. Invasieve pneumokokkeninfecties 
worden opgevolgd door een netwerk van kinderartsen. Preliminaire cijfers tonen aan dat er 
een afname is van invasieve pneumokokkeninfecties veroorzaakt door de serotypes die in 
het vaccin vervat zitten. 

• Vaccinatie tegen rotavirusinfecties wordt nog niet veralgemeend toegepast en moet 
gedeeltelijk betaald worden door de ouders. Preliminaire cijfers tonen een daling van het 
aantal infecties vergeleken bij de voorbije jaren. 
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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 



-812-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

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. 
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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. 
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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 ANTWOORD  
op vraag nr. 116 van 19 september 2007 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Minister Vanackere 
 
Op de vraag of de minister een gedetailleerd overzicht kon geven van de zenders en programma's die 
in het komende televisieseizoen (2007-2008) financieel zouden worden ondersteund werd geantwoord 
dat er tot dusver voor het televisieseizoen 2007-2008 geen overeenkomsten waren afgesloten.  
 
Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 25 april 2008 kan dit antwoord als 
volgt  aangevuld worden:  
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst voor een bedrag van € 400 000 gesloten tussen Kind en 
Gezin en VRT rond positief ouderschap, ter ondersteuning van de realisatie van een tv-programma 
rond positief ouderschap. 

 
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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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. 282 
van 23 januari 2008 
van PATRICK LACHAERT 
 
 
 
Omleidingsweg N10 Berlaar-Heikant/Putte   -   Planning 
 
In de gemeenten Berlaar-Heikant en Putte zijn sinds begin de zeventiger jaren een aantal percelen als 
zone van openbaar nut ingekleurd. Deze percelen zouden aangewend worden ingevolge het 
Gewestplan Mechelen als tracé voor de omleidingsweg van de N10. 
 
De minister laat aan de betrokken gemeenten, die de aanleg van dit tracé blijven ondersteunen, weten 
dat de aanleg van deze weg nog niet in de investeringsprogramma’s van de Vlaamse overheid is 
opgenomen. Bijgevolg is het onmogelijk om een exacte timing voor de aanleg van deze 
omleidingsweg te bepalen. 
 
Deze aanslepende situatie, waarin de betrokken gemeenten het gevoel hebben dat het dossier tussen de 
provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest heen en weer wordt gestuurd, zorgt voor steeds meer 
vragen en ook onrust bij de lokale bevolking.  
 
Personen die langs het geplande tracé over een eigendom beschikken, wensen vanzelfsprekend te 
weten wat en wanneer er al dan niet op of langs hun perceel grond gerealiseerd zal worden. 
 
1. Waarom werd de aanleg van dit tracé niet in het investeringsprogramma Openbare Werken 

opgenomen? 
 
2. Wanneer zal de overheid starten met de onteigeningen? Zal de minister, nu onder de betrokken 

gemeenten een duidelijke consensus bestaat om dit tracé te behouden en de overheid toch tot 
onteigenen kan overgaan zonder dat er onmiddellijk een realisatie op het openbaar domein moet 
gebeuren, daartoe op korte termijn laten overgaan? 

 
Zo ja, kan de minister daaraan een realistische en concrete timing koppelen? 
 
Zo neen, waarom niet? 

 
3. Kan de minister een overzicht geven van alle geplande en aan te leggen gewestwegen, met daaraan 

gekoppeld of ze al dan niet in de investeringsprogramma’s zijn opgenomen?  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 282 van 23 januari 2008 
van PATRICK LACHAERT 
 
 
 
1. Het klopt dat er een omleidingsweg voorzien is voor de N10 rond Berlaar-Heikant, welke deels 

op het grondgebied van de gemeente Putte zal lopen. Het tracé voor deze omleidingsweg werd 
opgenomen in de streefbeeldstudie van de provinciale drager N10-R16-N14. Deze 
streefbeeldstudie werd goedgekeurd, onder andere door de gemeenten die langs het tracé liggen.  

 
Er zijn in Antwerpen en in heel Vlaanderen nog heel wat omleidingswegen voorgesteld, waarbij 
de logica zegt dat enkel de meest prioritaire op het investeringsprogramma terecht komen. 
Onder punt 3 van dit antwoord vindt u een lijst van omleidingswegen die momenteel op het 
driejarenprogramma voorzien worden, of waar al concrete plannen voor zijn, zodat ze op een 
van de volgende driejarenprogramma’s zullen worden opgenomen.  

 
Voor de omleiding van de N10 is er momenteel nog geen timing voorop gesteld. Deze zal dan 
ook in de nabije toekomst nog niet uitgevoerd worden.  

 
2. Er kan pas gestart worden met de onteigeningen ten behoeve van een omleidingsweg vanaf het 

moment dat er een concreet zicht is op de realisatie hiervan. In praktijk wil dit zeggen dat de 
onteigeningen zullen opgestart worden wanneer het project wordt opgenomen op een 
driejarenprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer.   
 

3. Hieronder vindt u het gevraagde overzicht van geplande en aan te leggen gewestwegen en/of 
omleggingen.  

 
Provincie Wegnaam Beschrijving Programma 

jaar 
Antwerpen N19g Volgens het basistracé ( tussen N123 te 

Kasterlee en R14 te Geel) ofwel volgens 
alternatief tracé (tussen N123 te Kasterlee en 
N19 Geel – Kasterlee) – aanleg voorzien in het 
kader van de Kempische Noord-Zuid-verbinding 
– via PPS 

- 

Antwerpen Ring om 
Zoersel 

Ring om Zoersel 2010 

Antwerpen N171 Doortrekken van expresweg N171 van Kontich 
over de A12 naar industrieterrein Krekelenberg 
II te Niel: Fase 1: Aanleg bruggen boven de 
sleuf A12 ter hoogte van Rumst 

Uitvoering 
bezig 

Antwerpen N171 Doortrekken van expresweg N171 van Kontich 
over de A12 naar industrieterrein Krekelenberg 
II te Niel: Fase 2: Aanleg deel A12 – 
industrieterrein Krekelenberg II  

2009 

Antwerpen R6 Doortrekken R6 tussen huidige kruispunt R6 – 
Mechelsesteenweg tot aan de Putsesteenweg 

2010 
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(N15) 
Antwerpen  Arsenaalsite te Mechelen (aanleg in combinatie 

met HSL-spoor en herinrichting 
stationsomgeving). Aandeel Vlaams Gewest via 
PPS 

- 

Antwerpen N115b Ringweg om Brecht tussen N133 en E19 – 2de 
fase 

2009 

Antwerpen N115b Ringweg om Brecht tussen Lessiusstraat en E19 
– 3de fase 

Niet 
voorzien op 
programma 
2008-2010 

Antwerpen A12 Ombouw tot autosnelweg zone Leugenberg – 
Smalle Weg: nieuw complex 

2011 

Limburg  Afwerking Noord-Zuid Limburg – via PPS - 
Limburg  Omleiding Meeuwen – Gruitrode Voorzien in 

programma 
Limburg  Ontsluiting containerterminal Meerhout Voorzien in 

programma 
Limburg  Omleiding Neerpelt Voorzien in 

programma 
Limburg  Ontsluiting Sint-Truiden naar E40 Niet 

voorzien op 
programma 
2008-2010 

Vlaams-Brabant R25 Vervollediging van de Ring om Aarschot, vak 
N19 Gijmelsesteenweg – Herseltsesteenweg 

2008 

Vlaams-Brabant N9 Omleiding van de N9 rond Asse: 1ste fase In uitvoering 
Vlaams-Brabant N9 Omleiding van de N9 rond Asse: 2de fase 2010 
Vlaams-Brabant N9 Omleiding van de N9 rond Asse: 3de fase Niet 

voorzien op 
programma 
2008-2010 

Vlaams-Brabant N19 Hertracering van de N19 tussen afrit 20 van de 
A2/E314 ‘De Vunt’ en de vaartkom te Wilsele 

2009 

Vlaams-Brabant A12 Aanleg van het toegangscomplex A12 Meise-
Westrode 

2008 

Oost-Vlaanderen R4 Vervolledigen R4-Zuid te Gent en Merelbeke – 
via PPS 

- 

Oost-Vlaanderen N60 Rondweg om Ronse – via PPS - 
Oost-Vlaanderen N41 Sluiten van westelijke ring van Sint-Niklaas 2009 
Oost-Vlaanderen R42 Aanleg oostelijke tangent tussen E17 en R42 te 

Sint-Niklaas 
Niet 
voorzien op 
programma 
2008-2010 

Oost-Vlaanderen N41 Omlegging Gijzegem Niet 
voorzien op 
programma 
2008-2010 
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Oost-Vlaanderen N41 Brug over de Dender te Denderbelle 2009 
Oost-Vlaanderen N42 Deelvak Sint-Lievens-Esse (Herzele) 2010 
Oost-Vlaanderen R43 Doortrekking Ring om Eeklo Niet 

voorzien op 
programma 
2008-2010 

Oost-Vlaanderen N456 Omlegging te Lembeke Niet 
voorzien op 
programma 
2008-2010 

Oost-Vlaanderen N437a Omlegging te Hansbeke 2010 
West-Vlaanderen AX Aanleg van AX Brugge – Westkapelle – via PPS - 
West-Vlaanderen N35g Omleiding Tielt 2008 
West-Vlaanderen  Kortrijk – Ontsluiting van het ziekenhuid 

campus AZ Groeninge 
2010 

West-Vlaanderen  Brugge: Uitvoering van een nieuwe 
ontsluitingsweg ambachtzone ‘Ten Briele’ 

2008 

West-Vlaanderen N31 Brugge: aansluitingswegen op het nieuw te 
bouwen complex t.h.v. Zwankendamme 

2009 

West-Vlaanderen  Kortrijk – boouwen van complex A19/R8 2010 
West-Vlaanderen N8 Nieuwe verbinding tussen Ieper en Veurne 2009 – 2010 
West-Vlaanderen  N382 Ingelmunster – aanleg vanaf de Hulstestraat tot 

aan de N357 
2008 

West-Vlaanderen  Aanleggen van een vak van de Ring om 
Poperinge 

2010 

West-Vlaanderen R8 Kortrijk – aansluiting van de R8 met de 
industriezone Kuurne 

2009 

West-Vlaanderen N36 Staden – aansluiting van de N36 met de 
industriezone ‘Ter Eike’ 

2008 

West-Vlaanderen N50 Brugge – aansluiting N50 met industriezone 
‘Ten Briele’ 

2008 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 303 
van 29 januari 2008 
van GILBERT BOSSUYT 
 
 
 
Landinrichtingsproject Stavele (Alveringem)   -   Stand van zaken 
 
Begin 2003 heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opmaak van een inrichtingsplan voor de 
deelgemeente Stavele opgestart. Dit inrichtingsplan was oorspronkelijk bedoeld als uitvoering van de 
inrichtingsoptie “kleinschalige waterzuivering van landelijke kernen”, maar is later verbreed tot een 
plan van “dorpskernvernieuwing en recreatieve ontsluiting”. 
 
Het dorpsvernieuwingsproject Stavele past in het landinrichtingsproject “De Westhoek”, dat bij 
ministerieel besluit van 12 juni 1995 werd goedgekeurd. 
 
In het uitvoeringsplan zouden onder andere de volgende maatregelen opgenomen worden: de 
herinrichting van het openbaar domein van de dorpskern Stavele, het uitwerken van recreatieve fiets- 
en wandelnetwerken, de aanleg van een kleinschalig waterzuiveringsinstallatie, een gescheiden 
rioleringsstelsel, en de aanleg van een dijk met een pompstation om de dorpskern te beschermen tegen 
overstromingen. 
 
1. Wat is de stand van zaken  van het inrichtingsplan Stavele? 
 
2. Heeft de minister reeds haar goedkeuring gegeven aan dit plan? 
 
3. Wanneer kan de uitvoering van de verschillende maatregelen starten? 
 
4. Zijn er reeds afspraken met alle partners (VMM, Waterwegen en Zeekanaal, de provincie West-

Vlaanderen, de gemeente, …) die betrokken zijn bij de integrale inrichting van het dorp? 
 



-832-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR  
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 303 van 29 januari 2008  
van GILBERT BOSSUYT 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Historiek: 
 
De gemeente Alveringem heeft de VLM in het kader van het landinrichtingsproject De Westhoek 
gevraagd om de dorpskern van Stavele her in te richten (2001). In de loop van 2002 en 2003 werden 
enkele voorbereidende gesprekken gevoerd en een toelichting gegeven aan de bevolking omtrent het 
mogelijk op te starten project. Hiervoor werd samengewerkt met de Provincie West-Vlaanderen in het 
kader van de leefbaarheid van de kernen in de Westhoek. 
 
Halverwege 2003 is het project stilgelegd, vanwege het niet beschikbaar zijn van voldoende budget op 
de begroting landinrichting in de eerste jaren. Op dat moment was het niet duidelijk hoe de verdere 
afwerking van de lopende landinrichtingsprojecten (waaronder De Westhoek) en bijhorende 
inrichtingsplannen zou verlopen. 
 
Na de wijziging van de wetgeving landinrichting (BVR 28 mei 2004) en bij het begin van de huidige 
legislatuur werd het door de VLM en de administratie niet opportuun geacht om dit project op te 
nemen in een validatienota, mede gelet op het feit dat de dorpskern van Stavele buiten de grens van het 
landinrichtingsproject De Westhoek ligt en dat een nieuwe procedure landinrichting moet opgestart 
worden volgens de nieuwe wetgeving. Er is op dat moment gekozen om het landinrichtingsproject De 
Westhoek, dat toen reeds 10 jaar geleden was goedgekeurd en waarvoor 16 inrichtingsplannen zijn 
goedgekeurd, af te ronden en enkel en alleen nog die inrichtingsplannen die verder stonden in de 
procedure landinrichting, met een geringe budgettaire weerslag, voor te stellen in de validatienota. De 
validatienota werd op 14 juli 2005 goedgekeurd door minister Kris Peeters. De gemeente Alveringem 
werd hiervan via een schrijven van de VLM op de hoogte gesteld. 
 
De nieuwe landinrichtingsprocedure bevat de mogelijkheid om vraaggericht voorstellen te formuleren 
voor inrichtingsprojecten. De gemeente Alveringem ging in op deze mogelijkheid en herhaalde op 29 
november 2005 de vraag voor de herinrichting van de dorpskern via landinrichting.  
 
De VLM heeft de vraag geanalyseerd in de vorm van een agenderingsnota, en stelde daarin aan de 
minister voor om een mandaat te verlenen voor de opmaak van een planprogramma landinrichting. De 
Commissie voor Landinrichting heeft de agenderingsnota op 28 juni 2006 gunstig geadviseerd, maar 
benadrukte dat er op Vlaams niveau een afwegingskader nodig is om op basis van objectieve criteria te 
kunnen afwegen op welke vragen naar dorpskernvernieuwing kan worden ingegaan en op welke niet. 
De administratie heeft de agenderingsnota en het advies van de Commissie voor Landinrichting op 26 
september 2006 overgemaakt aan minister Kris Peeters. 
 
1. De procedure landinrichting is voor Stavele niet opgestart, er is dus geen landinrichtingsproject 

Stavele. 
 
2. Mijn voorganger heeft geen goedkeuring gegeven voor het opmaken van een landinrichtings-

project Stavele. Na analyse van de agenderingsnota, bleek opnieuw dat de landinrichtings-
subsidies ontoereikend waren om in te gaan op de vraag van de gemeente. Het renoveren van 
een enkele dorpskern betekent ongeveer een vierde van het jaarbudget van de Vlaamse middelen 
voorzien voor landinrichting.  
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Samen met de provincie West-Vlaanderen zet de gemeente Alveringem het ontwerp van de 
dorpskernvernieuwing verder. Op vraag van de gemeente Alveringem begeleidt de VLM nu het 
ontwerp van de dorpskernvernieuwing om zo tot een kwaliteitsvol concept te kunnen komen. 
Ter vervanging van de landinrichtingssubsidies wordt nu gezocht naar financiële ondersteuning 
binnen de  Europese programma’s. 

 
Voor wat de uitbouw van de gemeentelijke riolering, in het gebied rond de dorpskern, betreft, 
zijnde de Ijzerstraat, het A. Decarneplein, de Zwanestraat en de Kormbeekstraat tot aan de 
Westsluisbeek kan het volgende gemeld worden. 

 
De rioleringswerken werden opgenomen op het 2de kwartaalsubsidiëringsprogramma 2007.  Het 
eerste voorontwerpdossier werd ingediend op 16 mei 2007 en een eerste maal besproken binnen 
de ambtelijke commissie op 10 juli 2007.  Het dossier kon niet worden goedgekeurd omwille 
van verschillende technische opmerkingen en de vraag aan de gemeente en IWVA, die optreedt 
als rioolbeheerder, om na te gaan of de aanleg van een volledig gescheiden stelsel haalbaar was.  
Op 16 januari 2008 werd een aangepast dossier ingediend.  Aangezien in dit dossier 
onvoldoende antwoord werd gegeven op de geformuleerde vragen, kon dit niet worden 
goedgekeurd op de ambtelijke commissie van 12 februari 2008.  
Bovendien moet het rioleringsproject worden afgestemd op de door Aquafin te bouwen KWZI, 
waarover nog geen consensus bestaat aangaande de inplantingsplaats. 
Door de commissie wordt voorgesteld een overleg te plannen met de gemeente, IWVA en de 
leden van de commissie om tot een oplossing te komen die een sanering van het gebied kan 
garanderen. 

 
Voor wat betreft de bovengemeentelijk uit te bouwen infrastructuur is het zo dat een 
kleinschalige waterzuivering en een toevoerleiding werd opgedragen aan Aquafin. Voor dit 
project, met nummer 20298, werd ontwerpfase 1  (Technisch plan  2008 – deel II) ingediend. 
Dit technisch plan zal worden besproken op 13 maart 2008. Het knelpunt in dit dossier is de 
inplanting van de KWZI en het concept van het aansluitende rioolstelsel. De conclusies van deze 
bespreking zullen worden meegenomen in het, met de gemeente te organiseren, overleg. 

 

3. De uitvoering van de maatregelen die in het mogelijke inrichtingsplan aan bod zouden komen, 
worden niet via landinrichting uitgevoerd. De tijdstip van uitvoering hangt af van de 
beschikbaarheid van de kredieten bij de verschillende partners alsook van de goedkeuring van 
een mogelijk Europees project. 

 

 De uitvoering van de afvalwatersanering kan starten eind 2008, begin 2009. De oplevering van 
de KWZI is voorzien op 6 juli 2011. Uiteraard dient voorafgaandelijk de subsidieprocedure, 
voor het gemeentelijk aandeel, te worden doorlopen en de goedkeuring van het technisch plan, 
voor het bovengemeentelijk aandeel, te worden gegeven. 

 

4. In functie van een mogelijk inrichtingsplan landinrichting zijn er reeds in 2005 afspraken 
gemaakt met verschillende partners. Er is een voorstel van financieringsplan geformuleerd. De 
VLM zal helpen bij de begeleiding van een Europees subsidiedossier zodat de initieel beoogde 
middelen van landinrichting kunnen vervangen worden door Europese middelen. 

 
De rioleringsinfrastructuur zal uiteraard tesamen uitgevoerd worden met het inrichtings- en 
dorpskernvernieuwingsproject. VMM is tot nu toe niet bij de globale besprekingen betrokken 
geweest, maar is steeds bereid hieraan deel te nemen. Mogelijks kan de afstemming van de 
verschillende delen ook aan bod komen op de, met de gemeente, te beleggen vergadering. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 307 
van 29 januari 2008 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
Zuiderring  Mol   -   Kruispunten 
 
De Vlaamse overheid is er voorstander van om de kruispunten op de Molse Zuiderring met de 
Slagmolenstraat en de Weverstraat volledig af te sluiten. 
 
Hierdoor zullen de nabijgelegen kruispunten nog meer verkeer te slikken krijgen, terwijl hun 
verzadigingspunt reeds bereikt is. Bovendien moeten door het geplande afsluiten van de 
Slagmolenstraat de inwoners van de woonwijk Volmolen kilometers omrijden om Ezaart te bereiken 
en wordt een deel van het gehucht geïsoleerd. 
 
Een mogelijke oplossing bestaat erin om een tunnel in de Slagmolenstraat, die ook door auto’s en 
landbouwvoertuigen kan worden gebruikt, aan te leggen. 
 
Heeft de minister reeds initiatieven genomen om de aanleg van een dergelijke fiets- en autotunnel in 
de nabije toekomst te realiseren? Of stelt de minister andere oplossingen voorop? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 307 van 29 januari 2008 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
De herinrichting van het kruispunt van de N71 Zuiderring te Mol met de Slagmolenstraat kadert in het 
programma voor het wegwerken van de gevaarlijke punten van de Vlaamse Overheid, waarvoor het 
studiebureau TV 3V optreedt als gedelegeerd bouwheer. 
  
Het desbetreffende TV 3V-project (nr. 1128) werd verschillende keren behandeld in de Gemeentelijke 
BegeleidingsCommissie (GBC) en de Provinciale Auditcommissie (PAC) en werd finaal conform 
verklaard in de PAC van 20 december 2007. 
  
De oplossing waarbij voor de Slagmolenstraat een autotunnel onder de N71 werd vooropgesteld, werd 
hierbij door de PAC in overweging genomen, doch kon, mede omwille van wegencategorisering, niet 
worden weerhouden. 
  
Overeenkomstig de conclusies van alle besprekingen in de PAC terzake,  werd finaal in de PAC van 
20 december 2007 de oplossing met een fietstunnel weerhouden. De gemeente Mol heeft zich tot op 
heden niet kunnen akkoord verklaren met deze beslissing. 
  
Vermits er geen akkoord is over het voorstel van oplossing, zal deze niet worden uitgevoerd. 
 
Wel wordt het totaalprofiel van de N71 nog besproken in het kader van de lopende 
streefbeeldstudie N19-R14-N71, waarbij ondermeer de herinrichting van een aantal knooppunten 
van de N71 met het onderliggende wegennet worden beschouwd.  
  
De categorisering van de N71 als primaire weg I (overeenkomstig het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen) wordt hierbij niet in vraag gesteld. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 336 
van 30 januari 2008 
van JAN PENRIS 
 
 
 
Verkeerssignalisatiecontracten   -   Onderzoek 
 
Uit zeer recent gerechtelijk onderzoek blijkt dat een firma uit Lokeren – fabrikant van allerhande 
verkeerssignalisatiemateriaal – prijsafspraken had gemaakt met andere bedrijven uit de sector. 
Daardoor werden contracten onderling verdeeld. 
 
Tevens zou er sprake zijn van omkoping en beïnvloeding van ambtenaren en leden van het openbaar 
bestuur. Naast Mechelen zouden er nog tal van andere steden en gemeenten in deze zaak betrokken 
zijn. 
 
Uit een intern onderzoek ingesteld door de Inspectie Financiën van de stad Antwerpen (advies 06-085) 
naar de situatie in Antwerpen, komt naar voren dat onder andere de stad heeft ingetekend op een 
raamcontract dat door de Vlaamse overheid werd afgesloten met de betrokken firma in verband met 
het onderhoud en de aanpassing van verkeerslichten. Het betreft raamcontract 16FF/03/A19. 
 
1. Heeft de Vlaamse overheid nog andere contracten dan raamcontract 16FF/03/A19 afgesloten met 

de betrokken firma? 
 

Zo ja, welk(e) contract(en) en voor welk(e) bedrag(en) en via welke procedure(s)? 
 

2. Heeft de minister aanwijzingen van onregelmatigheden bij de biedingen/toewijzingen van de 
contracten? 

 
Zijn er aanwijzingen van beïnvloeding van Vlaamse ambtenaren? 
 

3. Is er opdracht gegeven om een onderzoek ter zake op te starten? 
 

Zo ja, wanneer worden de resultaten bekend gemaakt? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 336 van 30 januari 2008 
van JAN PENRIS 
 
 
 
1. a)  Begindatum van het raamcontract 16FF/03/A19 is 01.02.2004. 
 Beëindigd op 31.01.2007 na normale onderhoudsperiode van 3 x 1 jaar. 
 Dit contract heeft als voorwerp: opstellen van nieuwe installaties op kruispunten, 

knipperlichten…  
 

 b)  Bestek 1M3D8K/06B01 – Opstellen van nieuwe installaties met verkeerslichten, van inwendig 
verlichte signalering en van bi-flashes in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-
Brabant. 

 Openbaar aanbesteed op 23 maart 2006 
 Inschrijvingsbedrag: 2.033.581,08 € 
 De NV Janssens heeft ingeschreven met de laagste prijs. 
 
 Bestek 1M3D8K/06 E04 – Onderhoud, aanpassingen, verplaatsingen van: driekleurige 

lichtseininstallaties op kruispunten, knipperlichten, Bi-flash installaties opgesteld langs 
gewestwegen en bochtafbakeningsborden opgesteld langs autosnelwegen en gewestwegen in de 
provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. 

 De algemene offerteaanvraag was op 26.10.2006 
 Inschrijvingsbedrag: 4.600.402,8543 € 
 De gunningscommissie bestond uit 3 afdelingshoofden en 1 projectingenieur.  
 De NV Janssens heeft ingeschreven met de laagste prijs, en diende de meest gunstige offerte in, 

rekening houdend met de gunningscriteria. 
 Gunningsverslag is goedgekeurd op 06.02.2007. De notificatie op 13.03.2007. 
  
2.  Er zijn geen aanwijzingen van prijsafspraken noch in de dossiers Verkeerslichten, noch in de 

dossiers verticale signalisatie. 
 
3.  Begin oktober 2007, onmiddellijk na de eerste berichten i.v.m. de zaak Janssens is een inwendig 

onderzoek uitgevoerd. De aanbestedings- en gunningsdocumenten voor de verschillende 
opdrachten die van de Nv Janssens werden gegund zijn onderzocht. Hierbij werd vastgesteld dat 
de procedures volledig in overeenstemming met de wetgeving op overheidsopdrachten zijn 
afgehandeld. Op basis van dit onderzoek zijn er in geen enkel dossier aanwijzingen van 
prijsafspraken. 

 Uiteraard wordt het resultaat van het gerechtelijk onderzoek afgewacht. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -839- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 360 
van 6 februari 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Loden waterleidingen   -   Stand van zaken 
 
Een Europese richtlijn om het loodgehalte in het drinkwater te verminderen, verplicht de 
drinkwatermaatschappijen om tegen 2013 alle loden aftakkingen naar woningen te vervangen. 
 
In uitvoering van deze richtlijn werd het decreet betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending, goedgekeurd in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement op 8 mei 2002. Daarin 
wordt bepaald dat het loodgehalte in drinkwater drastisch moet worden gereduceerd met het oog op de 
volksgezondheid. In 2013 moet de limiet op 10 microgram per liter liggen. 
 
Om die norm te halen, moeten de naar schatting 265.000 drinkwateraansluitingen via loden leidingen 
worden vervangen. 
 
1. Wat is de stand van zaken betreffende de vervanging van loden waterleidingen? Graag een 

overzicht voor de periode 2006-2007. 
 
2. Hoeveel bedraagt per provincie/per maatschappij het aantal bestaande drinkwateraansluitingen via 

loden leidingen dat moet worden vervangen? Graag overzicht voor de periode 2006-2007. 
 
3. Wat is de totale kostprijs van deze vervangingsoperatie per provincie en per maatschappij voor de 

periode 2006-2007? 
 
4. Zal de norm tegen 2013 worden gehaald? Zo neen, welke concrete maatregelen zullen er worden 

genomen om de doelstellingen alsnog te halen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 360 van 6 februari 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
1. Het aantal loden aansluitingen dat gedurende 2006 en 2007 vervangen werd bedroeg voor heel 

Vlaanderen ongeveer 30.800 stuks (waarvan ongeveer 15.900 in 2006 en 14.900 in 2007).  
 
 Het aantal vervangingen per provincie: 

      2006   2007 
- provincie Antwerpen:   7.582  6.400 
- provincie Oost-Vlaanderen:   3.076  3.547 
- provincie West-Vlaanderen:   2.781  2.606 
- provincie Vlaams-Brabant:   890  324 
- provincie Limburg:    668  1.203 

 
 Het aantal vervangingen dat per maatschappij werd uitgevoerd is terug te vinden in de tabel in 

bijlage. 
 
2. Het totaal aantal geïnventariseerde, nog te vervangen loden huisaansluitingen bedroeg einde 

2007 voor heel Vlaanderen 137.800. Het aantal nog te vervangen aansluitingen per provincie 
bedroeg eind december 2007: 

 
- provincie Antwerpen:  34.334 
- provincie Oost-Vlaanderen:  50.039 
- provincie West-Vlaanderen:  33.921 
- provincie Vlaams-Brabant:  9.512 
- provincie Limburg:   9.975 

 
 Het aantal vervangingen dat nog moet uitgevoerd worden per maatschappij is terug te vinden in 

de tabel in bijlage. 
 
3. De gemiddelde kostprijs voor een vervanging verschilt naargelang de maatschappij en de lokale 

omstandigheden. De totale kostprijs aan vervangingen gedurende de periode 2006-2007 
bedraagt ongeveer 24.500.000 euro. De kostprijs van de vervangingen per provincie: 

 
- provincie Antwerpen:  12.496.100 euro 
- provincie Oost-Vlaanderen:  5.402.800 euro 
- provincie West-Vlaanderen:  3.900.810 euro 
- provincie Vlaams-Brabant:  1.040.300 euro 
- provincie Limburg:   1.641.600 euro 

 
4. De drinkwatermaatschappijen voorzien om al de resterende aansluitingen op een systematische 

manier te vervangen tegen 31/12/2012 en er wordt algemeen gemeld dat deze doelstelling 
gehaald zal worden. Tot nu toe werd het vervangen van loden aansluitingen meestal 
gecombineerd met andere werkzaamheden zoals aanleg van nieuwe waterleidingen,of 
rioleringen, wegenis, nutsleidingen enz. om de investeringen zo efficiënt mogelijk en tegen de 
laagste kosten uit te voeren. De investeringen zullen de komende jaren echter opgedreven 
worden en niet enkel gecombineerd worden met andere werkzaamheden om tegen 2013 alle 
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loden leidingen te kunnen vervangen. De drinkwatermaatschappijen zullen hiervoor bijkomende 
aanbestedingen doen en hebben hiervoor ook de nodige financiële middelen voorzien. 

 Of de norm aan de kraan overal verzekerd kan worden, hangt ook af van de loden 
binnenleidingen die nog aanwezig zijn bij particulieren. De vervanging van deze 
binnenleidingen valt evenwel onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars.  In uitvoering 
van het decreet van 24 mei 2002 adviseren de drinkwatermaatschappijen aan hun klanten om 
eventuele loden leidingen te vervangen. Omtrent knelpunten in publieke gebouwen zoals 
scholen, ziekenhuizen, etc. bestaat er daarnaast ook een algemene sensibilisering en opvolging 
door de Vlaamse overheid. 

 
BIJLAGE 
 
Aantal vervangingen van loden waterleidingen per maatschappij (tabel). 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/360/antw.360.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 374 
van 13 februari 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Heraanleg Noorderleien Antwerpen   -   Planning 
 
Normaal zouden de werkzaamheden aan de Antwerpse Noorderleien dit jaar beginnen. In de media 
hebben we echter kunnen vernemen dat de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) denkt dat 
2009 “realistischer” is. 
 
De BAM wijt deze vertraging aan het gekibbel tussen de stad Antwerpen en De Lijn. De Lijn vindt 
namelijk dat de Rooseveltplaats een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer moet blijven. Het 
stadsbestuur kiest echter voor een nieuwe Franklin Rooseveltplaats met zo weinig mogelijk bussen 
bovengronds. Volgens hen moeten die vooral buiten de stad stoppen, zodat passagiers zoveel mogelijk 
op trams richting stadscentrum moeten overstappen. 
 
Langs de andere kant ontkennen de stad en De Lijn dat zij voor oponthoud zorgen. Volgens hen is de 
enige verantwoordelijke de BAM zelf. De aanvankelijke meningsverschillen die er waren, zouden 
immers al weggewerkt zijn. 
 
1. Wanneer gaan de werkzaamheden aan de Antwerpse Noorderleien effectief van start? 
 
2. Wat is specifiek de reden voor deze, toch wel grote vertraging? 
 
3. Welke inspanningen worden gedaan om niet dezelfde fouten te maken, qua coördinatie en 

afwerking, als bij de heraanleg fase 1? 
 
4. Is het al duidelijk of de meningsverschillen tussen de stad Antwerpen en De Lijn effectief 

weggewerkt zijn? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 374 van 13 februari 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1. De Noorderleien maken, samen met het Operaplein en de tramlijn Ekeren, deel uit van het 

project Brabo II. Op basis van de huidige planningsvooruitzichten kan een aanvang der werken 
worden vooropgesteld in de tweede helft van 2010. De ontwerptermijn voor het project 
Operaplein is op dit vlak de bepalende factor. 

 
2. Nadat in het najaar van 2004 Manuel De Solà-Morales op basis van zijn voorlopig 

conceptontwerp als winnaar van de Open Oproep was geselecteerd, hebben in de periode 2005-
2006 alle partijen (Stad / Agentschap Wegen en Verkeer / De Lijn) veel energie gestoken in de 
uitwerking van een concrete projectdefinitie.  

 Belangrijk hierbij waren voornamelijk ook het verkeerscirculatieplan in de omgeving en de op 
termijn gefaseerde beperking van de functie van de F. Rooseveltplaats als autobusstation. 

 Medio 2006 leidde dit tot een concreet akkoord tussen alle betrokken partijen, en in het najaar 
2006 werden de onderhandelingen met De Solà-Morales hervat.  
 

 In februari 2007 besliste de Vlaamse Regering om de eerste golf van openbaar vervoerprojecten 
uit het Masterplan te realiseren via een DBFM-formule. Hiermee werd voor deze projecten een 
ander juridisch en financieel kader geschapen. Vervolgens werd in eerste instantie de nadruk 
gelegd op de dossiers waarvoor de stedenbouwkundige vergunningen al werd aangevraagd of 
verkregen. Deze dossiers werden gebundeld in het project Brabo I. 

 
 Ondertussen werden echter ook de nog resterende principiële knelpunten en de meest recente 

desiderata der betrokken actoren in de projectdefinitie betreffende het Operaplein, uitgerafeld en 
werd het besluitvormingsproces dienaangaande geactiveerd. Deze ontrafeling heeft als groot 
voordeel dat de projectdefinitie nu in overleg met alle betrokken partijen is geactualiseerd en 
zodoende het definitieve concept meteen als één geïntegreerd geheel kan worden ontworpen, dat 
wordt gedragen door alle actoren. Denk hierbij aan recente elementen als het vrijwaren van de 
optie om - als minder hinder maatregel in de overgangsfase, en in uitzonderlijke 
omstandigheden in de definitieve toestand - de doorgaande weg (twee-maal-één vaksbaan) om te 
vormen tot een twee-maal-twee vaksbaan in gereduceerde vorm, de bijkomende open hellingen 
voor de premetro en de onderzoeksvragen naar de inplanting der tunnelmonden ingevolge de 
geactualiseerde inzichten van de Stad. 

 
3. Voor het project Brabo II - de heraanleg van de Noorderleien van de Stoopstraat (einde Leien 

fase 1) t.e.m. de Noorderplaats, de heraanleg van het Operaplein en de tramlijnverlenging naar 
Ekeren) - zijn overlegorganen op verschillende niveaus opgestart. Het project Brabo II wordt 
getrokken door het Agentschap Wegen en Verkeer.  

 
 Er werd in november 2007 een stuurgroep opgericht die wordt voorgezeten door de 

administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer, en waarin vertegenwoordigers 
zetelen van het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Antwerpen, De Lijn en de 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). In deze stuurgroep worden de uiteindelijke 
beslissingen genomen. 
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 Er zijn ook werkgroepen met vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer, de 
stad Antwerpen, De Lijn en BAM opgericht voor respectievelijk technische aspecten, 
communicatie en het juridisch / financiële. Deze werkgroepen doen voorbereidend werk en 
stellen beslissingen ter bekrachtiging voor aan de stuurgroep. 

 
4. Sinds juli 2006 is er een akkoord tussen de Stad Antwerpen en De Lijn met betrekking tot een 

gefaseerde afbouw van 50% ten opzichte van het aantal busbewegingen op de F. 
Rooseveltplaats, en dit na de realisatie van de tramprojecten uit het Masterplan Antwerpen en 
het Pegasusplan, en de integratie van een aantal lijnen. Dit akkoord is nog altijd onverminderd 
van kracht.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 379 
van 14 februari 2008 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
Investeringsprogramma wegen   -   N3 doortocht Heers 
 
In het indicatief investeringsprogramma voor de wegen 2007-2009 stond in 2009 1,5 miljoen euro 
geprogrammeerd voor de werken aan de doortocht in Heers (N3, num 310). In hetzelfde programma 
voor 2008-2010 wordt voor deze werken plots 2 miljoen euro gereserveerd maar dan pas voor 2010. 
 
1. Wat houdt dit project concreet in? 
 
2. Wat is de stand van zaken in dit dossier? 
 
3. Wat is de reden voor het uitstel van deze werken? 
 
4. Moet er onteigend worden en zo ja, wat is de stand van zaken hierbij? 
 
5. Welke garanties kan de minister geven dat deze werken zo vlug mogelijk uitgevoerd worden als 

logisch gevolg van de werken die reeds eerder richting Sint-Truiden uitgevoerd werden? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 379 van 14 februari 2008 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
1. Het project omhelst de herinrichting van de doortocht van de N3 tussen kmpt. 71.300 en 73.100 

en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. 
 
2. Het ontwerp voor dit dossier werd nog niet opgestart.  Eerst werden de projecten uit 2008 en 

2009 opgestart.  Het is wellicht nog te vroeg om nu al te starten met het concreet ontwerp. 
 
3. Er zal eerst een streefbeeldstudie worden opgemaakt voor de N3. Verder zal de timing van de 

doortocht afhangen van de prioriteit van de VMM voor de aanleg van een gescheiden stelsel 
langs de N3 te Heers. 

 
4. Eventuele onteigeningen voor het project zullen afhangen van de concrete ontwerpplannen voor 

de doortocht en daar is momenteel nog geen duidelijkheid over. 
 
5. Het project is opgenomen in het investeringsprogramma 73.11 voor 2008-2010, wat een 

engagement inhoudt om dit project te realiseren. 
 
 Deze info is gebaseerd op het ontwerp van het indicatief meerjarenprogramma zoals het werd 

ingediend bij de commissie Openbare Werken, naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen. 
Een definitief programma wordt later goedgekeurd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 380 
van 14 februari 2008 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
Investeringsprogramma wegen   -   N722 Hasselt 
 
In het indicatief investeringsprogramma voor de wegen 2007-2009 stond in 2008 1 miljoen euro 
geprogrammeerd voor de werken aan de inrichting van de Sint-Truidersteenweg in Hasselt (N722, 
num 1489). In hetzelfde programma voor 2008-2010 vind ik deze werken niet meer terug. 
 
1. Wat hield dit project concreet in? 
 
2. Wat is de stand van zaken in dit dossier? 
 
3. Waarom zijn deze werken van de lijst 2008-2010 verdwenen? 
 
4. Staan ze alsnog elders in het investeringsprogramma vermeld? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 380 van 14 februari 2008 
van VEERLE HEEREN 
 
 
 
1. Het betreft de herinrichting van de N722 St. Truidersteenweg van kmpt. 0.154 tot kmpt. 1.325 

Dit is een project in samenwerking met de stad Hasselt en Infrax. 
De Vlaamse Overheid voorziet een volledige renovatie van de weg. 
Infrax zal gelijktijdig, aan beide zijden van de weg, de bestaande riolering vervangen door een 
riolering volgens een gescheiden stelsel. 
De stad Hasselt zal gelijktijdig aan beide zijden in de zone tussen het fietspad en de rooilijn, 
bomen aanplanten en de aansluitende zijstraten deels inrichten.  
 

2. De aanbesteding is gebeurd op 8 november 2007. De medefinancier Infrax dient de gunning nog 
goed te keuren. De nutsmaatschappijen zijn bezig met het verplaatsen van de leidingen. 
 

3-4. De werken werden vastgelegd in 2007 en moeten dus niet meer op het programma opgenomen 
worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 391 
van 14 februari 2008 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
Natuurindicatorenrapport 2007   -   "Vermesting door stikstofdepositie" 
 
In het natuurindicatorenrapport 2007 van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) valt de 
overschrijding van de kritische last “vermesting door stikstofdepositie” op. 
 
In 2004 (het meest recente cijfer voor deze indicator) werd de kritische last (het maximale 
depositieniveau waarbij geen verstoring van de diversiteit optreedt) gemiddeld met 16,0 kg N/ha 
overschreden. Alle bossen, heide en 72 % van het grasland overschrijden de kritische last, maar de 
bossen het meest, namelijk met 27,9 kg N/ha. De heide kende in 2004 een overschrijding van 14,5 kg 
N/ha. Nochtans worden bossen, noch heide rechtstreeks bemest. Zij ondergaan natuurlijk wel de 
invloed van de atmosferische depositie van stikstof, maar die is op 15 jaar tijd met een vijfde gedaald. 
Ook via oppervlaktewater en grondwater kan er vermesting optreden in het bos afkomstig van 
bemesting op akkers en dergelijke. 
 
Het INBO stelt ook dat de afname die te zien was vanaf 2001 zich vanaf 2004 niet meer doorzet, op 
basis van enkel het cijfer uit 2004. 
 
1. Hoe komt het dat er geen cijfers zijn van de jaren 2005, 2006 en 2007? 
 
2. Hoe komt het INBO tot het besluit dat de trend tot afname van de overschrijding is gestopt, één 

jaar maakt toch nog geen trendbreuk, dient dit niet door de cijfers van de volgende jaren te worden 
bevestigd? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 391 van 14 februari 2008 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
1. De gegevens van deze indicator zijn gebaseerd op (a) berekeningen van de jaargemiddelde 

stikstofdepositie in Vlaanderen op 1x1 km2 niveau met het ‘Operationeel Prioritaire Stoffen’-
model (OPS) en op (b) de GIS14-matige berekening van het verschil tussen de kritische last en 
stikstofdepositie voor de volledige oppervlakte vermestingsgevoelige habitats in Vlaanderen op 
niveau van individuele habitatvlekken. De eerste set berekeningen (a) wordt uitgevoerd door de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO). De standaard productietermijn van deze gegevens bedraagt 
twee jaar, zodat in jaar x gegevens beschikbaar komen van depositiejaar x–2. Door een 
vertraging bij de uitbesteding van rekenwerk aan het VITO waren bij het ter perse gaan van de 
rapporten ‘Natuurrapport 2007’ en ‘Natuurindicatoren 2007’ de depositiegegevens van 2005 (en 
uiteraard ook 2006 en 2007) nog niet beschikbaar. Om diezelfde reden ontbreken de 
depositiegegevens en de gegevens over de overschrijding van de kritische last bvb. ook in het 
Focusrapport en het Indicatorenrapport MIRA-T 2007. Inmiddels zijn de depositiegegevens 
voor 2005 en 2006 beschikbaar en wordt de indicator overschrijding van de kritische last 
verzuring en vermesting bijgewerkt voor de jaren 2005 en 2006. Resultaten zullen zichtbaar zijn 
op www.milieurapport.be en www.natuurindicatoren.be. 

 
2. Figuren 1 en 2 in bijlage tonen de evolutie tijdens de periode (1990)1996–2004 van resp. het 

aandeel van de oppervlakte vermestingsgevoelige natuur waar de kritische last overschreden 
wordt en de gemiddelde overschrijding van de kritische last in de ganse oppervlakte 
vermestingsgevoelige natuur. 

 In de brochure ‘Natuurindicatoren 2007’ werd bij deze figuren volgende toelichting gegeven: 
“De geleidelijke afname sinds 2001 van de oppervlakte grasland waar de kritische last 
overschreden wordt, zette zich in 2004 niet door. Ook voor de overschrijding van de kritische 
last valt die trendbreuk op.” 

 De eerste vaststelling heeft betrekking op de grasland-gegevens in Figuur 1. Strikt kwalitatief 
gezien beschrijft deze verwoording het waargenomen patroon. Statistisch gezien en kwantitatief 
kan deze uitspraak evenwel niet onderbouwd worden op basis van de beschikbare gegevens. De 
lineaire trend (± 95% betrouwbaarheid) voor de periode 1996–2004 bedraagt    –1,4 ± 2,7 
%/jaar, en verschilt dus niet significant van nul. Kortom, de evolutie van het aandeel van de 
oppervlakte vermestingsgevoelige graslanden in Vlaanderen waar de kritische last vermesting 
overschreden wordt vertoont tijdens de periode 1996–2004 geen significante trend in positieve 
of negatieve zin. Er is geen verbetering noch verslechtering van de toestand. Dit geldt eveneens 
voor de periode 1996–2003 (-1.2 ± 3,6 %/jaar). Volgens deze interpretatie heeft er zich in 2004 
geen trendbreuk voorgedaan. Weersomstandigheden spelen een grote rol bij de variatie in de 
jaarlijks gemiddelde stikstofdepositie. Voor geen enkel habitat is er op korte of op lange termijn 
een significante trend vast te stellen. 

 De tweede vaststelling heeft betrekking op de grasland-gegevens in Figuur 2. Ook hier is de 
vraagstelling m.b.t. de trendbreuk terecht. Kwalitatief gezien toont Figuur 2 dat de afname van 
de gemiddelde overschrijding op grasland na 1999 zich sinds 2002 niet doorzet. Op de langere 
termijn is deze kwalitatieve vaststelling niet relevant, aangezien geen van de lineaire lange-

                                                      
14 Geografisch Informatiesysteemm 
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termijntrends statistisch significant zijn. De gemiddelde overschrijding op grasland vertoont 
niet-significante lineaire trends van –0,57 ± 0,86 en –0,56 ± 0,64 kg N/ha/jaar tijdens resp. de 
perioden 1996–2003 en 1996–2004. Ook de lineaire trends voor de jaargemiddelde 
overschrijding in heiden en bossen zijn voor geen van beide perioden statistisch significant. 

 
BIJLAGE 
 
Grafieken: evolutie van het aandeel van de oppervlakte vermestingsgevoelige natuur waar de kritische 
last overschreden wordt en de gemiddelde overschrijding van de kritische last in de ganse oppervlakte 
vermestingsgevoelige natuur. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/391/antw.391.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 392 
van 14 februari 2008 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
Beheerovereenkomsten met natuurdoeleinden  -  Stand van zaken 
 
Binnen de EU-15 is België het meest natuurarme landbouwgebied: het Europees Milieuagentschap 
klasseert slechts 1 % van de cultuurgronden als “high nature value farmland”. 
 
In de eigen statistieken van INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) is 5,1 % van de 
landbouwgebruikpercelen biologisch waardevol, 1,8 % van de in gebruik zijnde percelen zijn 
complexen met zowel waardevolle en zeer waardevolle elementen en 0,47 % van de Vlaamse 
landbouwpercelen krijgt de stempel biologisch zeer waardevol. Samen meer dan 7,4 % biologisch 
waardevol gebied. 
 
In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2000-2006 werden 
doelstellingen vooropgesteld voor beheerovereenkomsten met natuurdoelen bij landbouwers. Er werd 
gestreefd naar 1.500 ha weidevogelbeheer, 6.000 ha botanisch beheer en natuur, 250 ha perceelsranden 
en een versterking van kleine landschapselementen. 
 
Enkel de beheerovereenkomsten perceelsrandenbeheer (5,3 keer het doel) en de overeenkomsten van 
de kleine landschapselementen (1,6 keer het doel) waren echt succesrijk, meer nog, zij schoten het 
doel ver voorbij. 
 
Het botanisch en natuurbeheer kreeg weinig navolging: slechts 29 % van de doelstelling werd 
gerealiseerd. Het weidevogelbeheer bleef steken op de helft van de doelstelling (48 %). Dit terwijl het 
aantal vogels van het landbouwgebied het voorbije decennium sterk achteruit ging (veldleeuwerik, 
boerenzwaluw e.a.). sinds 1992 is er een daling van ongeveer 30 %, terwijl de vogels van het 
bosgebied het beduidend beter doen met een stijging rond de 8 % en het aantal vogels dat in meerdere 
gebieden voorkomt, steeg met meer dan 20 %. Weidevogels zijn dus echt een zorgenkind. 
 
1. Waarin verschilt de Corine-methode gehanteerd door de EU met deze van INBO om 

landbouwgebied als biologisch waardevol of “high nature value farmland” te catalogiseren? 
 
2. Welke waarde heeft het Vlaams Ecologisch Netwerk, als dit blijkbaar geen biologisch waardevolle 

gebieden zijn? 
 
3. Kan door de beheerovereenkomsten het areaal biologisch waardevolle landbouwgebieden worden 

opgetrokken? 
 
4. Zijn er bij de nieuwe PDPO (Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling) opnieuw 

doelstellingen opgenomen voor de versterking van landschapselementen, gezien het enorme 
succes in de vorige periode, of wordt dit juist afgebouwd? 
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5. Hoe kan het weidevogelbeheer en botanisch beheer meer worden gestimuleerd? Zijn hiervoor 
nieuwe maatregelen voorzien? Wordt een verhoging van de beheervergoeding weidevogelbeheer 
overwogen gezien de afname van het aantal weidevogels? 

 
6. Zijn bijsturingen van de PDPO op basis van de indicatoren mogelijk, of moeten er andere 

bijkomende maatregelen worden genomen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 392 van 14 februari 2008 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
1. De voornaamste verschillen tussen de door het Europees Milieuagentschap (EEA) gehanteerde 

Corine-methodologie en de berekeningen uitgevoerd door het INBO in het kader van het 
Natuurrapport 2007 hebben betrekking op: 

- Ruimtelijke resolutie. De INBO-aanpak hanteert de Biologische Waarderingskaart 
(BWK) van Vlaanderen voor de bepaling van de oppervlakte biologisch waardevol 
landbouwgebruiksgebied. De BWK bevat informatie over de biologische waarde van 
terreinen op niveau van individuele percelen. De totale oppervlakte wordt bekomen als 
som van de oppervlakten van individuele percelen met een gegeven biologische waarde. 
De EEA-aanpak baseert zich op de classificatie van het landgebruik volgens de CORINE-
geodataset. Het resolutieniveau van de berekeningen bedraagt 1 x 1 km2. Dit heeft 
ondermeer als gevolg dat waardevolle percelen binnen een minder waardevol 
landbouwgebied ‘onzichtbaar’ zijn indien ze niet meer dan 50% van de oppervlakte van 
de betreffende 1 x 1 km2 cel beslaan. De figuur in bijlage illustreert de sterke 
versnippering en de geringe dichtheid van de landbouwgebruikspercelen met biologische 
waarde in Vlaanderen. Aggregatie van deze kaart op 1 x 1 km2 niveau zou de meeste van 
deze vlekken doen ‘oplossen’ in het omringende biologisch niet-waardevolle 
landbouwgebied. 

- Agrarische biotopen die als biologisch waardevol of als ‘high nature value’ beschouwd 
worden. De identificatie van biologische waardevolle percelen is in de INBO-aanpak 
gebaseerd op strikte criteria die vastgelegd zijn in de BWK en die gebiedsdekkend 
geregisteerd werden op basis van terreinbezoeken. In de CORINE-gebaseerde berekening 
wordt voor België een aantal landgebruikstypen (extensief grasland, …) weerhouden 
waarvan verondersteld wordt dat ze een hoge natuurwaarde herbergen. Deze 
landgebruikstypen worden toegekend op 1 x 1 km2 niveau op basis van de interpretatie 
van satellietbeelden. Deze aanpak is dus niet gebaseerd op de daadwerkelijke 
aanwezigheid van hoge natuurwaarden, maar op de potentiële aanwezigheid van hoge 
natuurwaarden. 

- Doelstelling van de indicator. De EEA-indicator beoogt om op basis van een uniforme 
methodologie de EU-lidstaten onderling te kunnen vergelijken. De INBO-aanpak beoogt 
om de aanwezige natuurwaarden in het Vlaamse landbouwgebied zo accuraat mogelijk in 
kaart te brengen. 

 
 Meer informatie over de EEA-benadering is terug te vinden in volgend rapport: EEA. 2004. 

High nature value farmland. Characteristics, trends and policy changes.   EEA report No. 
1/2004. European Environment Agency, Kopenhagen. 26 p. 

 
2. Het natuurrapport leert ons dat 53% van de biologisch waardevolle tot zeer waardevolle 

gebieden gelegen zijn in het huidige VEN. Het huidige VEN neemt momenteel minder dan 6% 
in van het Vlaamse grondgebied. Dit betekent dat meer dan de helft van de waardevolle natuur 
in Vlaanderen geconcentreerd is op 6% van haar grondgebied. Van de biologisch zeer 
waardevolle gebieden, dit is de meest kwetsbare natuur, blijkt dat driekwart ervan terug te 
vinden is in het VEN. Het Vlaams Ecologisch Netwerk heeft zodoende een cruciale rol in de 
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bescherming van de waardevolle natuur in Vlaanderen. Meer dan 80% van het huidige 
afgebakende VEN heeft dus een hoge tot zeer hoge biologische waarde.  

 
3.  De natuurgerichte beheerovereenkomsten uit PDPO II (soortbescherming, botanisch beheer, 

perceelrandenbeheer, kleine landschapselementen) kunnen bijdragen om de bepaalde aspecten 
van de natuurwaarde van het Vlaamse landbouwgebied te verhogen. Een belangrijke 
kanttekening hierbij is dat het verhogen van de natuurwaarde vaak inspanningen vergt over een 
langere termijn dan de looptijd van individuele beheerovereenkomsten. Een volgehouden inzet 
van dit beheerinstrument op een gegeven locatie of in een gegeven gebied is dus een minimum 
vereiste. 

 Op dit moment is te weinig informatie voorhanden over de ecologische effectiviteit van de 
Vlaamse beheerovereenkomsten. Een grondige evaluatie op basis van terreinwaarnemingen is 
nodig om zicht te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van beheerovereenkomsten als 
instrument om de natuurwaarde in het landbouwgebied te verhogen. 

 
4. Kleine landschapselementen spelen binnen het Vlaamse landbouwlandschap een belangrijke rol 

als leefplaats of als verbindingsweg voor natuurlijke organismen. Bovendien zijn ze een 
belangrijk aspect van de geschiedenis van onze cultuurlandschappen. De economische functie 
van dergelijke kleine landschapselementen is in de afgelopen decennia echter verloren gegaan. 
De kleine landschapselementen verdwijnen uit het landbouwlandschap, de ecologische functies 
ervan verdwijnen gelijk daarmee. Gedurende de voorbije programmaperiode voor 
plattelandsontwikkeling sloten landbouwers vooral beheerovereenkomsten gericht op het 
onderhoud van bestaande houtige landschapselementen.  

  
 De Vlaamse overheid heeft ervoor gekozen de pakketten gericht op het instandhouden, 

herstellen of verbeteren van de kwaliteit van bestaande kleine landschapselementen of de aanleg 
van nieuwe kleine landschapselementen te behouden. Naast het behouden van de bestaande 
pakketten (gericht op houtkanten, heggen en poelen) worden tevens nieuwe pakketten ingevoerd 
ter ondersteuning van het beheer van bestaande of het aanplanten van hagen. Tevens werden de 
vergoedingen aangepast in functie van de reële kosten van het pakket.  

 
 Van al deze bijsturingen wordt verwacht dat ze zullen leiden tot een verbetering van het 

ecologisch functioneren van de bestaande kleine landschapselementen, tot een toename van de 
oppervlakte en het aantal nieuwe kleine landschapselementen, tot het behoud en herstel van 
cultuurhistorische aspecten van onze cultuurlandschappen en tot een verbetering van de 
landschappelijke kwaliteit. 

 
 Volgende doelstellingen werden voor kleine landschapselementen vooropgesteld:  
 (nieuwe oppervlakte onder contract, per jaar): 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha 

 
 De vergoeding voor herstel, ontwikkeling en onderhoud van houtige landschapselementen 

bedraagt: 
 1,41 EUR per m per jaar voor het aanplanten van een heg met streekeigen plantgoed; 
 1,54 EUR per m per jaar voor het aanplanten van een heg met autochtoon streekeigen 

plantgoed; 
 2,47 EUR per m per jaar voor het aanplanten van een haag met streekeigen plantgoed; 
 3,04 EUR per m per jaar voor het aanplanten van een haag met autochtoon streekeigen 

plantgoed; 
 37,20 EUR per are per jaar voor het aanplanten van een houtkant of houtwal met 

streekeigen plantgoed; 
 49,68 EUR per are per jaar voor het aanplanten van een houtkant of houtwal met 

autochtoon streekeigen plantgoed. 
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 De vergoeding voor onderhoud van bestaande houtige landschapselementen bedraagt: 
 

 1,50 EUR per m per jaar voor het onderhoud van een bestaande heg; 
 1,50 EUR per m per jaar voor het onderhoud van een bestaande haag; 
 20,98 EUR per are per jaar voor het onderhoud van een bestaande houtkant of houtwal. 

 
 De vergoeding voor aanleg of heraanleg en periodiek onderhoud van poelen bedraagt:  
 

 95,45 EUR per poel per jaar voor de aanleg van een kleine poel; 
 120,13 EUR per poel per jaar voor de aanleg van een middelgrote poel; 
 144,57 EUR per poel per jaar voor de aanleg van een grote poel. 

 
 De vergoeding voor het onderhoud van bestaande poelen komt overeen met de vraagprijs van 

loonwerkers om deze taken uit te voeren.  
 

 Kleine poel (25-50 m²):   24,80 euro/poel 
 Middelgrote poel (51-100 m²):  34,25 euro/poel 
 Grote poel (101-150m²):  47,75 euro/poel 

 
5. De noodzaak werd aangevoeld om de gebieden waar de beheerovereenkomst weidevogelbeheer 

mogelijk was in de vorige programmeringsperiode voor plattelandsontwikkeling, te 
actualiseren. De kerngebieden voor weidevogelbeheer worden momenteel opnieuw afgebakend. 
De kerngebieden worden in Vlaanderen afgebakend op basis van verschillende criteria: 

 
 aanwezigheid doelsoorten (op basis van broedvogelatlas) 
 aanwezigheid geschikt habitat (versnipperingsgraad, …) 

 
 Met deze nieuwe afbakening hoopt de Vlaamse overheid om de beheerovereenkomsten nog 

accurater te kunnen inzetten zodat de weidevogels beter beschermd kunnen worden.  
 
 Eenmaal het nieuwe besluit betreffende beheerovereenkomsten in voege is, zullen naast de 

bestaande pakketten ‘weidevogelbeheer’ ook een aantal ‘nieuwe’ maatregelen ter bescherming 
van weidevogels mogelijk zijn. Deze ‘nieuwe’ maatregelen (nestbescherming en vluchtstroken) 
kunnen enkel via een bedrijfsgerichte aanpak binnen de afgebakende kerngebieden. Op vraag 
van een landbouwer wordt in samenspraak met een deskundige een bedrijfsaanpak uitgewerkt. 
Via een bedrijfsgerichte aanpak kunnen onderstaande maatregelen op maat worden ingezet. 
Voor roterende maatregelen (vluchtstroken) wordt jaarlijks samen met de deskundige nagegaan 
waar de maatregelen worden ingezet. 

 
 De vergoedingen voor weidevogelbeheer werden aangepast (verhoogd). Volgende bedragen zijn 

voorzien:  
 

 Weidevogels: uitstellen maaidatum    517 € per ha   

 Weidevogels: uitstellen beweidingsdatum   389 € per ha  

 Weidevogels: omzetten akkerland in permanent grasland:  

 optie maaien      549 € per ha  

 optie beweiden     421 € per ha  

 Weidevogels: vluchtstroken    280 € per ha vluchtstrook  

 Weidevogels: nestbescherming (per nest)   40 € per nest  
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 Ook de beheerovereenkomsten botanisch beheer kunnen alleen gesloten worden binnen 
gebieden die afgebakend werden als zones voor ‘botanisch beheer’. De maatregelen zijn niet 
meer opgenomen in het PDPO II, maar beleidsmatig heeft Vlaanderen er voor gekozen deze 
maatregelen te financieren als staatssteun, dus volledig met Vlaamse middelen. De Europese 
goedkeuring werd ondertussen bekomen om de overeenkomsten met staatssteun te financieren. 
De vergoedingen voor botanisch beheer werden eveneens aangepast en zullen in de nieuwe 
wetgeving worden opgenomen. De vergoedingen voor botanisch beheer op ‘grasland’ zijn 
gestegen, de vergoeding voor botanisch beheer op ‘akkers’ is lichtjes gedaald.  

 
 Volgende bedragen worden voorzien voor deze beheerovereenkomsten:  
 
 Grasland, maaien vanaf 1 juni   925 € per ha 
 Grasland, maaien vanaf 16 juni   1.051 € per ha 
 Grasland, beweiden vanaf 1 juni   833 € per ha 
 Akkerland, vollevelds    816 € per ha 
 
 Het succes van dergelijke beheerovereenkomsten is afhankelijk van de perceptie van 

landbouwers t.o.v. deze maatregelen. Het zijn bijvoorbeeld in het geval van weidevogels, 
maatregelen gericht op het behoud en herstel van het verlies aan habitats van deze soorten 
(omzetting grasland in akkerland, drainage, toenemende infrastructuur,…) enerzijds en 
anderzijds wordt getracht het reproductiesucces (broedsucces en kuikenoverleving) door 
vroegere maaidata, bemesting(sactiviteiten) en ontoereikend voedselaanbod te verhogen.  

 
 Sommige landbouwers vrezen dat dergelijke beheerovereenkomsten zullen resulteren in 

strengere bemestingsnormen, wijzigingen in bestemmingen in de ruimtelijke structuur. Dit is 
uiteraard niet de bedoeling. Met de aanpassing van de vergoedingen van deze (en andere) 
beheerovereenkomsten en de bedrijfsgerichte aanpak waarbij maatregelen gericht op het in 
stand houden van en het verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu in de open ruimte, 
krijgen we een ‘product’ dat aansluit bij de noden van de maatschappij. De landbouwers als 
beheerders van de open ruimte leveren via beheerovereenkomsten groene diensten, met 
aandacht voor een goede besteding van de middelen. We bereiken dit door op de juiste plaats de 
juiste beheerovereenkomsten in te zetten; dit alles gebeurt in samenspraak tussen een 
bedrijfsplanner met de betrokken landbouwer. Als extra worden landbouwers die dit wensen 
inzake agromilieumaatregelen begeleid door de bedrijfsplanners.  

 
 De VLM zal in de toekomst via de werking van de bedrijfsplanners meer gebiedsgericht werken 

en zo proberen een groep landbouwers aan te spreken en te stimuleren om maatregelen te nemen 
voor de natuur en het milieu.  

 
 De combinatie van verhoogde vergoedingen, bedrijfsgerichte en gebiedsgerichte werking 

resulteren in een flexibel (onmisbaar) instrument dat inspeelt op de verwachtingen van de 
maatschappij. 

 
6. De aanpassingen in het nieuwe PDPO moeten eerst en vooral op terrein toegepast en opgevolgd 

worden. De VLM zal starten met een monitoring van de effecten van beheerovereenkomsten op 
terrein. Het resultaat hiervan zal ons in staat stellen om de maatregelen, waar nodig, bij te 
sturen. Een maatregel uit het PDPO bijsturen is eenmaal per jaar mogelijk via een grote of 
kleine wijziging van het PDPO en moet goedgekeurd worden door de Europese Commissie.  

 
BIJLAGE 
 
Landbouwgebruikpercelen met hoge natuurwaarden in Vlaanderen 
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Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/392/antw.392.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 411 
van 20 februari 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Kustduinen   -   Aankoop en beheer 
 
Duinen zijn landschapselementen die op een vrij natuurlijke manier ontstaan en ontwikkelen. In de 
duinen zijn dan ook heel bijzondere stukjes natuur te vinden. 
 
Aan de kust zijn er nog 3000 ha duinen. 900 ha hiervan is in handen van de Vlaamse overheid, de rest 
is in handen van particulieren. 
 
1. Wat is de evolutie van de eigendomsstructuur (overheid versus particulieren) van de kustduinen in 

de afgelopen tien jaar? 
 
2. Wordt er een stelselmatig beleid gevoerd om duinen aan te kopen?  
 

Bestaan er plannen om op korte en lange termijn duinen aan te kopen? 
 
Zo ja, over hoeveel hectare gaat het? 

 
3. Hoeveel investeert de Vlaamse overheid jaarlijks voor het onderhoud, het verstevigen en 

beplanten van de duingebieden? 



-864-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 411 van 20 februari 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1.  Omstreeks het jaar 1900 besloeg het areaal aan duinen, zilte slikken en schorren langs de 

Vlaamse kust nog 6.000 hectare. In 1997 besloeg de planologisch en juridisch beschermde open 
ruimte binnen de Maritieme Duinstreek een totale oppervlakte van 3.800 hectare. De sterke 
verstedelijking van de Vlaamse kust leidde echter niet alleen tot een inkrimping van het 
natuurareaal, maar vooral ook tot een sterke ruimtelijke versnippering van het resterende areaal. 
De voormelde 3.800 hectare ligt immers verspreid over 38 afzonderlijke gebieden, waarvan 
slechts 2 gebieden een oppervlakte van meer dan 500 hectare en 23 gebieden een oppervlakte 
van minder dan 50 hectare beslaan.  

 Van dat resterende areaal kustnatuur was anno 1997 slechts 922 hectare eigendom van het 
Vlaams Gewest, waarvan: 
-  522 hectare eigendom van de toenmalige afdeling Natuur; 
-  150 hectare eigendom van de toenmalige afdeling Bos & Groen; 
-  350 hectare eigendom van de toenmalige afdeling Waterwegen Kust. 

 2.878 hectaren duingebied waren toen nog eigendom van voornamelijk particulieren, van 
vastgoedvennootschappen en in geringere mate van andere overheden zoals het toenmalige 
federale Ministerie van Landsverdediging, watervoorzieningsmaatschappijen, gemeenten enz. 

 
 Vanaf 1998 tot op heden werden 826 hectaren kustduinen, zilte slikken en schorren aangekocht 

door de afdeling Natuur en, sinds 2006, door haar rechtsopvolger het Agentschap voor Natuur 
en Bos van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Hierdoor bezit het 
Agentschap voor Natuur en Bos, dat ontstond door de samenvoeging van de voormalige 
afdeling Natuur en de voormalige afdeling Bos & Groen, thans ruim 1.498 hectare 
kustnatuurgebied, exclusief polders. In dezelfde periode werd door de afdeling Waterwegen 
Kust, thans afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust 34 hectare 
zeewerende duinen aangekocht. 

 
2.  Sinds 1998 bestaat er inderdaad een stelselmatig beleid om duinen aan te kopen. Tussen 1965 en 

1997 werd in totaal slechts 176 hectare kustduinen aangekocht, wat neerkomt op een gemiddeld 
aankooptempo van slechts 5,5 hectare per jaar. Om te proberen hieraan te verhelpen werd al in 
1996 in opdracht van de toenmalige afdeling Natuur van de Vlaamse overheid door de Groep 
Toegepaste Ecologie van de Universitaire Instelling Antwerpen in samenwerking met het 
toenmalige Instituut voor Natuurbehoud een ‘Verwervingsplan voor de Vlaamse kustduinen en 
aangrenzende gebieden’ uitgewerkt. Uit deze studie kwam naar voor dat er behalve de 
voormelde oppervlakte in openbare eigendom 2.878 hectaren duinenareaal in privé-eigendom 
was. Vanaf 1998 werd een afzonderlijk artikel op de begroting van de Vlaamse Regering 
gereserveerd voor de aankoop van kustduinen (thans het artikel 5320 van het Mina-fonds). In de 
periode van 1998 tot begin 2008 werden, zoals al bij deelvraag 1 vermeld, ongeveer 860 hectare 
aangekocht, waarvan 826 hectare door het Agentschap voor Natuur en Bos. Rekening houdend 
met de sterke ruimtelijke versnippering, de sterke versnippering van de eigendomstructuren, de 
aanhoudende vastgoedspeculatie en de tengevolge van de voormelde factoren voor de kustzone 
geringe effectiviteit van het instrument van het voorkooprecht, is het huidige nagestreefde 
aankooptempo van 140 hectare per jaar redelijk ambitieus. Belangrijke lopende 
verwervingsprojecten zijn gelegen in de duinencomplexen van ‘De Westhoek – Garzebekeveld’ 
te De Panne, ‘Het Schipgat, de Doornpanne en de Hoge Blekker’ te Koksijde, ‘Ter Yde – 
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Oostvoorduinen’ te Oostduinkerke, ‘Simliduinen – Groenendijk’ te Nieuwpoort, de ‘Sint-
Laureinsduinen’ te Westende, ‘D’ Heye’ te Bredene en De Haan en tenslotte ‘de Zwinstreek’ te 
Knokke. 

 
3.  Tengevolge van de sterke verstedelijking van de Vlaamse kust, volstaat in de kustduinen een 

regulier beheer niet voor de instandhouding van de natuurwaarden. Aan de Vlaamse kust is 
vooral ook natuurherstel aan de orde. Dat natuurherstel omvat de afbraak van een 
gedesaffecteerde marinebasis, de afbraak van een verlaten rioolwaterzuiveringinstallatie, de 
grootschalige verwijdering van struweel en exotenaanplantingen, het afgraven van kunstmatig 
opgehoogde terreinen enz. Om dergelijke maatregelen te kunnen bekostigen werden door het 
Agentschap voor Natuur en Bos  langs onze kust reeds 3 Life natuur – projecten met 
cofinanciering door de Europese Unie gestart: 
- ‘Integral Coastal Conservation Initiative’ (afgekort als ICCI), dat in Nieuwpoort, Koksijde 

en De Panne uitgevoerd werd in de periode van 1997 tot 2001 en beschikte over een budget 
van 901.899 euro, waarvan 40% cofinanciering door de Europese Unie; 

- ‘Fossil Estuary of the Yzer – dunes Restoration Action’ (afgekort als FEYDRA), dat in 
Nieuwpoort en Oostduinkerke uitgevoerd werd in de periode van 2002 tot 2005 en beschikte 
over een budget van 1.309.521 euro, waarvan 50% cofinanciering door de Europese Unie; 

- ‘Zwindunes Ecological Nature Optimalisation’ (afgekort als ZENO), dat thans in Knokke 
uitgevoerd wordt tussen 2006 en 2010 en dat beschikt over een budget van 2.720.640 euro, 
waarvan 50% mee gefinancierd door de Europese Unie. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 412 
van 20 februari 2008 
van CHOKRI MAHASSINE 
 
 
 
Vrachtverkeer Ham-Leopoldsburg   -   Tonnenmaatbeperking 
 
Reeds verschillende jaren wordt er gesproken over de aanleg van de N73 tussen de E313 in 
Tessenderlo en het industriegebied Kolenhaven en Ravenshout-Noord in Beringen. Een klein stukje 
N73 werd reeds aangelegd, maar het is de doortrekking ervan tot aan de N72 in Beverlo die nog niet 
gerealiseerd werd. 
 
Eind november werd dan bekend dat er problemen waren met betrekking tot de doortrekking van de 
N73 tot in Beverlo. Dit omdat het voorgestelde tracé door VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) 
loopt en dus onherstelbare schade zou opleveren voor de natuur. 
 
De discussie over de N73 is van groot belang voor heel wat van de omliggende gemeenten, omdat dit 
ook past in de ruimere discussie over de ontsluiting van de bedrijfsterreinen van Noord-Limburg. De 
overheid heeft steeds het standpunt ingenomen dat de N73 niet de bedoeling heeft om Noord-Limburg 
te ontsluiten naar de E313, maar dat hiervoor de N71 Geel-Neerpelt dient. Maar de realiteit is dat op 
dit ogenblik heel wat vrachtwagens de “sluipweg” via Hechtel, Leopoldsburg en Ham nemen, met 
verkeersoverlast tot gevolg over het ganse tracé dat bijna volstaat met lintbebouwing, recht door de 
centra van Hechtel, Leopoldsburg, Heppen, Kwaadmechelen en Ham loopt en tevens diverse drukke 
schoolomgevingen passeert. 
 
Voor de gemeente Ham zou de realisatie van de N73 veel verkeer kunnen wegnemen van de as Ham-
Leopoldsburg. Daarentegen blijkt uit modelberekeningen dat de doortrekking van de N73 tot Beverlo 
extra vrachtverkeer zal aantrekken naar Heppen – Leopoldsburg – Hechtel. 
 
Zowel Ham als Leopoldsburg hebben daarom aangedrongen op een tonnenmaatbeperking in beide 
gemeenten, om zo het zware doorvoerverkeer naar de industriegebieden van Noord-Limburg tegen te 
gaan. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 60 % van het vrachtverkeer in Leopoldsburg bestaat uit 
doorvoerverkeer. Een beperking van de tonnenmaat zou echter maar mogelijk zijn zodra de werken 
aan het afrittencomplex van de E313 in Geel afgerond zijn. 
 
1. Klopt het dat een tonnenmaatbeperking in Ham en Leopoldsburg slechts kan worden ingevoerd 

wanneer het afrittencomplex in Geel gefinaliseerd is? 
 
2. Hoever staat men met de bouw van het afrittencomplex in Geel en wanneer zullen de werken 

afgerond zijn? 
 
3. Zijn de nodige kredieten reeds vastgelegd of bestaat er een risico dat de werken vertraging 

oplopen door andere beleidsprioriteiten? 
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4. Wanneer zal dan de tonnenmaatbeperking in Ham en Leopoldsburg kunnen ingevoerd worden? Of 
zijn er mogelijkheden om dat sneller te doen? 
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VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 412 van 20 februari 2008 
van CHOKRI MAHASSINE 
 
 
 
1.  Het is aangewezen om het zwaar doorgaand verkeer af te leiden naar hoofd- en primaire wegen. 

Voor de bereikbaarheid van Noord-Limburg is de E313 en de N71 en N74 aangewezen. Voor de 
relatie met Antwerpen is de Kempische as N71 aangewezen. Gelet op de moeilijke doorstroming 
aan Geel Punt en verder op de N71 neemt het verkeer naar Noord-Limburg eerder afrit 25 te 
Ham om via N141 en N72 over Leopoldsburg naar Hechtel te rijden. Indien het afrittencomplex 
in Geel gefinaliseerd is zal de bereikbaarheid van Noord-Limburg vanuit en naar Antwerpen 
verbeteren en vermindert de behoefte om te rijden via Ham en Leopoldsburg.  

 
In de behandeling van voorgaande vragen tot instelling van een gewichtsbeperking in 
Leopoldsburg werd (brief d.d. 10.02.2006) als reden opgegeven dat het Vlaamse Gewest van 
oordeel was dat er nog niet kon worden ingegaan op een gewichtsbeperking van de N73 richting 
Hechtel. Gelet op de overlast in het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg werd de noodzaak aan 
maatregelen om het doorgaand zwaar vervoer uit deze kern te houden toch beaamd. Daarom 
werd een ontwerpbesluit opgesteld voor de N18 richting Mol en N746 richting Lommel. Gezien 
de wegvakken N18 en N746 waarop het voorstel betrekking had grensoverschrijdend zijn, 
diende er bijgevolg vooraf advies ingewonnen te worden bij de naburige gemeenten. Deze 
gemeenten hebben ongunstig gereageerd op basis van de categorisering der wegen in hun 
mobiliteitsplan: schepencollege Lommel zitting 18.04.2006 (vraag naar alternatieven), 
schepencollege Balen zitting 15.02.2006 (verwijzing naar routes voor uitzonderlijk zwaar 
vervoer). De aanvraag heeft geen verder gevolg gekregen. 

 
 In de behandeling van de aanvraag van Ham (d.d. 13.3.2006) werd in het antwoord (d.d.  
 18.07.2006) als reden aangegeven dat het afleiden van het zwaar vervoer niet dadelijk haalbaar 

was bij gebrek aan een degelijke oplossing. Een omlegging via de N72 Beringen is geen 
alternatief, anderzijds is een omlegging via de N18 en N71 moeilijk afdwingbaar gelet op de 
omrijfactor. Er wordt verder verwezen naar de streefbeeldstudie voor doortrekking van de N73 
van complex 25a naar de N72. De aanvraag heeft nog geen verder gevolg gekregen. 

 
2.  De bouw van het nieuwe op- en afrittencomplex Geel-West (fly-over) is volop in de 

voorbereidingsfase (ontwerp + voorbereiding aanbesteding). De uitvoering van dit project is 
voorzien in de periode 2009-2012. 

 
3. De nodige kredieten zullen te gepasten tijde worden voorzien op het meerjarenprogramma 

(investeringen). Het risico dat de werken vertraging oplopen bestaat altijd. Vertragingen door 
andere beleidsprioriteiten zijn eerder klein. De realisatie van het nieuwe complex Geel-West is 
een onderdeel van de missing link NZ-Kempen. Dit is een PPS-project en zal gefinancierd 
worden door Via-Invest.  

 
4.  Het doorgaand zwaar vervoer in Ham en Leopoldsburg heeft in het kader van de categorisering 

der wegen geen recht op doorgang. In principe kunnen beperkingen voor zwaar vervoer dus 
opgelegd worden op de lokale wegen N141, N18, N746 en de N73. De gemeenten kunnen 
beperkingen instellen op gemeentewegen. Om beslissingen in een ruimer kader te onderbouwen 
ontbreekt echter een onderzoek naar de bereikbaarheid van industrieterreinen en stedelijke 
gebieden voor zwaar vervoer, een inschatting van de bewegingen van het doorgaand zwaar 
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vervoer en de conflicten met de categorisering der wegennetwerk. Een netwerk met gewenste 
verbindende en ontsluitende routes voor zwaar vervoer, ondersteunende maatregelen en 
alternatieven voor de te schrappen routes dient ten slotte aangeboden te worden.  
 
Voor de N141 te Ham zijn er eventueel mogelijkheden tot invoering van een gewichtsbeperking 
op het ogenblik dat de regionale bedrijventerreinen Zwartenhoek en Ravenshout-Noord in 
ontwikkeling gaan. Wellicht zal op dat ogenblik de N73 in eerste fase kunnen doorgetrokken 
worden van complex 25a tot aan Ravenshout-Noord.  

 Voor een lange termijn scenario zijn er twee mogelijkheden:   
A. In geval de N73 van complex 25a wel wordt doorgetrokken tot de N72 is deze nieuwe weg 
de aangewezen route voor zwaar vervoer naar Leopoldsburg maar neemt de kans toe dat de oude 
route Antwerpen-Ruhrgebied via de N73 terug aantrek krijgt. In dat geval is een 
gewichtsbeperking tussen Leopoldsburg en Hechtel noodzakelijk en kan er ook een 
gewichtsbeperking op de N141 te Ham en N18 Balen komen.  
B. Indien de N73 niet doorgetrokken wordt tot aan de N72 overweegt de gemeente Beringen een 
gewichtsbeperking in te stellen op de gemeenteweg Zuidstraat die de kortsluiting tussen de N73 
en N72 zal maken. Dit betekent echter dat ingeval er gelijktijdig een gewichtsbeperking komt op 
de N141 te Ham, Leopoldsburg enkel kan bereikt worden via N72 Beringen vanaf afrit 26 of 
vanaf de N71 via Balen, de N746 Lommel en de N74 Hechtel. 
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Vraag nr. 415 
van 20 februari 2008 
van JOHN VRANCKEN 
 
 
 
Circuit van Zolder   -   Milieuvergunning 
 
Het circuit van Zolder-Terlaemen is een motor- en autosportcircuit van ruim 4 km lang door de bossen 
van Terlaemen. De basisvergunning voor de exploitatie van de permanente omloop voor 
motorvoertuigen te Zolder-Terlaemen (het zgn. Circuit van Zolder) werd door de toen bevoegde 
Vlaamse minister van Leefmilieu verleend op 7 januari 2000. De vergunning loopt tot 31 december 
2019. Aan de basisvergunning zijn echter een reeks voorwaarden verbonden die hoofdzakelijk 
betrekking hebben op de bestrijding van de geluidshinder die met de vergunde activiteit gepaard gaat. 
 
Enkele dagen geleden raakte bekend dat de Raad van State op 11 oktober 2007 een arrest velde inzake 
een verzoekschrift van twee particulieren tegen het Vlaams Gewest. De twee particulieren vorderden 
de nietigverklaring van het besluit van voormalig minister van Leefmilieu Peeters van 9 november 
2005. Volgens de Raad van State was dat een onregelmatige vergunningsbeslissing. 
 
Dit besluit hield een ambtshalve wijziging in van de bijzondere vergunningsvoorwaarden. Deze 
bijzondere vergunningsvoorwaarden waren via het besluit van 19 juli 2004 van voormalig minister 
van Leefmilieu Tavernier verstrengd door te bepalen dat: “de vrije trainingen op donderdag worden 
steeds gecatalogeerd als activiteiten met regionaal karakter en moeten dus voldoen aan de emissienorm 
van 105 decibel, met uitzondering van de trainingen op donderdagen vóór weekends met 
internationale wedstrijden”. Op 25 augustus 2004 nam de nieuwe minister van Openbare Werken 
(toenmalig minister Peeters) een besluit waarbij de vergunningsvoorwaarden voor de exploitatie van 
het betrokken circuit opnieuw ambtshalve werden gewijzigd en de eerder aangehaalde bepaling 
(toegevoegd bij besluit van 19 juli 2004) werd geschrapt. Daarmee was in feite volledig teruggekeerd 
naar de oorspronkelijk gestipuleerde vorowaarde van de basisvergunning van 7 januari 2000. 
Buurtbewoners stelden op 29 november 2004 een vordering tot schorsing en nietigverklaring in bij de 
Raad van State tegen het ministerieel besluit van 25 augustus 2004 van toenmalig minister Peeters. Dit 
ministerieel besluit werd door de Raad van State vernietigd bij arrest van 20 oktober 2005. De 
exploitant heeft dan op zijn beurt een vordering tot schorsing en nietigverklaring ingesteld tegen het 
ministerieel besluit van 19 juli 2004 dat opnieuw geldingskracht had gekregen. Tegelijkertijd heeft 
toenmalig minister Peeters met het ministerieel besluit van 9 november 2005 opnieuw gepoogd de 
beslissing van 19 juli 2004 (voormalig minister Tavernier) op te heffen. Het is dit besluit dat nu enkele 
maanden geleden door de Raad van State werd vernietigd. 
 
De bepalingen van 19 juli 2004 hebben dus blijkbaar opnieuw geldingskracht. Dit vormt een 
bedreiging voor de exploitatie van het circuit van Zolder. De exploitant stelt dat het niet kan dat de 
emissienorm van 105 decibel steeds van toepassing is, tenzij het gaat om activiteiten met een 
internationaal karakter. 
 
Dit alles staat in schril contrast met de vergunningscontext van het circuit van Spa-Francorchamps, 
waarbij het Waals Gewest vorig jaar een nieuwe vergunning heeft verleend en waarbij de hele 
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infrastructuur op en langs het circuit werd vernieuwd en enkele stukken van het tracé werden 
heraangelegd. 
Wat is op dit ogenblik de exacte vergunningssituatie voor het circuit van Zolder? 
 
Welke initiatieven neemt de minister eventueel om de situatie op te klaren en de exploitatie veilig te 
stellen? 
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van JOHN VRANCKEN 
 
 
 
1+2.  In antwoord op de vragen wil ik in de eerste plaats wijzen op de uitgebreide 

vergunningshistoriek die dit dossier inmiddels reeds kent. 
 
 De basisvergunning voor het circuit van Zolder werd aan de v.z.w. TERLAMEN door de 

toenmalig bevoegde Vlaamse minister voor leefmilieu verleend op 7 januari 2000. Deze 
milieuvergunning heeft een geldigheidstermijn die verstrijkt op 31 december 2019. In het 
vergunningsbesluit werden een aantal bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen die 
hoofdzakelijk tot doel hebben de geluidshinder verbonden aan de exploitatie van het circuit 
binnen aanvaardbare grenzen voor de buurt te beperken. Het zijn precies deze voorwaarden die 
in het verleden voorwerp zijn geweest van meerdere wijzigingsbesluiten en arresten van de 
Raad van State. 

 
 Op 19 juli 2004 werd door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en 

Ontwikkelingssamenwerking een besluit genomen waarbij enkele bijzondere voorwaarden 
opgelegd in de milieuvergunning ambtshalve werden gewijzigd. Dit besluit werd nog eens 
ambtshalve gewijzigd bij ministerieel besluit van 25 augustus 2004. De facto had deze laatste 
wijziging tot gevolg dat de geluidsvoorwaarden van het basisvergunningsbesluit van 7 januari 
2000 opnieuw van toepassing waren op de exploitatie. Bij arrest nr. 150.456 van de Raad van 
State van 20 oktober 2005 werd evenwel het ministerieel besluit van 25 augustus 2004 
vernietigd. Een hierop volgend nieuw ministerieel besluit van 9 november 2005 werd andermaal 
vernietigd bij arrest nr. 175.648 van de Raad van State van 11 oktober 2007.  

 
 Inmiddels werd door de exploitant zelf op grond van artikel 45 van titel 1 van het VLAREM aan 

de deputatie van de provincie Limburg gevraagd de op dat moment van toepassing zijnde 
milieuvoorwaarden inzake geluid aan te passen. Met haar beslissing van 9 november 2006 
willigde de deputatie van de provincie Limburg het verzoek van de exploitant grotendeels in. 
Dit laatste besluit werd, na beroep van derden, bevestigd bij ministerieel besluit van 12 juni 
2007. 

 
 Thans word ik in kennis gesteld van het arrest nr.179.957 van de Raad van State van 21 februari 

2008 waarbij ingevolge verzoekschriften van omwonenden, het hoger genoemd ministerieel 
besluit van 12 juni 2007 wordt geschorst. 

 
 Het schorsingsarrest van 21 februari 2008 doet het ministerieel besluit van 12 juni 2007 niet uit 

de rechtsordening verdwijnen. Het is enkel de ten uitvoerlegging van het Ministerieel Besluit 
die wordt geschorst. Gelet op de argumentatie inzake de middelen ten gronde, is het 
aangewezen het arrest van de Raad van State in de annulatieprocedure af te wachten. 
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Vraag nr. 423 
van 26 februari 2008 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
Investeringsprogramma wegen   -   Stationsomgeving Gent-St.-Pieters 
 
Op het indicatief meerjarenprogramma 2008-2010 van AWV-Oost-Vlaanderen (Agentschap Wegen en 
Verkeer) staat te lezen dat er werken worden voorzien rond de stationsomgeving van Gent Sint-
Pieters. Hiervoor wordt 10.000 k euro in 2008 en 400 k euro in 2009 voorzien. 
 
Deze werken staan niet op het reserveprogramma, waardoor men er redelijkerwijs kan van uitgaan dat 
de werken ook effectief zullen worden uitgevoerd. 
 
1. Welke werken worden precies voorzien in 2008 en 2009? Welke werken worden uitgevoerd in 

opdracht van het Vlaams Gewest? 
 
2. Medeopdrachtgevers zijn NMBS-Holding, Infrabel, De Lijn en de stad Gent. Hoeveel euro 

voorzien zij in 2008 en 2009 voor welke werken? 
 
3. Worden er nog voorbereidende studies of onderzoeken gepland? Welke? Welke hinder voor het 

wegverkeer wordt er voorzien en wanneer? Welke hinder wordt er verwacht voor het openbaar 
vervoer en wanneer? 

 
4. Wat is de stand van zaken in het dossier? Wanneer kunnen de door het Vlaams Gewest voorziene 

werken effectief aanvangen? Hoelang zullen de werken duren en wanneer worden ze opgeleverd?  
 
5. Wordt hierover gecommuniceerd met alle betrokkenen? Hoe en wanneer? 
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op vraag nr. 423 van 26 februari 2008 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
1. Op 6 juli 2004 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de NMBS (ondertussen 

opgesplitst in NMBS Holding en Infrabel), de VVM De Lijn, de Stad Gent, het Vlaamse Gewest 
(vertegenwoordigd door de toenmalige minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) 
en Eurostation over de herinrichting van het station en de stationsomgeving van Gent Sint-
Pieters. De samenwerkingsovereenkomst legt vast welke infrastructuurwerken ten laste vallen 
van AWV. Het betreft in hoofdzaak de verbindingsweg met de R4, de ontsluitingstunnel onder 
de sporen in het verlengde van de verbindingsweg, de wegenis in die tunnel en de aansluiting 
met de Fabiolalaan en Maria Hendrikaplein.  
In 2008 zijn de aanbestedingen voorzien voor de verbindingsweg met de R4 en voor de wegenis 
in de ontsluitingstunnel met de aansluiting op Fabiolalaan en Maria Hendrikaplein. 
Het voorziene budget in 2009 is voorzien voor de afwerking van de Kiss & Ride in de 
ondergrondse parking. 

 
2. De twee deelprojecten aan te besteden in 2008 vallen integraal ten laste van het gewest. De 

verbindingsweg wordt afzonderlijk aanbesteed door AWV, zonder medefinanciers. De wegenis 
in de ontsluitingstunnel, met aansluitingen op Fabiolalaan en Maria Hendrikaplein, en volledig 
ten laste van het gewest wordt opgenomen in een groot bestek, met De Lijn als aanbestedende 
overheid. 
De andere partijen zijn wel betrokken in de deelprojecten met de ontsluitingsinfrastructuur naar 
de R4 maar zijn daarvoor geen medefinanciers. Het aandeel van die partijen in de 
gecombineerde werken is niet relevant hiervoor. 

 
3. Specifiek voor de ontsluitingsinfrastructuur naar de R4 zijn geen voorbereidende studies of 

onderzoeken meer gepland. De stedenbouwkundige vergunningen zijn verleend. De technische 
studies naderen hun voltooiing en de projecten worden aanbestedingsklaar gemaakt. 
Voor het wegverkeer zal er slechts beperkte hinder zijn. Voor de aansluiting met de R4 zal er 
een korte periode van hinder zijn voor een aantal bewegingen op het verkeersknooppunt 
R4/B403. Bij de werken op Sint-Denijslaan, Fabiolalaan en Maria Hendrikplein zal een 
plaatselijke omlegging nodig zijn. Voor het openbaar vervoer zal er slecht beperkte hinder zijn. 
Het is nu nog niet bekend welke hinder precies wanneer zal optreden.  

 Vanuit het projectmanagement gebeurt een globale begeleiding inzake Minder Hinder om de 
 verschillende deelprojecten die verkeershinder teweegbrengen op elkaar af te stemmen. 

 
4. De twee deelprojecten voor 2008 worden aanbestedingsklaar gemaakt. De werken voor de 

aanleg van de verbindingsweg naar de R4 zullen normaal gezien starten in het najaar 2008.  
 De uitvoeringsperiode voor de wegenis in de ontsluitingstunnel is afhankelijk van de vordering 

van de ruwbouw van die tunnel. De uitvoeringstermijnen liggen nog niet definitief vast. 
Bijgevolg is nog niet bekend wanneer de werken zullen opgeleverd worden. 
 

5. Voor het project Gent Sint-Pieters loopt er al sinds enkele jaren een uitgebreide 
communicatiecampagne met infovergaderingen, persberichten, nieuwsbrieven, 
bewonersbrieven, een infocentrum en de website www.projectgentsintpieters.be. Ook de 
communicatie voor de deelprojecten ten laste van het gewest is daarin opgenomen. 
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Vraag nr. 439 
van 26 februari 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
Wegverbinding Ieper-Veurne   -   Stand van zaken 
 
Het realiseren van een betere wegverbinding tussen Ieper en Veurne behoort reeds vele decennia tot  
de belangrijke desiderata van de sociaal-economische actoren in de Westhoek. 
 
Initieel werd er in het vigerende gewestplan voorzien om de bestaande A19 letterlijk en figuurlijk door 
te trekken tot in de omgeving van Veurne (ter hoogte van de daar aanwezige autostrade Oostende-
Franse grens). 
 
Dit betekende onder andere dat de verlengde A19 door de komgronden van Lampernisse zou lopen, 
wat voor bepaalde drukkingsgroepen niet verteerbaar was en is. 
 
In de schoot van de Vlaamse Regering werd dan gezocht naar een haalbaar alternatief. Na een lange 
periode van aftasten, theoretische alternatieven bestuderen en terreinonderzoek, werd dan uiteindelijk 
een protocol uitgewerkt waarin de krachtlijnen voor de nieuwe verbinding Ieper-Veurne werden 
vastgelegd. 
 
Algemeen gesteld, werd geopteerd voor een combinatie tussen het opwaarderen van de bestaande 
infrastructuur (onder andere de N8 en de ring van Ieper) en het aanleggen van een nieuwe tangent, 
waarbij ook hier zo goed mogelijk rekening werd gehouden met de aanwezige wegen. 
 
Ondertussen zijn we reeds vele maanden verder en wordt er rond dit dossier geen communicatie meer 
gevoerd. 
 
1. Hoever staat het met dit dossier en werd het gekozen tracé verder uitgewerkt? 
 
2. Hoever staat het met het MER (milieueffectrapport)? 
 
3. Wanneer wordt de “eerste spadesteek” voorzien en waar? 
 
4. Wat is de vooropgestelde timing van de verschillende deelsectoren? 
 
5. Wanneer moet het volledige tangent gerealiseerd zijn? 
 
6. Welk investeringsbedrag wordt hiervoor uitgetrokken en is dit voorzien op de begroting? 
 
7. Welke flankerende maatregelen worden er genomen in functie van landbouw, natuur, …? 
 
8. Hoever staat het met de andere onderdelen van het protocol (de ontsluiting van Poperinge, de 

problematiek van de N369, …)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 439 van 26 februari 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
1. Eind 2003 werd op vraag van de toenmalige minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare 

Werken door de toenmalige Mobiliteitscel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de 
studie betreffende de verbinding Ieper – Veurne opgestart . Deze studie werd uitgevoerd door 
een consortium van studiebureaus, namelijk Vectris, TML, TNO en Econnection. De studie 
onderzocht mogelijke oplossingen voor de problemen die zich stellen op de wegverbinding 
tussen Ieper en Veurne, en moest tot een afweging komen van de alternatieven.  

 
 De studie stelde midden 2005, model 3 als voorkeurvariant voor. Dit betreft een 

geoptimaliseerde verbinding, gebruik makend van de bestaande N369, een nieuw aan te leggen 
wegvak tussen N369 ten noorden van Boezinge en N8 en een heraanleg van de bestaande N8. 

 
 Op basis van deze conclusie werd op 12 augustus 2005 tussen de partijen vertegenwoordigd in 

de Vlaamse Regering een protocol afgesloten betreffende de verbinding. Daarbij werd een 
nieuw te onderzoeken alternatief voorgesteld, het zogenaamde model 5 dat ongeveer eenzelfde 
principe volgt als het onderzochte model 3, maar de nieuw aan te leggen weg laat aansluiten op 
de N38 en niet op de N369 ten noorden van Boezinge. De nieuw aan te leggen weg wordt vanaf 
de N38 gerealiseerd door ombouw van de Reningsestraat, een bestaande landbouwweg op het 
grondgebied van de stad Ieper en voorbij de Steenstraat op een te bepalen tracé tot de N8 ten 
noorden van Woesten. 

 Van Woesten tot Veurne voorzien beide modellen een verbreding van de N8 van twee naar drie 
rijstroken met aanleg van ventwegen langs weerszijden van de weg. 

 
 Om te voldoen aan de essentiële kenmerken van de milieueffectrapportage was ook voor dit 

alternatief een vergelijkende analyse nodig zoals gebeurde voor de overige alternatieven. In 
samenspraak met de toenmalige cel MER werd hiervoor een aanvullende studie opgestart. Deze 
werd opgevat als een inhoudelijke bijstelling van het voorgaande rapport. 

 
 Enige bijkomende analyses en beleidsdomeinen op planniveau (o.a. lucht- en geluidsemissies, 

watertoets en passende beoordeling, grond- en waterbalans,…) voor alle modellen dienen dan 
ook te gebeuren om in overeenstemming te zijn met de EU-plan-MER-Richtlijn en de 
aanvullende decreten. Dit onderzoek resulteerde in het “Evaluatie-rapport” van december 2006. 
De studie omvat ook een ontwerpend onderzoek naar het tracé en de inrichting voor het 
weggedeelte van het nieuw tracé. Dit onderzoek resulteerde in het “Onderzoeksrapport 
ontwerpend onderzoek 3 en 5“.  

 
 Aansluitend op dit rapport nam de Vlaamse Regering op 23 maart 2007 volgende beslissing 

nopens de verbinding Ieper-Veurne: 
 
 “De Vlaamse Regering onder voorbehoud van de resultaten van de MER-procedure: 
 

1. neemt akte van de resultaten van de studieopdracht betreffende de verbinding Ieper – 
Veurne; 
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2. gelast de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, overeenkomstig het 
decreet van 28 mei 1999 met het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor de wegverbinding Ieper – Veurne,  

3. gelast de Vlaamse minister, bevoegd voor openbare werken, met het opmaken van het 
ontwerp en met de uitvoering van de infrastructuurwerken.” 

 
2. Aansluitend op deze beslissing, is de kennisgevingsnota voor deze planmilieueffectrapportage, 

van 4 april 2007 tot en met 4 mei 2007 ter inzage gelegd van de bevolking in de onderscheidene 
gemeente, langs het tracé. Deze kennisnota bevatte de oriëntatienota, de evaluatienota en de 
niet-technische samenvatting van de milieuaspecten. 

 
 De inspraakreacties van de bevolking zijn  op 4 juli 2007 in plenaire vergadering besproken. 
 Op 18 februari van dit jaar werd het studiebureau E-connection aangesteld dat de opmerkingen 

en inspraakreacties zal evalueren en de plan-MER verder zal afwerken, zodat de plan-MER ter 
goedkeuring aan de Cel MER kan worden voorgelegd.  De looptijd van de studie is vier 
maanden. 

 
 Na de goedkeuring van de plan-MER, kan de procedure voor het opmaken van het Ruimtelijk 

Uitvoerings Plan (RUP) worden opgestart, waarna het tracé van de nieuwe verbinding tussen 
Ieper en Veurne definitief kan worden vastgelegd . 

 
 De plenaire vergadering voor het RUP wordt na de vakantie gepland.  Het openbaar onderzoek 

van het RUP kan dan plaatsvinden in het voorjaar van 2009. 
 
3.  Technisch gezien kan het dossier op het einde van het jaar worden aanbesteed.  Een eerste 

spadesteek zal echter, gelet op de nog te doorlopen procedures (RUP, onteigeningen) wellicht 
pas voor de tweede helft van 2009 zijn. 

 
4-5. Omdat de procedure nog niet ver genoeg gevorderd is, kan noch een timing voor de 

verschillende deelsectoren, noch een einddatum van realisering vooropgesteld worden. 
 
6.  In het indicatief investeringsprogramma wegen 2008-2010 is voor de herinrichting van de 

Europalaan (N8) te Veurne voor 2009  1.200.000 euro en in 2010   550.000 euro voorzien.  Voor 
de aanpassing van de verbinding Ieper-Veurne is in 2008   2.000.000 euro, in 2009   1.000.000 
euro en later nog 5.000.000 euro voorzien. 

  
7-8. Omdat de procedure nog niet ver genoeg gevorderd is, kunnen de genomen flankerende 

maatregelen en de stand van zaken in verband met de andere onderdelen van het protocol nog 
niet meegedeeld worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 442 
van 26 februari 2008 
van GREET VAN LINTER 
 
 
 
Tewerkstelling doelgroepen   -   Ministeriële kabinetten 
 
De Vlaamse overheid wil maatregelen nemen om meer werkzoekenden met een zwaardere handicap in 
dienst te nemen. Bedoeling is dat gehandicapten voor sommige vacatures niet langer hoeven deel te 
nemen aan de gangbare vergelijkende examens. 
 
Al eerder koos de Vlaamse Regering ervoor om, gezien de voorbeeldfunctie van de overheid, haar 
doelgroepenbeleid met betrekking tot de startbanen maximaal in te vullen door onder andere specifiek 
aandacht te besteden aan allochtone, jonge werklozen en andere “zwakkere groepen”. Op 25 februari 
2005 stelde ik een vraag aan alle ministers m.b.t. de toepassing daarvan bij de ministeriële kabinetten. 
 
Graag daaromtrent een stand van zaken. 
 
1. Hoeveel personen met een handicap zijn er op dit moment op het kabinet tewerkgesteld? 
 

Hoeveel van deze personen met een handicap vallen in bovenvermelde groep van zwaarder 
gehandicapten? 
 

2. Hoeveel allochtone medewerkers werken er op het kabinet? 
 

Hoeveel 55-plussers? 
 
Hoeveel personen die langdurig werkloos waren? 
 

3. Overweegt de minister nog werkzoekenden met een zwaardere handicap in de nabije toekomst in 
dienst te nemen? 

 
Kan de minister de bovenvermelde cijfers bezorgen voor de verschillende jaren van de lopende 
legislatuur? 
 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 37, Van Mechelen nr. 79, 
Vandenbroucke nr. 150, Anciaux nr. 55, Bourgeois nr. 59, Keulen nr. 94, Van Brempt nr. 100, 
Vanackere nr. 107, Crevits nr. 442, Ceysens nr. 44). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 442 van 26 februari 2008  
van GREET VAN LINTER  
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van 
Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 447 
van 27 februari 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Sigmaplan   -   Project Bergenmeersen Wichelen 
 
In de cluster Kalkense Meersen van het Sigmaplan is het project Bergenmeersen in Wichelen 
opgenomen. Het 41 ha groot gebied is al ruim 20 jaar een natuurlijk overstromingsgebied.  Volgens de 
huidige plannen zal het worden omgevormd naar een gecontroleerd gereduceerd getijdengebied 
(GGG).  
 
Bij de omwonenden van het gebied schijnt er heel wat onduidelijkheid te zijn over de gevolgen die de 
plannen voor de Bergenmeersen gaan hebben.  Ook over het concrete functioneren van een GGG 
leven veel vragen en bezorgdheden. Zal het drogende slib geen geurhinder geven? Is dit Scheldeslib 
niet vervuild? Zullen er meer ratten zijn? Groeien er meer distels? Enzovoort. 
 
Dat ringdijken verhoogd moeten worden, is tastbaar en bevattelijk voor de mensen, de volledige 
heroriëntering van een toegankelijk gebied met een agrarisch en natuurlijk karakter naar een 
ontoegankelijke zone met slikken en schorren is dat veel minder.  
 
1. Welke werken zitten er in het project “Bergenmeersen” vervat? In welke fasering zullen deze 

worden uitgevoerd? Wat is de stand van zaken? Wat zal de kostprijs zijn? 
 
2. Welke initiatieven werden reeds genomen om de omwonenden te informeren over het project? 

Welke informatiemomenten worden in de toekomst nog voorzien?  
 
3. Hoeveel landbouwbedrijven zullen er getroffen worden door de plannen? Worden deze geheel of 

gedeeltelijk getroffen? Wat is de leeftijd van de betrokken bedrijfsleiders? 
 
4. Voorziet de grondenbank in voldoende alternatieve kavels voor landbouwbedrijven die zich 

moeten verplaatsen als gevolg van dit project? 
 
5. Wat is de timing voor de realisatie en voor de onteigeningen? 
 
6. Zijn er nog bijsturingen mogelijk in de plannen wat betreft: 

− de precieze inplanting van de dijken; 
− de uiteindelijke bestemming: GOG (gecontroleerd overstromingsgebied of GGG? 
 

7. Was er overleg vanwege de administratie van de minister met het gemeentebestuur? Is er in de 
toekomst nog overleg gepland? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 447 van 27 februari 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
1. Volgens de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 is voorzien dat het bestaande 

gecontroleerde overstromingsgebied Bergenmeersen een estuariene invulling krijgt (GOG-
GGG). In deze beslissing is voorzien om de werken aan dit gebied niet later te starten dan 2010. 

 
 In eerste instantie zal de bestaande ringdijk worden opgehoogd tot 8m TAW en van een 

aangepast dijkprofiel worden voorzien. Deze werken zijn gepland vanaf 2010. Nadat de ringdijk 
is heraangelegd, zal de bestaande uitwateringsconstructie worden vervangen door een nieuwe 
in- en uitwateringsconstructie. Deze werken worden aansluitend op de dijkwijken uitgevoerd. 

 
 De bestaande ringdijk wordt vanuit veiligheidsoogpunt opgehoogd tot op 8m TAW en zal 

tevens een ander profiel krijgen met zwakkere helling om zodoende een grotere stabiliteit te 
garanderen. 

 
Om de estuariene invulling te kunnen realiseren wordt de bestaande uitwateringsconstructie 
vervangen door een nieuwe in- en uitwateringsstructuur. Momenteel wordt het inrichtingsplan 
opgemaakt voor de gehele cluster Kalkense Meersen waarvan GOG-GGG Bergenmeersen een 
onderdeel uitmaakt. Binnenkort zullen de procedures voor de project-MER en het GRUP wordt 
opgestart. 

 
 De kosten voor de inrichting van Bergenmeersen als gecontroleerd overstromingsgebied met 

estuariene invulling zullen na het uitwerken van de technische ontwerpen kunnen worden 
ingeschat. 

 
2. Op 13 december 2007 werd in Berlare een infomarkt georganiseerd, waarop het ontwerp van 

inrichtingsplan werd voorgesteld aan de omwonenden en eigenaars van gronden binnen de 
cluster Kalkense Meersen. Dit ontwerp van inrichtingsplan werd opgesteld in nauw overleg met 
de betrokken gemeenten en belangenorganisaties. Meer dan 400 bezoekers hebben deze 
infomarkt bezocht. Aansluitend op de infomarkt werden de resultaten van het 
landbouweffectenrapport (LER) toegelicht aan de betrokken landbouwers. Elke landbouwer die 
gronden gebruikt binnen de cluster Kalkense Meersen, werd daartoe persoonlijk uitgenodigd. 
Sinds de start van de overlegmomenten, half 2007, is er op de website (www.sigmaplan.be) steeds 
informatie beschikbaar die regelmatig wordt bijgewerkt naargelang de vordering van de 
projecten. 

 
 In het kader van de procedure project-MER zal de ter inzage legging van het 

kennisgevingdossier volgens de formeel voorziene procedure aan de bevolking en de 
omwonenden worden aangekondigd. In het kader van GRUP-procedure is eveneens een 
openbaar onderzoek voorzien, waarop de bevolking en de omwonenden hun inspraak kunnen 
geven. Verder zal er voor de bouwvergunningsaanvraag eveneens een openbaar onderzoek 
worden gevoerd. 

 
3. Via de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 werd het flankerend landbouwbeleid 

goedgekeurd. Als uitvoering daarvan werd door de Vlaamse Landmaatschappij een 
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gedetailleerd landbouweffecten-Rapport (LER) opgemaakt. De resultaten van dit LER werden 
aan de betrokken landbouwers toegelicht op de infomarkt van 13 december 2007. 

 
 Uit het LER blijkt dat 12 landbouwbedrijven grond hebben binnen het project Bergenmeersen, 

waarvan 11 minder dan 5 ha en 1 tussen 5 en 10 ha. 
 Het percentage van de totale bedrijfsoppervlakte dat binnen het project Bergenmeersen is 

gelegen, varieert : 8 landbouwbedrijven met minder dan 20% van de totale bedrijfsoppervlakte 
binnen het project gelegen, 3 landbouwbedrijven met 20 tot 40% en 1 landbouwbedrijf met 40 
tot 60%. 

 
 Van de betrokken bedrijfsleiders zijn er 2 jonger dan 35 jaar, 4 tussen de 35 en 45 jaar, 2 tussen 

de 45 en 55 jaar, 1 tussen 55 en 65 jaar, en 2 ouder dan 65 jaar. Van 1 bedrijfsleider is de 
leeftijd niet gekend. De bedrijfsleiders die jonger zijn dan 65 jaar, gebruiken samen 25 ha 
binnen de Bergenmeersen.  

 
4. De grondenbank heeft als doelstelling om gronden te kopen buiten het projectgebied, om deze te 

ruilen met de gronden binnen het projectgebied. Het zijn enkel de landbouwers in hoofdberoep 
(> 50% van inkomen uit landbouw) die recht hebben op ruilgronden van de grondenbank. 
Wanneer geen ruilgrond voorhanden is, zal men financieel worden vergoed voor de gronden 
binnen het projectgebied. De financiële vergoeding voor de gebruikers omvat de 
uitwinningsvergoeding plus een extra wijkersstimulus van 2.000 euro per ha. De vergoeding 
voor de eigenaar omvat de venale waarde van de grond plus een wederbeleggingsvergoeding 
van 20% van de venale waarde. Een eigenaar-gebruiker heeft recht op beide vergoedingen. De 
grondenbank is einde 2007 effectief opgestart en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is van 
start gegaan met de verwerving van gronden voor deze grondenbank.  

 
5. De onteigeningsplannen van de projecten Bergenmeersen en Paardeweide werden door de Raad 

van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV) op 12 september 2007 goedgekeurd 
en door mij gemachtigd op 13 december 2007. Deze besluiten werden gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 23 januari 2008 en de aangetekende betekening van de betrokken 
eigenaars gebeurde in de loop van 2008. 

 
6. - De bestaande ringdijk wordt opgehoogd en voorzien van een aangepast profiel, maar blijft het 

bestaande dijkentracé volgen. Bij het uitvoeren van deze werken wordt rivierwaarts van de 
bestaande ringdijk gewerkt. Er is bijgevolg geen bijkomende ruimte inname langs de landzijde 
voorzien. 

 
 - De beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 voorziet in een invulling als 

estuariene natuur (GGG). Dit is noodzakelijk om zowel de vooropgestelde 
instandhoudingsdoelstellingen op Vlaams niveau te kunnen realiseren, de impact voor de 
landbouwsector te minimaliseren, als het beoogde veiligheidsniveau te garanderen. 

 
7.   Het inrichtingsplan voor de cluster Kalkense Meersen is tussen mei 2007 en februari 2008 
 opgemaakt in nauw overleg met de projectmatige werkgroep, waarin eveneens het 

gemeentebestuur van Wichelen is vertegenwoordigd.  
 
 De volgende overlegmomenten hebben plaatsgevonden: 

- infoavond in de gemeenten Wichelen, Berlare en Laarne over de beslissingen van de 
Vlaamse Regering inzake het geactualiseerde SIGMAPLAN en toelichting bij het 
geplande landbouweffectenonderzoek voor de landbouwers: 27, 29 maart, 3 april 2006; 

- toelichting bij de resultaten van het LER aan de gemeenten Wetteren, Berlare en Laarne 
(gemeente Wichelen was hierop uitgenodigd maar niet vertegenwoordigd) : 10 mei 
2007; 
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- 1ste projectmatige werkgroep: toelichting bij het geactualiseerde Sigmaplan en 
knelpunten : 20 juni 2007; 

- bilateraal overleg met de alle gemeenten: Wichelen 9 augustus 2007 ; 
- 2de projectmatige werkgroep : bespreken van knelpunten en concepten natuur, water en 

recreatie: 25 september 2007; 
- 3de projectmatige werkgroep: terugkoppeling resultaten subwerkgroepen: 25 oktober 

2007; begeleid bezoek Lippenbroek: 23 november 2007; 
- 4de projectmatige werkgroep: voorstelling van ontwerp van inrichtingsplan : 30 

november 2007 ; 
- 5de projectmatige werkgroep: evaluatie en nazorg infomarkt en toelichting bij verder 

procedureel verloop: 11 februari 2008. 
 
 Daarnaast waren vertegenwoordigers van de gemeente Wichelen ook aanwezig op het overleg 

met de verschillende thematische subwerkgroepen: 
 

- 1ste subwerkgroep natuur, water en mobiliteit en recreatie: 9, 10 en 16 oktober 2007 ; 
- 1ste subwerkgroep landbouw: 29 november 2007 ; 
- 2de subwerkgroep natuur, en mobiliteit en recreatie: 27 februari 2008. 

 
 Op het laatste overleg met de projectmatige werkgroep is afgesproken dat het ontwerp-

kennisgevingsdossier voor de milieueffecten rapportage (MER) via bilateraal overleg met de 
betrokken gemeenten wordt teruggekoppeld vooraleer de MER-procedure van start gaat. Dit 
overlegmoment is voorzien in de loop van maart 2008. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 449 
van 27 februari 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
Paaiplaatsen Grote Gete   -   Verzanding 
 
Bij de vernieuwing van de Grote Gete zijn de voorbije tien jaar een aantal nieuwe paaiplaatsen 
aangelegd, ter hoogte van de kruising van de invalsweg naar de E40 en de ring van Tienen. 
 
Omdat er geen doorstroming is naar die paaiplaatsen en de enige nauwe doorgang aan het verzanden 
is, zitten de vissen gevangen in de paaiplaatsen. Heel wat grote karpers en snoeken lieten al het leven. 
“De vissen sterven door gebrek aan zuurstof en mogelijk ook door vervuiling. De paaiplaatsen zitten 
overvol, maar de vissen raken niet meer in de Gete”, zegt de voorzitter van de Tiense Getevissers. De 
voorzitter van de Grand Pont Vissers Hoegaarden en afgevaardigde van de Hengelsportfederatie 
Vlaams-Brabant zegt dat dit een herhaling is van hetgeen gebeurd is met de paaiplaatsen in 
Hoegaarden in de omgeving van “het bronneke”. Door het stilvallen van de sluis van de molen van 
Ecopower kwamen die allemaal droog te liggen en ondertussen zijn de paaiplaatsen overwoekerd. 
 
In de paaiplaatsen in Tienen komt heel veel slib terecht, doordat het waterniveau steeds zeer hoog 
gehouden wordt. Dit zou het gevolg zijn van een verkeerde berekening bij de aanleg van de vistrappen 
aan de Geteweg, waardoor bij een normale waterstand de vissen niet stroomopwaarts kunnen 
zwemmen. Aan de vistrap zijn er al verzandingen die een eilandje gevormd hebben dat boven het 
water uitsteekt en de doorgang naar de paaiplaatsen raakt dichtgeslibd. 
 
1. Klopt het dat de paaiplaatsen in Tienen te kampen hebben met aanslibbing en zo ja, is dat de 

oorzaak van de vissterfte? 
 
2. Naar verluidt heeft het Vlaams Gewest al beloofd baggerwerken in de Grote Gete uit te voeren, 

maar blijkbaar is dit niet gebeurd. 
 

Wat was de reden voor het niet uitvoeren van deze baggerwerken? Zullen de baggerwerken nog 
worden uitgevoerd en zo ja, binnen welke termijn? 

 
3. Wat was de Prati-index (fysico-chemische kwaliteit) en de Belgische Biotische Index (biologisch-

ecologische kwaliteit) voor de Grote Gete de laatste tien jaar? Zijn er opmerkelijke 
verschuivingen waar te nemen en zo ja, wat ligt hieraan ten grondslag? 

 
4. Zijn beide indexen bekend voor de verzande paaiplaatsen? Zo ja, welke zijn ze en verschillen ze 

aanzienlijk van de waarden in de rest van de Grote Gete? 
 
5. Doet het probleem van de verzanding en aanslibbing van paaiplaatsen of vistrappen zich elders in 

Vlaanderen ook voor? Zo ja, waar? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 449 van 27 februari 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 

 
1.  De paaiplaatsen aan de Grote Gete hebben inderdaad te kampen met aanslibbing. In elke 

waterloop zullen, bij afwezigheid van onderhoud, na verloop van tijd de paaiplaatsen volledig 
afgesloten raken ten gevolge van natuurlijke sedimentatieprocessen. Er kan daarbij een 
versterkend effect optreden ten gevolge van een bijkomende opstuwing van het water. Of het 
toeslibben van de paaiplaats de oorzaak is geweest van de karpersterfte is onduidelijk.  Wat 
betreft de vastgestelde vissterfte kan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) geen 
onderzoek naar de mogelijke oorzaken uitvoeren aangezien de kadavers al waren opgeruimd. Zo 
kon men niet nagaan in hoeverre virale infecties in verband gebracht konden worden met de 
vissterfte. Er werden ook geen vaststellingen over het zuurstofgehalte in het water gedaan het 
moment van de vissterfte zelf. Er waren overigens geen bijkomende aanduidingen merkbaar 
voor een eventueel zuurstoftekort. Zo was het opmerkelijk dat behalve de grote karpers geen 
andere soorten van de karperfamilie werden aangetroffen die in overlevingsmoeilijkheden 
verkeerden of waarbij sterfte optrad. Bij een compleet zuurstoftekort zouden er ook onder de 
kleinere vissoorten slachtoffers moeten gevallen zijn op voorwaarde dat ze in de paaiplaats 
aanwezig waren op het ogenblik van een zuurstoftekort. 

 
 Men mag wel stellen dat de vissen die in een dichtgeslibde paaiplaats aanwezig zijn bij 

eventuele problemen (zuurstoftekorten, bevriezing ten gevolge van het ondiepe water in de 
paaiplaats, …) niet kunnen ontsnappen. Een dichtgeslibde paaiplaats kan bijgevolg wel een 
negatieve impact hebben op het visbestand. Bovendien verliest een afgesloten zone zijn functie 
als paai- en opgroeigebied voor jonge vis in het voorjaar, wat op termijn een belangrijke invloed 
kan hebben op vispopulaties in de waterloop. 

 
2.  Het project aan de Grote Gete thv de Getelaan werd in 2003 definitief opgeleverd. In maart 

2004 werden de slibvang én de paaiplaats en plasbermen een eerste maal volledig geruimd 
(bedrag 62.532,62 euro incl. BTW). Nadien werd in het kader van de jaarlijkse 
onderhoudswerken de instroom naar de vispaaiplaats nog tweemaal vrijgemaakt van slib. 

 Op 14/12/2007 werd een nieuwe aanbesteding gehouden voor de volledige ruiming van 
slibvang, plasbermen en paaiplaats. Dit dossier werd goedgekeurd. Zodra het bedrag 
(104.084,83 euro incl. BTW) effectief wordt vastgelegd, kan toewijzing betekend worden aan 
de aannemer en kunnen de werken starten. De hoge kosten zijn het gevolg van de hoge 
sedimentlast van de Grote Gete. 

 In uw inleiding verwijst u ook naar de paaiplaatsen stroomopwaarts van Hoegaarden. Ik wil u 
meedelen dat een project in voorbereiding is om de site van de molen van Hoegaarden en 
omgeving kwalitatief in te richten. De gemeente Hoegaarden trekt dit project. De VMM zal 
instaan voor de werken aan de waterloop 1° cat waaronder de realisatie van een visdoorgang. 
Europese subsidies werden voor het project aangevraagd. Door deze werken zal het peil 
stroomopwaarts van de molen terug op het vroegere niveau gebracht worden. Dit zal positieve 
gevolgen hebben voor de aanwezige paaiplaatsen. 

 
3. 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.  
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 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. bestrijdings-
middelen, 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) 

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 
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). 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 
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 De kwaliteit van de Grote Gete  
 
 Tabellen 1 en 2 in bijlage geven: 

- de meetpunten weer die gelegen zijn langsheen de Grote Gete op Vlaams-Brabants 
grondgebied (tabel 1 in bijlage); 

- de evolutie weer van de fysico-chemische kwaliteit aan de hand van de Prati index voor 
opgeloste zuurstof en van de biologische kwaliteit aan de hand van de BBI (tabel 2 in 
bijlage).  

 
De Grote Gete ontspringt in Wallonië, ter hoogt van Perwez. Het zuurstofgehalte van de Grote 
Gete evolueert positief, ondermeer door de ingebruikneming van de RWZI van Geldenaken (of 
Jodoigne, Waals Gewest; 20.000 IE) in de tweede helft van 2003. De PIO scoort nu 
‘aanvaardbaar’ van de gewestgrens te Hoegaarden tot stroomafwaarts de RWZI van Tienen 
(meetplaats 439700). Aan de gewestgrens (meetplaats 442050) bedraagt het zuurstofgehalte in 
2007 gemiddeld 9,1 mg/l, tegenover 8,8 mg/L in 2004, 7,8 mg/L in 2001 en 8,0 in 1999. Op 
twee meetplaatsen (440500, 440000) in Tienen – na de monding van de Molenbeek-Mene – 
wordt vanaf 2005 de PIO-klasse ‘niet verontreinigd’ bereikt. Stroomafwaarts van Tienen is er, 
vooral na de lozing van het bedrijf Citrique Belge (dat ook een deel van het effluent van de 
RWZI van Tienen als koelwater aanwendt en vervolgens loost), een daling van het 
zuurstofgehalte (minimum van 3 mg/L in 2007) zodat de PIO evolueert naar ‘matig 
verontreinigd’ voor de rest van de benedenloop. Ook de Tiense Suikerraffinaderij en een 
belangrijk, verlaagd overstort aan de stadsmagazijnen van Tienen dragen bij tot de 
kwaliteitsverslechtering van de Grote Gete na Tienen. Bij neerslag wordt sterk verontreinigd 
afvalwater (de zgn. first flush) overgestort naar de Grote Gete. Bij droog weer wordt vrijwel 
niets overgestort. 
De basiskwaliteitsnormen worden in 2007 overschreden: 

- voor zwevende stoffen (gemiddeld 43 mg/L; maximum 214 mg/L; 90 percentiel norm = 
50 mg/L) en totaal fosfor te Hoegaarden (442050), na het binnenstromen vanuit Wallonië; 

- voor zwevende stoffen (gemiddeld 45 mg/L; maximum 181 mg/L) en totaal fosfor te 
Tienen (441000), stroomopwaarts de paaiplaatsen; hoewel geen viswater hier (pas vanaf 
de monding van de Molenbeek-Mene, stroomafwaarts de paaiplaatsen) worden de 
viswaternormen (voor karperachtigen) hier overschreden voor zwevende stoffen, 
ammonium en nitriet (zoals bijna overal in Vlaanderen); 

- voor opgeloste zuurstof, zwevende stoffen (gemiddeld 101 mg/L; maximum 738 mg/L; 
norm = 50 mg/L), biochemisch zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik, ammonium, 
totaal fosfor en orthofosfaat, vóór de samenvloeiing met de Kleine Gete in Budingen 
(Zoutleeuw, meetplaats 438000). Bovendien worden hier ook de viswaternormen 
overschreden voor zwevende stoffen (norm voor gemiddelde = 25 mg/L), biochemisch 
zuurstofverbruik, ammonium en nitriet. 

 
De Grote Gete heeft de laatste jaren op alle onderzochte meetplaatsen doorgaans een matige 
biologische kwaliteit (uitzondering: één maal een goede biologische kwaliteit in 2005 op 
meetplaats 442000 te Hoegaarden). In tegenstelling tot de jaren ervoor wordt vanaf 2004 
stroomafwaarts van Tienen in de Grote Gete geen slechte biologische kwaliteit meer 
vastgesteld.  

 
 Een goede parameter om te correleren met de verzanding/aanslibbing van de paaiplaatsen is het 

gehalte aan zwevende (en dus ook bezinkbare) deeltjes in het water.  
 Hierboven werd reeds aangetoond dat de basiskwaliteitsnorm van zwevende stoffen 

stroomopwaarts Tienen in 2007 overschreden werd. Dit is toe te schrijven aan erosieprocessen 
stroomopwaarts (Haspengouws plateau), voornamelijk in Wallonië, maar bijvoorbeeld ook in 
het stroomgebied van de Molenbeek-Mene. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -891- 
 
 

 

 De evolutie van het gehalte aan zwevende stoffen is tijdens de afgelopen jaren redelijk stabiel 
gebleven zoals blijkt uit de grafiek van het verloop van de concentratie aan zwevende stoffen op 
meetplaats 441000, stroomopwaarts de paaiplaatsen in kwestie (zie figuren 1 en 2 in bijlage). 

 
 Vooral na periodes met hevige neerslag, is het water van de Grote Gete beladen met een grote 

concentratie aan zwevende partikels die dan weer kunnen bezinken bij lagere stroomsnelheden, 
zoals in de paaiplaatsen. De totale jaarlijkse sedimentlading voor de Grote Gete te Tienen voor 
2006 en 2007 wordt op ongeveer 5000 ton/jaar geschat. Deze begroting is gebaseerd op 
continue metingen van de sedimentlading van verschillende bovenlopen van de Demer, onder 
meer van de Herk (metingen te Wellen). De stroomgebiedskenmerken (hellingen, bodemtypes, 
…) van de bemeten bovenlopen zijn gelijkaardig aan deze van de Grote Gete te Tienen. De 
metingen van de jaarlijkse sedimentlading gebeuren in kader van het operationeel 
hoogwaterbeheer (aanleg sedimentvangen e.d.).  

 De jaren 2006 en 2007 waren jaren met relatief weinig periodes met hevige neerslag. In jaren 
waarin veel hevige regens voorkomen, kan de jaarlijkse sedimentvracht veel hoger zijn dan 
5000 ton. 

 
4.  Beide indexen zijn niet bekend voor de verzande paaiplaatsen, maar wel voor de meetplaatsen 

stroom-op- en stroomafwaarts (resp. 441000 en 440500). Deze indexen van beide locaties 
werden hierboven reeds besproken (zie deelvraag 3).  

 
5.  Het fenomeen van verzande paaiplaatsen doet zich eveneens voor in andere gebieden en 

provincies, in het bijzonder waar stilstaande waterlichamen zijn aangetakt aan stromende beken 
of rivieren. Zo werd in Antwerpen een kleine, bijna volledig verzande paaiplaats in de Koude 
Beek te Borsbeek geruimd. Ook de ingang van de paaiplaats aan de Looiendse Nete begint 
tekenen te vertonen van verzanding. In West-Vlaanderen werden al enkele paaiplaatsen zoals 
die in Elzendamme en de dode ijzer te Roesbrugge geruimd na een dichtslibbing. De klassieke 
paaiplaats, meestal een aantakking aan één zijde van een poel, heeft zonder onderhoud slechts 
een beperkte bestaansduur aangezien een plotse verbreding van de waterloop een lokaal 
verlaagde stroomsnelheid teweeg brengt met als gevolg sedimentatie en aanslibben. Dit houdt in 
dat ze geregeld moeten ruimen om de opening van het waterlichaam vrij te houden. De 
frequentie van de noodzakelijke ruimingen hangt af van een aantal factoren waaronder de 
sedimentlast van de waterloop en de heersende stroomsnelheden. Paaiplaatsen moeten zoals 
andere min of meer stilstaande waterpartijen op tijd beheerd en onderhouden worden. Bij 
afwezigheid van onderhoud wordt de paaiplaats na verloop van tijd ten gevolge van natuurlijke 
sedimentatieprocessen volledig afgesloten. Op geregelde tijdstippen ruimen is in die gevallen 
bijgevolg noodzakelijk om de functie als paaigebied voor vissen te blijven garanderen. 

 Nieuwe inzichten rond de efficiëntie van maatregelen voor het versterken van de 
habitatkwaliteit voor visfauna leren ons dat met het oog op habitatherstel het beter is de rivieren 
zelf op plaatsen waar er ruimte is terug natuurlijker in te richten (natuurvriendelijke oevers, 
houtkanten,...) De rivier zorgt vervolgens zelf voor voldoende habitats (holle oevers, 
moeraszone,...). Nieuwe maatregelen m.b.t. habitatherstel zullen in de toekomst aldus eerder op 
deze manier aangepakt worden.  

 Vistrappen hebben minder last van aanslibbing omdat er een continue doorstroming is. De 
visdoorgangen op de Gete te Tienen werden in opdracht van de VMM door het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek onderzocht. Hieruit blijkt dat meerdere vissoorten (blankvoorn, 
giebel, driedoornige stekelbaars, bermpje, riviergrondel,…) gebruik maken van de 
visdoorgangen. Uit het onderzoek bleek tevens dat door een aantal aanpassingen de efficiëntie 
van de visdoorgangen verhoogd kunnen worden. De VMM zal deze aanpassingen uitvoeren.  

 
BIJLAGE 
 
Tabellen en grafieken 
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Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/449/antw.449.bijl.001.docm 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 451 
van 27 februari 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vlaamse overheid   -   Ziekteverzuim 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vragen van 28 maart 2006 aan alle ministers had ik graag volgende 
vragen gesteld over het personeel van de departementen en verzelfstandigde agentschappen binnen 
hun respectieve beleidsdomeinen. 
 
1. Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden genoteerd binnen de 

respectieve departementen en agentschappen? Kan de minister de cijfers meedelen voor 2006, 
2007 en de stand van zaken in 2008? 

 
2. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode 

vastgesteld? 
 
3. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd 

in dezelfde periode? 
 
4. Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties? 
 
5. Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode 

vastgesteld? 
 
6. Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke? 
 
7. Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 40, Van Mechelen nr. 83, 

Vandenbroucke nr. 153, Anciaux nr. 59, Bourgeois nr. 62, Keulen nr. 98, Van Brempt nr. 110, 
Vanackere nr. 109, Crevits nr. 451, Ceysens nr. 47). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 451 van 3 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -895- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 452 
van 27 februari 2008 
van TINNE ROMBOUTS 
 
 
 
Ecologische projecten   -   Waterpeil 
 
Ik verwijs naar mijn vraag om uitleg over de waterbergingsproblematiek van waterlopen bij het 
uitvoeren van ecologische projecten (vraag nr. 307 van 15 november 2007, Handelingen, C64, blz. 16-
17). 
 
De minister verzekerde dat er “in het kader van het integraal waterbeheer rekening wordt gehouden 
met verschillende aspecten van het watersysteem en dat de waterbergingscapaciteit hier één van was”. 
Zo zouden alle maatregelen die een belangrijke impact hebben op de afvoer- en bergingscapaciteit 
worden doorgerekend met beschikbare en geijkte kwantiteitsmodellen. Op basis van deze resultaten 
worden de projecten al dan niet bijgesteld. 
 
Toch moeten we bij het gebruik van deze modellen realistisch blijven. Het zijn en blijven theoretische 
modellen en, zoals reeds meerdere keren naar voren is gekomen, strookt de theorie niet altijd met de 
praktijk. 
 
Wanneer in de praktijk zo’n theoretisch watermodel faalt, heeft dit vaak wel grote consequenties. 
Wanneer bijvoorbeeld het waterpeil meer stijgt dan voorzien, komen vaak naastliggende percelen met 
of zonder teeltgewas onder water te staan, komen drainagebuizen onder water te staan,… met alle 
gevolgen van dien. 
 
1. Wordt bij het uitvoeren van dergelijke projecten het waterpeil systematisch opgevolgd? Worden er 

voor (hoelang), tijdens en na de werken peilbuizen voorzien om het waterpeil te controleren? 
 
2. Indien blijkt dat het waterpeil schade berokkent, wordt dan dadelijk ingegrepen met herstel of 

compenserende maatregelen om het peil opnieuw “in orde” te brengen (oorspronkelijk niveau of 
niveau theoretisch model)? 

 
3. Wanneer er schade is bij aanpalende eigenaars, wie moet dan aantonen dat deze schade 

veroorzaakt wordt door de waterpeilverhoging in het kader van de uitgevoerde projecten, bij wie 
ligt de bewijslast? 

 
Op wie kan de schadelijder de kosten verhalen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 452 van 27 februari 2008 
van TINNE ROMBOUTS 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
1.  De afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij bezit een uitgebreid 

meetnet van stations, waar waterpeilen worden opgemeten. Indien zich in de buurt van een 
locatie waar werken zullen plaatsvinden geen dergelijk station bevindt, dan kan een extra 
peilcontrole nuttig en noodzakelijk zijn. 

 
2. Indien de berekende peilen niet zouden overeenstemmen met de achteraf waargenomen peilen, 

dan kan een herstelmaatregel uitgevoerd worden. 
 
3. Er is een “voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de onteigening 

ten algemene nutte, het voorkooprecht, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van het 
Decreet Integraal Waterbeleid” in voorbereiding, waarin een uitgebreide vergoedingsregeling 
zal uitgewerkt worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 456 
van 27 februari 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
N8 Ninove-Brussel   -   Heraanleg 
 
Op de Ninoofsesteenweg zijn er vier kruispunten die geboekstaafd staan als zwarte punten. Dat wil 
zeggen dat er al verschillende zware ongevallen zijn gebeurd. Het Vlaams Gewest dat de weg beheert, 
wil die punten aanpakken en van de N8 een veiliger invalsweg naar Brussel maken. 
 
Het gemeentebestuur van Dilbeek maakte zijn standpunten over de aanpak van die zwarte punten 
duidelijk op een vergadering met de dienst Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Voor de geplande 
aanpassingen aan de kruispunten is de gemeente erg voorzichtig. 
 
Het voorstel om de Rozenlaan te knippen, kan op weinig enthousiasme rekenen. Ook al omdat die 
ingreep voor de omwonenden, het zwembad Dilkom en de school Regina Caeli extra overlast zou 
betekenen. Het gemeentebestuur stelt voor eventueel een eenrichtingsstraat te maken van de 
Rozenlaan en fietsers en voetgangers veilig de steenweg te laten oversteken, bijvoorbeeld langs een 
voetgangerstunnel. 
 
Ook het zwarte punt aan de Bodegemstraat en de Itterbeeksebaan moet worden aangepakt, maar de 
administratie rekent daarbij al op de komst van busbanen, iets waar de gemeente zich nog steeds hevig 
tegen verzet. De onteigeningen om brede voet- en fietspaden aan te leggen, lijken ook onnodig, omdat 
die op de rest van de steenweg voorlopig niet worden aangepakt. De dienst Wegen en Verkeer 
Vlaams-Brabant vindt dan weer dat die er  beter nu al komen, in plaats van over enkele jaren opnieuw 
werkzaamheden aan het kruispunt te moeten uitvoeren. 
 
Een herinrichting van het kruispunt aan het trammuseum in Schepdaal is volgens de gemeente zinloos, 
omdat het te onoverzichtelijk is. Het zou beter zijn dat te verschuiven naar de Overveldstraat. 
Daardoor wordt ook het centrum van Schepdaal wat autoluwer. Bovendien worden dan de 
parkeerplaatsen aan zaak Moderna behouden. 
 
Voor het kruispunt in het gehucht Goudveerdegem zou er al een nieuw plan zijn waardoor het aantal 
onteigeningen daalt van negen naar drie, maar details daarover zijn niet bekend. De gemeente wacht 
op nieuwe plannen. Die zullen er snel moeten komen, want de subsidies voor de herinrichting hebben 
een beperkte houdbaarheidsdatum. Als die is overschreden, zullen de kosten oplopen. 
 
1. Wat is de stand van zaken betreffende de herinrichting van N8 in Dilbeek? Hoe zien de nieuwe 

plannen er concreet uit? 
 
2. Het gemeentebestuur van Dilbeek formuleerde een aantal bezwaren bij het voorontwerp. 
 

In welke mate wordt er met deze bezwaren rekening gehouden? 
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3. Voor het kruispunt in het gehucht Goudveerdegem zou er een nieuw plan zijn. Hoe ziet dat plan er 
concreet uit? 

 
4. Is er reeds een concrete timing vastgelegd voor de werken langs de hele N8 tussen Ninove en 

Brussel? 
 
5. Kan de minister de exacte bedragen meedelen betreffende subsidiëring van dit project? 
 
6. Binnen welke termijn dienen de herinrichtingsplannen te worden goedgekeurd om de subsidies 

niet te mislopen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 456 van 27 februari 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Het Vlaamse Gewest heeft de tijdelijke vereniging TV3V belast met de studie, het ontwerp, het 
aanbesteden en het opvolgen tijdens de uitvoering van de zwarte punten in Vlaanderen, binnen het 
project "wegwerken gevaarlijke kruispunten en wegvakken in Vlaanderen". TV3V treedt voor deze 
projecten op als gedelegeerd bouwheer voor het Vlaamse Gewest. 
 
In totaal zijn er 4 gevaarlijke punten gelegen langs de N8 op het grondgebied Dilbeek. 
Het betreft volgende projectnummers: 
     1. 2041: kruispunt N8 met de Schapenstraat 
    2. 2069: kruispunt N8 met de Bodegemstraat en Itterbeeksebaan 
    3. 2079: kruispunt N8 met de Rozenlaan 
    4. 2141: kruispunt N8 met de Wijngaardstraat / Eylenboschstraat 
 
1. De projecten 2079 en 2141 bevinden zich in fase voorontwerp. De verschillende inrichtings-

voorstellen die aangereikt werden door AWV, zijn niet goedgekeurd door de gemeente. 
 De projecten 2041 en 2069 zijn goedgekeurd door de gemeente op de Provinciale Commissie 

Verkeersveiligheid. Dit gebeurde op 16 juni 2005 voor project 2041 en op 13 december 2004 
voor project 2069. Voor deze punten wordt het ontwerp opgemaakt. 

 
2. De punten 2079 en 2141 kunnen niet langer binnen de opdracht van de gevaarlijke punten 

behandeld worden gezien het contract met het studiebureau, dat voor het definitief ontwerp van 
deze punten moest instaan, beëindigd is. 

 Voor de punten 2041 en 2069 werden er door het gemeentebestuur van Dilbeek bezwaren 
geopperd tegen het (voor)ontwerp. Tijdens de overlegvergadering tussen AWV afdeling 
Vlaams-Brabant, TV3V en de gemeente Dilbeek op 28 januari 2008 werd er overeengekomen 
dat dit ontwerp toch verder wordt uitgewerkt, rekening houdende met enkele opmerkingen van 
de gemeente Dilbeek. 

 
3. Voor het kruispunt N8 met de Schapenstraat zal het plan aangepast worden met het oog op 

beperking van de terreininname. 
 
5. Volgende bedragen werden voorzien bij de voorontwerpraming: 907.662 euro voor project 

2041, 802.886 euro voor project 2069, 580.000 euro voor project 2079 en 100.000 euro voor 
project 2141. Deze bedragen houden geen rekening met de kostprijs van de onteigeningen en 
zijn vastgesteld op basis van de voorontwerpraming. De definitieve bedragen kunnen pas 
bepaald worden na voltooiing van het ontwerp. 

 
6. Er is door de Vlaamse Regering geen einddatum gesteld aan de uitwerking van de projecten in 

het kader van de aanpak van de gevaarlijke punten. De Vlaamse Regering heeft een budget 
vooropgesteld van 550.000.000 euro, waarvan de toekenning van de laatste schijf van 
100.000.000 euro voorzien is in 2009. 

 
 Met uw vierde vraag verwijst u vermoedelijk naar de studieopdracht "Studie sluipverkeer en 

onderzoek van alternatieve tracés voor het openbaar vervoer op de N8 tussen Ninove en 
Brussel" die het Agentschap Wegen en Verkeer heeft aanbesteed in september 2007. Deze 
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studieopdracht is ondertussen gegund en de startvergadering had plaats in februari. We 
verwachten de resultaten van deze studie tegen het einde van het jaar 2008. De uiteindelijke 
herinrichting van de N8 voor het volledige tracé van Ninove tot Brussel zal afhankelijk zijn van 
de resultaten van deze studie. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 458 
van 27 februari 2008 
van GILBERT BOSSUYT 
 
 
 
Kanaal Veurne-Duinkerke / A18   -   Overbrugging / ondertunneling 
 
Aan de Frans-Belgische grens leeft al jaren de ambitie om een grensoverschrijdend recreatief netwerk 
uit te bouwen voor wandelaars, fietsers en ruiters. Om een veilig en aantrekkelijk landschapstraject uit 
te stippelen van het strand in het Waddengebied tussen de Westhoek- en de Cabourduinen (in 
Adinkerke) en de polders van De Moeren, is de aanleg van een tunnel onder de autosnelweg A18 en 
een brug over het Kanaal Veurne-Duinkerke noodzakelijk. De vroegere wandel-, fiets- en ruiterroutes 
werden nooit volledig hersteld na de aanleg van de autosnelweg A18. 
 
Reeds in het eindvoorstel van het landinrichtingsplan De Moeren van  juni 2001 werd het Vlaamse 
engagement genomen om een recreatieve verbinding mogelijk te maken die de A18 zou dwarsen (toen 
werd nog een brug voorgesteld). 
 
In de periode 2003-2007 was er geregeld overleg tussen de diverse Vlaamse administraties, het 
provinciebestuur en de gemeente De Panne om het overleg voor te bereiden. 
 
In het meerjarenprogramma van de NV Zeekanaal en Waterwegen is 100.000 euro ingeschreven voor 
het jaar 2010 voor de bouw van een fiets-, wandel- en ruiterbrug over het Kanaal Veurne-Duinkerke. 
 
1. Is er een akkoord dat de Vlaamse Gemeenschap bereid is om 20 % te financieren van de geraamde 

kosten voor de aanleg van een brug over het Kanaal Veurne-Duinkerke en een tunnel onder de 
A18? 

 
2. Is er een akkoord over de financiële kosten die de diverse Vlaamse administraties - onder de 

bevoegdheid van de minister - ten laste nemen? 
 
3. Zijn de noodzakelijke kredieten voor de bouw van een tunnel onder de A18 en de ophogingen en 

verharding van de opritten van de brug reeds ingeschreven in het meerjarenprogramma voor de 
wegen? Zo neen, worden deze kredieten alsnog opgenomen voor het jaar 2010? 

 
4. Zijn de noodzakelijke kredieten voor de aanleg van een toegangsweg tot aan de brug (aan de kant 

van de Smekaertstraat) reeds ingeschreven in het budget van het Agentschap voor Natuur en Bos? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 458 van 27 februari 2008 
van GILBERT BOSSUYT 
 
 
 
1. Het resultaat van het geregeld overleg tussen diverse Vlaamse administraties, het 

provinciebestuur en de gemeente De Panne  is een principieel akkoord. De Vlaamse Overheid 
zou 20% van de kosten dragen op voorwaarde dat de kosten niet verder zouden stijgen en dat er 
een ondertekende overeenkomst zou worden gemaakt tussen de partners (Vlaamse Overheid, 
Provincie West-Vlaanderen, gemeente De Panne, Franse partners).  Deze voorwaarden zijn op 
heden niet vervuld. 

 
2. Er is nog geen akkoord over de financiële kosten – cf. het antwoord op vraag 1.  

 
3. Er zijn nog geen kredieten voorzien. Deze kunnen pas worden vastgelegd na de ondertekening 

van een overeenkomst tussen de partners. 
 
4. Deze brug ligt naast het Vlaams natuurreservaat De Duinen en Bossen van De Panne, 

deelgebied De Zwarte Hoek.  Er is in het beheerplan voor dit gebied rekening gehouden met de 
aanleg van de brug en een toegangsweg richting Smekaertstraat.  

 
 De huidige toegangsweg naar de toekomstige brug, namelijk de Maerestraat, is niet gelegen 

binnen het Vlaams Natuurreservaat en is een buurtweg volgens de Atlas der Buurtwegen 
(Chemin n.6: Chemin du canal de Dunkerque à Furnes au dunes). De beheersbevoegdheid voor 
deze weg ligt bij de gemeente De Panne. Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet dan ook 
geen kredieten voor de heraanleg van deze toegangsweg.  

 
 De nieuwe toegangsweg vanaf de Smekaertstraat ligt deels binnen het genoemde Vlaams 

Natuurreservaat. Het budget voor de aanleg van het gedeelte binnen het Vlaams Natuurreservaat 
kan worden aangerekend op de reguliere begroting van het Agentschap voor Natuur en Bos, 
provinciale afdeling West-Vlaanderen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 460 
van 28 februari 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Verkeersveiligheid  -  Bermverharding 
 
Heel wat verkeersslachtoffers vallen door voertuigen die van de weg raken. 
 
Als dat bijvoorbeeld gebeurt omdat bestuurders afgeleid worden of vermoeid raken, is de situatie 
dikwijls nog herstelbaar als er waarschuwingsmarkeringen zijn of voorzieningen die de bestuurder 
helpen om weer op de rijbaan te geraken. 
 
Een belangrijke maatregel in dit verband is het semi-verharden van de berm om het voertuig 
bestuurbaar te houden, door het aanbrengen van betonstenen, kunststofplaten of steenmengsels. 
 
In Nederland is men blijkbaar al verder gevorderd op dit vlak dan in Vlaanderen en werden een aantal 
verhardingen uitgetest. Een aantrekkelijk systeem blijkt de zogenaamde bermmat te zijn. Het gaat om 
betonstraatstenen met holle ruimtes op een doek van kunststof. Daardoor ontstaat een soort gras-
betontegel die bovendien waterdoorlatend is en een groene aanblik creëert. Daarnaast werd er ook 
gewerkt met een grastegel van kunststof, namelijk van gerecycleerd polystyreen, die eveneens 
waterdoorlatend is. De resultaten waren zeer bemoedigend: de wagens bleven veel makkelijker 
hanteerbaar als ze van de weg raakten en ze geraakten dan ook makkelijker opnieuw op de rijweg. 
 
1. Is de minister op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek?  
 
2. Bestaan er plannen om ook bij ons dergelijke bermverhardingen te gebruiken?  
 

Worden er eventueel proefprojecten in het vooruitzicht gesteld?  
 

Wordt eraan gedacht het gebruik van dergelijke tegels door de diverse wegbeheerders te 
ondersteunen en zo ja, op welke wijze? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 460 van 28 februari 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Materialen die een zekere verharding realiseren maar toch de doorgroei van gras mogelijk maken zijn 
bekend bij de Vlaamse overheid. Ze worden in het vakjargon veelal “betongrasdallen” genoemd en er 
bestaan eveneens varianten in kunststof. Ze worden op het openbaar domein soms gebruikt voor de 
verharding van oppervlakken die soms als parkeerplaats worden gebruikt. 
Deze materialen kunnen ook gebruikt worden voor delen naast de eigenlijke weg die sporadisch 
overreden worden. 
 
1. Het is bekend dat dit soort “semiverhardingen” in Nederland op grotere schaal zal gebruikt 

worden op bermen. 
 
2. Op de Vlaamse autosnelwegen en andere gewestwegen is er in de regel buiten de eigenlijke 

rijbaan en eventuele pechstroken nog een extra breedte met de “normale” wegverharding. Op 
heel wat plaatsen op de hoofdwegen is er aansluitend daarop dan een betonnen vangrail of een 
metalen vangrail waarvan de voorzijde nagenoeg samenvalt met de rand van de normale 
wegverharding. Deze vangrails worden in de regel en stap voor stap ook beveiligd met 
vangplanken voor motorrijders. Er zijn derhalve minder plaatsen waar er nood is aan een 
geëigende bermverharding omdat de onverharde bermen er momenteel stuk gereden worden of 
omdat deze onverharde bermen een extra risico opleveren. Wanneer dat sporadisch wel het 
geval is wordt gekeken in welke omstandigheden welk materiaal het best geschikt is voor het 
oppervlak van deze bermen. Er zijn dus momenteel geen plannen om dergelijke “grasdallen” in 
beton of kunststof stelselmatig te gebruiken voor herstelling of als preventieve maatregel. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -905- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 476 
van 6 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Luchthaven Oostende   -   Onderhoud terreinen 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 251 van 28 maart 2002 in verband met de 
luchthaventerreinen van Oostende (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 16 van 12 juli 2002, blz. 
1765) zou ik graag volgende vragen willen stellen. 
 
1. Wie staat er momenteel in voor het onderhoud van de luchthaventerreinen? 
 
2. Is er eind 2003 een opdracht uitgeschreven om het gras te laten verschralen? 
 
3. Zijn er nog landbouwers actief op de terreinen van de luchthaven? 
 
4. Wat waren de inkomsten van landbouwconcessies de afgelopen vijf jaar? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 476 van 6 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Het onderhoud van de niet-verharde oppervlakten van het luchthaventerrein gebeurt momenteel 

hetzij via een onderhoudscontract voor het maaien van het gras, hetzij met eigen  personeel van 
de luchthaven voor andere onderhoudswerken. 

 
2. Er is eind 2003 geen opdracht uitgeschreven om het gras te laten verschralen. 
 
3. Er zijn geen landbouwers meer actief op de terreinen van de luchthaven. 
 
4. Sedert 2004 zijn er geen rechtstreekse inkomsten meer uit landbouwconcessies, aangezien er 

geen enkel concessiecontract meer werd verlengd sinds 31 oktober 2003. Voordien bedroegen 
de inkomsten van de landbouwconcessies ongeveer 36.000 euro per jaar. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 479 
van 6 maart 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Aankoop Kyoto-eenheden   -   Kostprijs 
 
1. Wat is de huidige raming van in het buitenland aan te schaffen Kyoto-eenheden? 

 
Hoeveel van deze behoefte is al aangeschaft (via flexibiliteitsmechanismen)? 
 

2. Wat is de geraamde kostprijs van de nog te verrichten aanschaf? 
 

Hoe worden deze kosten ESER-matig (Europees Stelsel van Economische Rekeningen) 
verrekend? 
 
Zijn de betrokken middelen voorzien in de meerjarenbegroting? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 479 van 6 maart 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
1. De markt van projectgebonden Kyoto-eenheden kende de laatste jaren een enorme expansie. De 

totale waarde van deze markt bedroeg in 2006 3.9 miljard Euro15. Dit was meer dan een 
verdubbeling ten opzichte van 2005. Ook in 2007 zette deze expansieve trend zich verder door. 
Gezien de snellere start van CDM in vergelijking met JI is de CDM-markt veruit het sterkst 
ontwikkeld. Aan de aanbodszijde wordt deze markt gedomineerd door China, dat in 2006 een 
marktaandeel (op basis van transactievolumes) van 61% vertegenwoordigde. India komt op de 
tweede plaats met 12%. Azië als geheel nam een marktaandeel van 80% voor haar rekening. 
Aan de vraagzijde zijn vooral Europese spelers actief op de CDM-markt (86% van het totale 
transactievolume in 2006). Ook Japan is een belangrijkere afnemer van CER’s. 

 
 In het ontwerp van definitief Vlaams Toewijzingsplan, dat door de Vlaamse Regering 

principieel werd goedgekeurd op 22 februari 2008, wordt uitgegaan van een resterende reductie-
inspanning van in totaal 17,395 Mton aan te kopen externe emissiekredieten voor de periode 
2008-2012. Hierdoor wordt minstens 80% van de kloof met de Kyotodoelstelling ingevuld met 
binnenlandse maatregelen. In deze raming werden ook de risico’s ingecalculeerd die verbonden 
zijn aan de verwerving van projectgebonden Kyoto-eenheden, met name het risico dat 
projectactiviteiten in de praktijk minder emissiekredieten genereren dan vooropgesteld bij het 
projectontwerp. 

 
 De verwervingsdoelstelling zal verder periodiek geëvalueerd worden, waarbij rekening zal 

gehouden worden met de meest actuele prognoses van de Vlaamse broeikasgasemissies in de 
Kyoto-periode en met het reductiepotentieel van het interne beleid. 

 
 Op basis van de actuele koolstofprijs heeft het Vlaamse Gewest tot nu toe investeringen verricht 

voor ca 1/3de van de ingeschatte Vlaamse kredietbehoefte, voor de periode 2008-2012.  
 
 
2.  Via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) die in deze context autonoom en op eigen 

risico optreedt in opdracht van de Vlaamse Regering, werd 42 miljoen euro ingebracht, 
afkomstig uit de valorisatie van GIMV- en Indaver-aandelen. In uitvoering hiervan werd 
toegetreden tot het Asia Pacific Carbon Fund (APCF) van de Aziatische Ontwikkelingsbank 
(ADB) en tot het Multilateraal Fonds voor de handel in emissierechten (MCCF) van de 
Europese Bank voor Wederopbouw en Herontwikkeling (EBRD) en de Europese 
Investeringsbank (EIB). De PMV behoort niet tot de consolidatiekring van de Vlaamse 
overheid, de inkomsten noch de uitgaven van de PMV beïnvloeden het vorderingensaldo van 
het Vlaams gewest.  

 
 Voor 13,36 miljoen euro werden ook een aantal voorzieningen getroffen via het Energiefonds, 

dat tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid behoort en waarvan de inkomsten en 
uitgaven het vorderingensaldo van het Vlaams gewest wel beïnvloeden. Hiermee werden de 
rechtstreekse deelname van het Vlaamse Gewest aan het Carbon Fund for Europe (CFE) en 
enkele kleinere emissiereductieaankoopovereenkomsten met CDM-projectuitvoerders in Chili 

                                                      
15 Bron: State and Trends of The Carbon Market 2007 (Wereldbank) 
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en Bolivië gefinancierd. Aangezien het Energiefonds een begrotingsfonds is, betekent dat 
tegenover deze voorzieningen de nodige toegewezen inkomsten gerealiseerd werden. 

 
 De gespecialiseerde vakpers maakt melding van een actuele prijs voor nog niet uitgegeven 

projectgebonden emissiekredieten van 7 tot 15 Euro per ton CO2-eq16, afhankelijk van de 
geografische locatie van het project, het projecttype en het risiconiveau. Het Vlaamse Gewest 
hanteert voor haar aankoopprognoses een bedrag rekening houdend met het gemiddelde van 
deze vork. De totale resterende verwervingskost voor het Vlaamse Gewest wordt bepaald door 
het te overbruggen beleidstekort en kan geraamd worden op ongeveer 102 miljoen Euro 
uitgaande van de inzet van primaire CER’s. Analyse van de marktevolutie toont aan dat de 
prijzen van projectgebonden Kyoto-eenheden een opwaartse tendens vertonen. Vanuit deze 
optiek wordt dus rekening gehouden met een mogelijk grotere budgetimpact. 

 
 De overige middelen voor de verwerving van externe Kyoto-eenheden worden door de Vlaamse 

Regering vrijgemaakt naarmate er interessante verwervingsopportuniteiten worden 
geïdentificeerd. Hierbij kan ik verwijzen naar het engagement van de Vlaamse Regering van 20 
juli 2006 om jaarlijks een bijkomend budget vrij te maken om gradueel de nodige hoeveelheid 
Kyoto-eenheden op te bouwen, rekening houdend met de prijsevoluties en in afstemming met de 
kostprijs en het resultaat van interne reductiemaatregelen die tijdig uitgevoerd kunnen worden. 
De beschikbare tijd loopt tot de bijkomende termijn (verwacht eind 2014) toegestaan om aan de 
verplichtingen te voldoen, vermeld in punt 3 van de beslissing 13/CMP.1 over de regels voor de 
boekhouding van de toegewezen hoeveelheden ter uitvoering van artikel 7, § 4, van het Protocol 
van Kyoto. De uitvoering hiervan is opgenomen in het samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto.  

                                                      
16 CDM&JI Monitor, gepubliceerd door Point Carbon 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 484 
van 6 maart 2008 
van MARNIC DE MEULEMEESTER 
 
 
 
Polders en wateringen   -   Werkingsinventaris 
 
Iets meer dan een jaar geleden stelde ik al een vraag om uitleg over de financiële situatie van de 
polders en wateringen aan toenmalig bevoegd minister, Kris Peeters. 
 
In zijn antwoord verwees minister Peeters naar een uitgebreide inventaris die op dat moment 
opgemaakt werd door zijn administratie, in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Polders en 
Wateringen (Handelingen C61 van 11 januari 2007, blz. 18-19). 
 
In opvolging van deze problematiek had ik graag volgende vragen gesteld. 
 
1. Is de opmaak van de uitgebreide inventaris ondertussen afgerond en is deze beschikbaar? 
 
2. Welke conclusies kunnen getrokken worden uit de inventaris wat betreft administratieve 

vereenvoudiging bij de polders en wateringen? 
 
3. Welke initiatieven zijn al genomen of gepland om de grote versnippering van het beheer van de 

polders en wateringen en de inefficiënte werking die daarmee gepaard gaat, op te vangen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 484 van 6 maart 2008 
van MARNIC DE MEULEMEESTER 
 
 
 
1. De opdracht uitgevoerd door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen werd op 21 

augustus 2007 definitief opgeleverd.  
 
2. Voor 75 van de 106 geregistreerde polders en wateringen zijn gegevens beschikbaar. Er kan 

vanuit gegaan worden dat nagenoeg alle overige besturen geen activiteit meer vertonen en in 
principe enkel nog op papier bestaan. Voor de inactieve polders en wateringen kan de opheffing 
overwogen worden. Aan de hand van de grootte van het ambtsgebied en de samenhang van het 
watersysteem kunnen anderzijds ook fusies voorgesteld worden teneinde een efficiëntere 
werking te bekomen.  

 
3. Om de grote versnippering van het beheer van de polders en wateringen op te vangen, wordt er 

momenteel gewerkt aan verschillende fusievoorstellen die door de polders en de wateringen 
werden ingediend en aan de opheffing van de besturen die als inactief opgenomen zijn in de 
inventaris. De fusie van 5 polders in West-Vlaanderen tot de Middenkustpolder werd reeds 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De eerste algemene vergadering vond plaats in januari 
2008. Van zodra een bestuur verkozen is, treedt deze nieuwe polder in werking. In de provincie 
Antwerpen heeft de minister de bestendige deputatie verzocht om het openbaar onderzoek te 
starten voor de opheffing van de polder van Niel, Wullebeek en Schelle en de fusie van 4 
polders met name de polders van Bornem, Hingene, Weert en de Oude en Nieuwe 
Scheldeschorren. In Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant worden ontwerpen van 
besluiten voor fusies voorbereid. Er wordt hier telkens gestreefd naar een afstemming van de 
omschrijving van de nieuwe entiteit op de logische grenzen van het watersysteem waarbij de 
deelbekkengrenzen als werkbare schaal gebruikt wordt. 

 
BIJLAGE 
 
Overeenkomst inzake het opmaken van een databestand en het ondersteunen van de polders en 
wateringen bij het ontwikkelen van een integraal waterbeleid 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/484/antw.484.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 485 
van 6 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Luchthavens Oostende en Kortrijk-Wevelgem   -   Investeringen 
 
Om het patrimonium in stand te houden en de internationale regelgeving te respecteren door de 
uitvoering van de nodige aanpassingswerken, doen de regionale luchthavens Oostende en Kortrijk-
Wevelgem op regelmatige basis investeringen. Hiervoor is een dotatie vanuit het Vlaams Gewest 
voorzien. 
 
1. Welke specifieke investeringen zijn gepland voor de beide regionale luchthavens voor dit jaar 

(met opsplitsing van type investeringen)? 
 
2. Hoeveel financiële middelen zijn hiervoor telkens voorzien? 
 
3. Wanneer worden deze investeringen uitgevoerd en wat is telkens de uitvoertermijn? 

Welke procedures moeten nog worden doorlopen? 
 

4. Hebben deze investeringen een invloed op de leefomgeving van de omwonenden? Zo ja, welke? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 485 van 6 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
A.  Voor de luchthaven Oostende zijn de gegevens de volgende: 
 

1. De investeringsdotatie 2008 bedraagt 3.046.000 euro (vastleggingskredieten), ten laste van 
begrotingsartikel MD5133B.  Daarnaast zal de luchthaven ook, binnen de beschikbare 
exploitatiedotatie, een beperkt investeringsprogramma op eigen middelen realiseren. 

 
2. De geplande investeringen 2008 kaderen in de strategische doelstelling om de luchthaven 

Oostende verder uit te bouwen tot een vrachtluchthaven om op deze wijze bij te dragen tot 
een betere bereikbaarheid via de lucht, waarbij eveneens de nodige aandacht wordt besteed 
aan het passagiersvervoer (charters), aan de general aviation en de luchtvaartopleiding.  

 
 Hierna zijn de voornaamste investeringsprojecten van het programma 2008 aangegeven in 

de context van hun operationele doelstelling: 
 

-  onderhoud van de verharde en niet-verharde oppervlakten en de installaties (0,3 M 
euro); 

-  behoud van het certificaat voor een luchthaven categorie 4 E: de bouw van een 
noodtoren voor de luchthavenbrandweer, afbraak van een hoogspanningslokaal en van 
een lokaal van de no-break, en omlegging van een dienstweg rond de gevoelige zone 
van het ILS op de baan 08  (0,55 M euro); 

-  realiseren van een voldoende beveiliging van de burgerluchtvaart, overeenkomstig de 
Europese Verordeningen en het nationaal veiligheidsplan, via de aankoop van 5 
metaalportieken en een handbagagescreener, en het aanbrengen van bijkomende 
verhardingen rond de perimeter (0,35 M euro); 

-  inzake milieu: de sanering van het vroegere campingdomein “De Kalkaert” (0,1 M 
euro); 

-  de modernisering van de bestaande infrastructuur behelst de installatie van een nieuwe 
radartoren, noodzakelijk om tegemoet te komen aan de verstrengde veiligheidsnormen 
voor het luchtverkeer. De inplanting van de huidige toren biedt onvoldoende 
zichtbaarheid voor de luchtverkeersleiding. De toren zal bijgevolg worden verplaatst 
naar een betere locatie, gelegen aan de vroegere graspiste. Deze toren zal tevens worden 
voorzien van een secundaire radar die momenteel ontbreekt. Belgocontrol zal instaan 
voor de bouw van de toren. Het Vlaamse Gewest zal instaan voor de bekabeling, de 
installatie van de airco en zal een deel van de kosten van de secundaire radar op zich 
nemen (0,45 M euro); 

-  met het oog op de verbetering van de dienstverlening aan de passagiers wordt het 
bestaande informatiesysteem uitgebreid en worden nieuwe vluchtenborden voorzien. 
Tevens wordt eennieuwe bagageband geplaatst (0,35 M euro); 

- modernisering van rollend materieel: vervanging van de sproeiwagen en de 
poederwagen wegens veroudering (0,4 M euro); 

-  diverse kleinere instandhoudings- en renovatiewerken aan de infrastructuur en de 
gebouwen. 
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 Met het oog op het bevorderen van het gebruik van de luchthaven voor vrachttrafieken zal 
de luchthaven, hierin gesteund door de West-Vlaamse Intercommunale die eigenaar is van 
het luchthavengebonden bedrijventerrein, een bijkomende vrachtloods oprichten om 
hiermee nieuwe vrachttrafieken te kunnen accommoderen. 

 
 De bouw van een nieuwe vrachtloods (1,5 miljoen euro), die kan worden opgericht naast de 

bestaande MK-loods, zal een oplossing bieden voor het tekort aan vrachtloodscapaciteit op 
het luchthaventerrein.  

 
3. Deze projecten worden gerealiseerd met naleving van de mededingingsregels, in de meeste 

gevallen via een openbare of beperkte aanbesteding. 
 
4. De geplande investeringen hebben geen directe invloed op de leefomgeving van de 

omwonenden. 
 

 

B.  Aangaande de luchthaven Kortrijk-Wevelgem zijn er binnen het kader van de begroting 2008 
geen subsidies vanwege het Vlaamse Gewest voorzien voor investeringswerken.  Een financiële 
tussenkomst van het Vlaamse Gewest wordt in het vooruitzicht gesteld in het kader van een 
beheershervorming van de luchthaven, waarbij het Vlaamse Gewest dan investeringen in de 
basisinfrastructuur zou financieren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 488 
van 12 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Genderbeleid   -   Functiebeschrijvingen Wegen en Verkeer 
 
In een aantal technische sleutelfuncties bij de administratie Wegen en Verkeer, met name 
dienstkringingenieur, projectingenieur, werfleider, districtchef, werfcontroleur en wegentoezichter, is 
er een ondervertegenwoordiging van vrouwen. 
 
In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid en 
meer bepaald het creëren van meer gendergelijkheid en het verhogen van het aantal vrouwen in 
bovenvermelde technische sleutelfuncties, heeft de minister een initiatief genomen om de betrokken 
functiebeschrijvingen genderneutraal (vrouwvriendelijker) te herschrijven. 
 
In het actieplan is voorzien dat het team Gelijke Kansen en Diversiteit Infra de betrokken 
functiebeschrijvingen zal herschrijven en voorleggen aan de directieraad van het Agentschap 
Infrastructuur. In de planning is voorzien dat de voorstellen van herwerkte functiebeschrijvingen eind 
2007 op tafel zouden liggen. 
 
Tegen 1 december 2007 moesten de nieuwe actieplannen (met de looptijd van 1 januari 2008 tot en 
met 31 december 2009) opgesteld zijn. Hiermee werden de vorige actieplannen (2006-2007) dan ook 
beëindigd. 
 
1. Kan de minister een overzicht per jaar (vanaf 2004) meedelen van het aantal vrouwelijke 

personeelsleden (zowel in absolute cijfers als in procenten) die werkzaam zijn bij de administratie 
Wegen en Verkeer als dienstkringingenieur, projectingenieur, werfleider, districtchef, 
werfcontroleur of wegentoezichter? (graag opgesplitst per technische sleutelfunctie) 

 
2. Zijn de voorstellen van herwerkte functiebeschrijvingen reeds gerealiseerd? 
 

Zo neen, tegen wanneer wordt dit voorzien? 
 

3. Heeft de directieraad van het Agentschap Infrastructuur de functiebeschrijvingen, op basis van de 
voorstellen van het team Gelijke Kansen en Diversiteit Infra, reeds aangepast? 

 
Zo neen, waarom niet? Voor wanneer wordt dit gepland? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 488) en Van Brempt (nr. 121). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 488 van 12 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. Als bijlage het gevraagde jaaroverzicht (vanaf 2004) per afdeling van het aantal vrouwelijke 

personeelsleden in de sleutelfuncties: 
 

-  dienstkringingenieur/projectingenieur 
-  werfleider 
-  districtchef 
-  werfcontroleur 
-  wegentoezichter 

 
 Omdat er in sommige territoriale afdelingen geen personeelsaantallen worden bijgehouden, is 

het ook niet mogelijk om percentages te geven. 
 
2. De voorstellen van herwerkte functiebeschrijvingen voor de bovengenoemde sleutelfuncties zijn 

gerealiseerd en worden als bijlage bijgevoegd. 
 
3. De directieraad van het agentschap Wegen en Verkeer heeft de functiebeschrijvingen aangepast 

op basis van de voorstellen van het team Gelijke Kansen en Diversiteit. 
 Deze herwerkingen waren noodzakelijk om meer vrouwen voor technische functies aan te 

trekken en om deze functies genderneutraal te maken. 
 
 Na interviews met de functiehouders door de leden van het team Gelijke Kansen en Diversiteit 

en de personeelsverantwoordelijken en de bespreking van de geformuleerde opmerkingen werd 
een definitieve versie uitgewerkt. 

 Deze definitieve versie werd dan voor akkoord aan het managementorgaan van het agentschap 
Wegen en Verkeer voorgelegd waarna de herwerkte functiebeschrijvingen als 
basisdocument werden aangewend voor wervingen. 

 Deze functiebeschrijvingen zijn geen statische documenten wat verdere verfijning en aanpassing 
mogelijk maakt.   

 
BIJLAGEN 
 
1. jaaroverzicht (vanaf 2004) per afdeling van het aantal vrouwelijke personeelsleden in  

sleutelfuncties 
2. functiebeschrijving dienstkringingenieur/projectingenieur 
3. functiebeschrijving werfleider 
4. functiebeschrijving districtchef 
5. functiebeschrijving werfcontroleur 
6. functiebeschrijving wegentoezichter 
 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/488/antw.488.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/488/antw.488.bijl.002.pdf 
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http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/488/antw.488.bijl.003.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/488/antw.488.bijl.004.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/488/antw.488.bijl.005.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/488/antw.488.bijl.006.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 491 
van 12 maart 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Spaarlampen   -   Kostprijsfactoren 
 
België moet zijn C02 –emissies verminderen met 7,5 % ten opzichte van 1990 tegen het jaar 2012. Het 
zal nog een hele krachttoer betekenen om deze doelstelling te halen. Maar dan begint het echte werk 
nog maar pas. In de schoot van de Europese Commissie is onlangs beslist dat tegen 2020 minstens 20 
% CO2 moet worden gereduceerd, 20 % moet worden opgewekt via hernieuwbare energie, 10 % 
biobrandstof moet worden gebruikt als motorbrandstof en bovendien 20 % energie-efficiënter moet 
worden geproduceerd. Ons land moet zijn CO2-uitstoot tegen 2020 met 15 % naar beneden halen. Ook 
moet het minstens 13 % energie opwekken via hernieuwbare energiebronnen. 
 
Energiebesparingen en rationeel energiegebruik (REG) zijn in deze context van ontzettend groot 
belang. Zeker als we weten dat we in Vlaanderen nog met zeer grote energie- en elektriciteitsverliezen 
te kampen hebben en gelet op de Europese doelstellingen op het vlak van reductie en energie-
efficiëntie. 
 
Van gloeilampen is nu wel bekend dat ze verantwoordelijk zijn voor een groot energieverbruik en 
tegelijk voor grote energieverliezen door onoordeelkundig gebruik. Buitenlandse voorbeelden (zie 
Australië) leren dat door gepast wetgevend werk de gloeilamp versneld uit de handel kan worden 
genomen en kan worden vervangen door de spaarlamp. 
 
De VZW Recupel zamelt in het kader van de MBO (milieubeleidsovereenkomst) de AEEA 
(afgedankte elektronische en elektrische apparaten) in via de verkooppunten en de containerparken. 
Binnen deze opdracht verzamelt VZW Recupel dus ook de spaarlampen. 
 
Voor spaarlampen wordt een Recupel-bijdrage van 30 cent per spaarlamp gevraagd. Voor gloeilampen 
is er echter geen bijdrage te betalen, aangezien die beschouwd worden als restafval. Door deze heffing 
wordt het prijsverschil nog vergroot en blijft de aankoop van een spaarlamp dus duur. Naast dit 
prijsverschil is er ook nog steeds de BTW-heffing van 21 % die de spaarlamp nogmaals duurder 
maakt. 
 
Studies uitgevoerd door Fedis (Belgische Federatie van de Distributieondernemingen) hebben erop 
gewezen dat consumenten gevoelig zijn voor dit prijsverschil en daardoor zelden overgaan tot de 
aankoop van duurzame producten, en ook dat incentives van overheidswege voor energiezuinige 
producten direct renderen. 
 
Hetzelfde Fedis geeft aan dat slechts 28 % van de bonnen voor een gratis spaarlamp inderdaad werden 
ingeruild. Het kan bezwaarlijk een succes genoemd worden dat 72 % van de bonnen ongebruikt is 
gebleven en het toont tegelijk aan dat de spaarlamp nog niet echt ingeburgerd is bij de massa van de 
consumenten. 
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Gezien de aard van de problematiek en gelet op het algemeen belang zijn mijn vragen aan de minister 
de volgende. 
 
1. Neemt de minister in het kader van een nieuwe milieubeleidsovereenkomst met de VZW Recupel 

initiatieven om de bijdrage van 30 cent te verminderen – of beter nog af te schaffen – om 
zodoende ook een stuk van het prijsverschil weg te werken? 

 
2. Heeft de minister reeds overleg gepleegd met de federale minister van Financiën met het oog op 

een reductie van het btw-tarief naar 6 %? 
 
3. Zijn er momenteel al cijfers en gegevens bekend over het aantal spaarlampen, over het aandeel van 

de spaarlamp in het Vlaamse “lampenlandschap”? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 491 van 12 maart 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
1. In het kader van de aanvaardingsplicht afgedankte elektrische en elektronische apparaten wordt 

er een milieubeleidovereenkomst afgesloten tussen de overheid en de industrie. Recupel werd 
opgericht en wordt beheerd door de industrie binnen een kader opgelegd door de overheid en 
onder toezicht van de overheid. De goede resultaten met betrekking tot de inzameling en 
recyclage die Recupel  in Vlaanderen haalt, worden nergens in Europa gehaald. 
 
Gasontladingslampen (spaarlampen) vallen onder de aanvaardingsplicht, overeenkomstig de 
Europese wetgeving ter zake. Gloeilampen zijn geen gasontladingslampen en vallen dus niet 
onder de het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht. De recyclagebijdrage wordt gevraagd 
om de inzameling, verwerking en administratieve kosten te dragen in het kader van de 
aanvaardingsplicht.  
 
Gasontladingslampen moeten gerecycleerd worden overeenkomstig de bepalingen van de 
aanvaardingsplicht. De Recupel-bijdrage moet een correct beeld zijn van de reële kosten (deze 
bestaan uit kosten voor inzameling en verwerking, de werkingskost van Recupel min de 
geleidelijke afbouw van de opgebouwde provisie). Dit wordt gecontroleerd door de OVAM. Op 
regelmatige basis zorgt Recupel voor een evaluatie van de verschillende bijdragen om ze aan te 
passen aan de realiteit (inzamel- en verwerkingswijze, recyclagepercentage, retourpercentage, 
gemiddelde gewichten en aantal toestellen op de markt gebracht). De recyclagebijdrage op 
gasontladingslampen wordt in het kader van dergelijke aanpassing vanaf 1 juli 2008 verlaagd 
van 0,30 naar 0,20 euro.  
 
De recyclagebijdrage afschaffen voor spaarlampen zou onlogisch zijn, omdat dan de recyclage 
van spaarlampen zou betaald worden door de bijdragen die geïnd worden bij de verkoop van 
andere gasontladingslampen (TL-lampen, UHP-lampen, SOX-lampen, SON-lampen enz.) die 
eveneens energievriendelijk zijn en daardoor extra belast zouden worden.   
 

 
2. De bepaling van het geldende BTW-tarief is een federale bevoegdheid. Aangaande de eventuele 

verlaging van het BTW-tarief voor spaarlampen heb ik nog geen overleg gepleegd met mijn 
federale collega, aangezien een dergelijke verlaging van het BTW-tarief op dit ogenblik 
juridisch niet mogelijk is.  Ik citeer hieraangaande uit het antwoord gegeven door de heer Didier 
Reynders op een gelijkaardige schriftelijke vraag (schriftelijke vraag nr. 4-33 van de heer Geert 
Lambert d.d. 25 oktober 2007, beantwoord op 16 november 2007):  

  “Noch in bijlage III van de richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 (ter vervanging van 
de bijlage H van de zesde BTW-richtlijn) die een beperkte lijst omvat van de categorieën van 
leveringen van goederen en diensten waarop de Lidstaten een verlaagd BTW-tarief mogen 
toepassen, noch in het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie van 23 juli 2003 ter 
vereenvoudiging en rationalisering van die bijlage, zijn spaarlampen opgenomen.  Ik moet het 
geachte lid dan ook meedelen dat aan zijn verzoek tot verlaging van het BTW-tarief voor 
spaarlampen geen gunstig gevolg kan worden gegeven.” 
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 Op de voorbije Europese Raad van 14 maart heeft de Europese Commissie, in het kader van het 
klimaat- en energiedossier, wel gevraagd om de BTW-regelgeving te herzien en een voorstel uit 
te werken met onder andere lagere BTW-tarieven voor energie-efficiënte producten. Dat 
voorstel zou tegen deze zomer worden gepubliceerd.   

 
3. Ik beschik niet over verkoopcijfers voor spaarlampen, versus andere lampentypes en kan op 

deze laatste vraag dan ook geen sluitend antwoord geven. Tweejaarlijks voert het Vlaams 
Energieagentschap een enquête uit bij 1.000 Vlaamse huishoudens naar hun energiegebruik, 
waarin ondermeer gepeild wordt naar de aanwezigheid van verschillende lampentypes.  Op dit 
ogenblik loopt dit onderzoek opnieuw. De resultaten zullen begin mei worden bekend gemaakt. 
Heel recente cijfers kan ik u niet voorleggen.  De voorgaande enquête van eind 2005, geeft 
echter wel een positieve evolutie aan voor wat spaarlampen betreft.  73% van de huishoudens 
beschikte op dat ogenblik al over spaarlampen, of gemiddeld vijf spaarlampen per huishouden. 
Let wel dit is nog voor het aanvatten van de tweede fase van de energiebonactie, die trouwens 
een totale respons van 30% haalde.  In 2003 bedroeg dit percentage slechts 50%. Het percentage 
huishoudens dat beschikt over gloeilampen, was in diezelfde periode gedaald van 96% naar 
89%. Het aandeel halogeenlampen was dan weer sterk toegenomen (71% versus 63,6%), wat 
een minder positieve evolutie was.   

 
 Als slotbemerking wens ik nog op te merken dat er toch, ook zonder overheidsinterventie, een 

en ander beweegt op de verlichtingsmarkt. Zo heeft Colruyt onlangs bekendgemaakt dat het 
vanaf 2010 geen gloeilampen meer zal verkopen in haar winkels. Eind 2009 wordt de aankoop 
van deze gloeilampen door Colruyt stopgezet. Alleen de op dat ogenblik aanwezige voorraad zal 
nog worden verkocht, waarna volledig overgeschakeld zal worden op spaarlampen.   
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 492 
van 12 maart 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Milieuvergunning Indaver   -   Bijzondere voorwaarden 
 
Enkele jaren geleden – meer bepaald op 7 april 2002 - verkreeg Indaver een milieuvergunning voor de 
exploitatie van een afvalverwerkingsinstallatie (wervelbedoven voor afval en slibs) op de Antwerpse 
Linkeroever (referentie: AMV/00069819/1008). 
 
Aan deze milieuvergunning ging een woelige beroepsprocedure vooraf door onder meer de 
milieubeweging. Er werden ook enkele bijzondere vergunningsvoorwaarden opgelegd, zowel wat 
betreft aan- en afvoer als wat betreft energierecuperatie. 
 
Zo werd nogal sterk de focus gelegd op het aanvoeren van afval via alternatieve transportmodi (water 
en spoor) om zo de verkeersdruk van en naar de Antwerpse haven niet te veel bijkomend te belasten. 
Het gaat tenslotte om een installatie die jaarlijks tot 450.000 ton mag verwerken. Concreet werd 
bepaald in de milieuvergunning dat gedurende de eerste twee jaren na de ingebruikname van de 
installatie minimaal 25 % van het afval aangevoerd wordt via water of het spoor. Daarenboven werd 
ook opgelegd dat vanaf het derde jaar dit percentage dient te verhogen tot 50 %. Dit is dus het 
percentage dat op dit moment gehaald zou moeten worden. 
 
Gelet op de huidige mobiliteitsproblemen rond Antwerpen is het van groot belang dat deze 
doelstellingen worden gehaald. Ook algemeen wordt gestreefd naar de bevordering van alternatieve 
transportmiddelen voor afvaltransporten (zie o.m. art 3.3.0.1, §3 van titel II van het Vlarem). 
 
Intussen zijn er concrete plannen om het afval vanuit de provincie Vlaams-Brabant via het water naar 
Indaver aan te voeren. De vraag is wat het procentuele aandeel daarvan is in de totale aanvoer. 
 
Gezien de aard van de problematiek en gelet op het dringende karakter ervan in het kader van het 
Antwerps mobiliteitsvraagstuk, zijn mijn vragen aan de minister de volgende. 
 
1. Voldoet Indaver ondertussen aan de bijzondere voorwaarden op het vlak van aanvoer van het afval 

zoals gesteld in de vergunning, dat wil zeggen op dit ogenblik 50 % aanvoer via water of spoor? 
 
2. Indien deze voorwaarden voldaan zijn, hoeveel is dan het aandeel van de aanvoer via spoor 

enerzijds en via het water anderzijds? 
 
3. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, werden er door de minister of haar voorganger reeds 

stappen ondernomen in het kader van de Vlaamse handhavingsbevoegdheid? 
 

En neemt de minister dan initiatieven om ervoor te zorgen dat deze voorwaarden alsnog worden 
nagekomen? 
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4. Welke bijzondere voorwaarden werden opgelegd in het kader van energierecuperatie? Wat is op 

dat vlak intussen de stand van zaken? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 492 van 12 maart 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 

 
1.  De bijzondere vergunningsvoorwaarden met betrekking tot transport, opgelegd in het 

ministerieel besluit van 24 juni 2003, werden ingegeven door het uitvoeringsplan 2003–2007 
voor huishoudelijke afvalstoffen waarin voorzien werd in de bouw van vijf 
voorbehandelingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen in het Vlaamse Gewest.  

 Overeenkomstig dit plan en het sectoraal uitvoeringsplan hoogcalorisch afval wordt de 
hoogcalorische restfractie van de voorbehandelingsinstallaties bij voorkeur over water en spoor 
naar de afvalverbrandingsinstallaties, waaronder de wervelbedovens van Sleco NV, afgevoerd. 

 
 Tot op heden is evenwel slechts één voorbehandelingsinstallatie, met name deze van IOK-

IVAREM te Geel, gerealiseerd. Deze installatie werd begin 2006 opgestart. 
 
 In theorie zou de hoogcalorische-fractie (RDF-fractie) van deze installatie per spoor of via het 

water naar de wervelbedovens van Sleco NV kunnen worden afgevoerd. In de praktijk stellen 
zich evenwel problemen, zowel bij de realisatie van de benodigde spoor- en 
waterweginfrastructuur als bij het verzekeren dat deze stroom ook effectief naar Sleco NV 
wordt afgevoerd. Bij gebrek aan de vereiste infrastructuur, zowel bij IOK-IVAREM als bij 
Sleco NV, werd de RDF-fractie in 2006-2007 dan ook over de weg naar de wervelbedovens 
getransporteerd. 

 
 Door de realisatie van slechts één voorbehandelingsinstallatie, het ontbreken van voldoende 

alternatieve transportinfrastructuur en het feit dat bovendien de aanvoer naar de wervelbedovens 
niet verzekerd is, is Sleco NV momenteel niet bij machte om aan de opgelegde bijzondere 
voorwaarde te voldoen. 

 
 Dit neemt niet weg dat door Indaver en Sleco NV verder wordt gezocht naar mogelijkheden om 

deze bijzondere voorwaarde vooralsnog invulling te geven. 
 
 Wat het vervoer per spoor betreft, werden afspraken gemaakt met de uitbater van de 

achterliggende containerterminal om de bestaande spoorweginfrastructuur van de terminal te 
gebruiken. De piste van een eigen spoorwegverbinding werd verlaten. 

 
 Wat het transport over water betreft, werd opnieuw onderzocht - na een eerdere weigering van 

de bouwvergunning voor een vaste kraanbalk - om schepen ter hoogte van de Kallo-sluis aan te 
meren en te lossen. Met de huidige concessiehouder van de kaai werden afspraken gemaakt om 
hier in de toekomst afvalstoffen te kunnen overslaan.  Ook met andere verladers op Linkeroever 
werden contacten gelegd en bestaat de mogelijkheid om containers met afval te lossen. 

 
 Ook heeft Indaver nv een overeenkomst met 5 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

(IGSV) uit Vlaams-Brabant gesloten om, vanaf 2009, de aanvoer van huishoudelijke 
afvalstoffen naar de verbrandingsinstallaties te Doel over water te laten verlopen. Er wordt 
verwacht dat 145.000 ton huishoudelijke afvalstoffen over water zal kunnen worden 
getransporteerd.  

 Gelet op de reële meerkost van de overslag en het transport over binnenwater, beschouwen de 
betrokken actoren de subsidiëring van het alternatief transport door de Vlaamse overheid als een 
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absolute randvoorwaarde. Deze subsidiëring kan, overeenkomstig de Europese regelgeving, 
worden verleend voor alternatief transport van huishoudelijke afvalstoffen. Bedrijfsafvalstoffen 
komen hiervoor niet in aanmerking. 

 
2.  Zoals hierboven aangehaald, wordt momenteel nog geen afval over spoor of water aangevoerd, 

aangezien de benodigde infrastructuur nog niet werd gerealiseerd. 
  
 Bovendien zijn er momenteel onvoldoende voorbehandelingsinstallaties gerealiseerd waarvan 

de afvoer van de hoogcalorische fractie naar de wervelbedovens is verzekerd, om te kunnen 
voldoen aan de bijzondere vergunningsvoorwaarden.  

 
3.  De Afdeling Milieu-inspectie heeft erop toegezien dat - in opdracht van Indaver - een 

mobiliteitsstudie werd uitgevoerd. 
 
 Deze studie - uitgevoerd door SGS Belgium nv - werd eind 2003 aan de toenmalige minister, de 

heer Ludo Sannen, voorgelegd. 
  
 De afdeling Milieuvergunningen stelde op 3 augustus 2006 in haar advies aan de toenmalige 

minister, de heer Kris Peeters, dat een actualisatie van deze studie noodzakelijk is.  
 
 Momenteel wordt het mobiliteitsvraagstuk, naar aanleiding van de opmaak van een nieuw MER 

voor een vierde lijn in de roosteroven, herbekeken en geactualiseerd.  
 
 Concluderend dient te worden gesteld dat Sleco NV alleen niet alle hefbomen in handen heeft 

om de beoogde doelstellingen inzake transport over water of spoor te halen. Voor het realiseren 
van deze voorwaarde is het bedrijf aangewezen op diverse andere actoren. Naast de producenten 
van het hoogcalorisch afval spelen ook de vergunningverlenende en subsidiërende instanties, 
publieke en private ondernemingen een rol. 

 
 Sleco NV zal door de afdeling Milieu-inspectie worden aangemaand een actieplan voor te 

leggen met het oog op het halen van de doelstellingen uit de milieuvergunning van 24 juni 2003. 
 
4.  In het oorspronkelijke besluit van 27 augustus 2001 (minister Vera Dua) werd geen bijzondere 

voorwaarde opgenomen met betrekking tot energieaspecten. In het besluit van de Vlaamse 
minister van Leefmilieu en Landbouw, de heer Ludo Sannen, van 24 juni 2003 werd aan de NV 
Indaver de volgende bijzondere milieuvoorwaarde opgelegd: 

 “Uiterlijk op 30 november 2003 dient een energiestudie ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu, opgesteld door een hiervoor erkend deskundige, 
waarin alle mogelijkheden worden onderzocht om een zo groot mogelijk energetisch rendement 
van de installatie te realiseren. Hierbij worden ook verschillende mogelijkheden tussen 100% 
verstroming tot 100% stoomafname door derden vergeleken qua overall-rendement.” 

 
 Deze studie genaamd “Valorisatie energie wervelbedovens”, werd opgemaakt door SGS 

Enviromental Services NV en is gedateerd “november 2003” en werd eind 2003 aan de 
toenmalige minister, mevr. Vera Dua, voorgelegd. 

 
 Globaal kwam men in deze studie tot het volgende besluit: 
 Op energetisch vlak zijn warmteleveringen onder de vorm van stoom aan industriële 

buurbedrijven interessanter dan verstroming. 
 Er zouden relatief weinig potentiële afnemers van stoom zijn. 
 De levering van elektriciteit aan het netwerk is eenvoudig; er is echter geen netwerk voor 

stoomlevering in de omgeving voorzien. 
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 De studie concludeert dat de keuze tussen verstoming en verstroming van de gerecupereerde 
energie uiteindelijk gemaakt zal worden op basis van het geheel van technische en economische 
overwegingen. 

 
 In het verlengde van deze studie werd uiteindelijk geopteerd voor 100% verstroming en wordt 

alle stoom die opgewekt wordt bij de verbranding van hoog calorisch afval en slib, volledig 
omgezet tot elektriciteit. 

 In 2007 werd op de wervelbedoven, via de energierecuperatie en verstroming van de opgewekte 
stoom, 229.961 MWh elektriciteit geproduceerd.  De installatie draaide in 2007 nog niet op 
volledige capaciteit.  De installatie heeft een capaciteit van 460 000 ton.  In 2007 werd er 358 
000 ton in de installatie verwerkt. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 495 
van 12 maart 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Alternatieve energiebronnen   -   Zeewater 
 
In de maand januari 2008 pakte een ingenieursbureau in Nederland uit met wat het zelf een “bijzonder 
vernuftige” techniek noemde. De bedoeling is om het water uit de Noordzee te laten fungeren als 
warmtebron voor bijna achthonderd woningen in Scheveningen. Volgens het ingenieursbureau brengt 
dit een CO2-reductie van 50 % met zich mee. 
 
Is deze techniek de diensten van de minister bekend? 
 
Is er al onderzocht wat de toepassingsmogelijkheden zijn? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 495 van 12 maart 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Deze techniek was het Vlaams Energieagentschap nog niet bekend. Het agentschap heeft ondertussen 
nadere technische informatie opgevraagd. 
 
De toepassingsmogelijkheden in het Vlaamse Gewest zijn dus nog niet onderzocht. Indien het een 
innovatieve techniek met een aanzienlijk energiebesparingspotentieel zou blijken te zijn, zal het in de 
prioriteitenlijst voor demonstratiesteun milieuvriendelijke energieproductie worden opgenomen. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 497 
van 12 maart 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Grondverzet   -   Stand van zaken 
 
De regelgeving rond grondverzet legt vast hoe er met uitgegraven bodem wordt omgegaan, vanaf de 
plaats van ontgraving, over het transport tot en met de eindbestemming van de bodem. 
 
Deze regeling heeft, naast het beheersen van de verspreiding van bodemverontreiniging, tot doel een 
grotere bescherming te bieden aan de ontvangers van uitgegraven bodem en aan de aannemers en de 
vervoerders van uitgegraven bodem. 
 
Bij alle stappen van het grondverzet moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Op die 
manier kan de herkomst van een uitgegraven bodem steeds worden achterhaald. Heel wat uitgegraven 
grond wordt niet vervoerd, maar ter plaatse hergebruikt. Verontreinigde grond kan ook ter plaatse 
gesaneerd worden, wat vaak tijdwinst oplevert en een besparing op de vervoersonkosten. 
 
De controle wordt uitgevoerd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest 
(OVAM). 
 
1. Kan de minister de meeste actuele cijfers geven van OVAM over het grondverzet in Vlaanderen? 
 
2. Hoeveel kubieke meter verontreinigde grond wordt er ter plaatse op de werf gesaneerd en 

hergebruikt? 
 
3. Hoeveel kubieke meter verontreinigde grond wordt er in gespecialiseerde firma’s gesaneerd? 
 
4. Wat zijn de resultaten van de controles die OVAM uitvoert? Hoe gebeuren die controles? 
 
5. Zijn er meldingen bekend van hergebruik van verontreinigde grond die niet gesaneerd werd? Wie 

doet die meldingen en bij welke instantie? 
 
6. Zijn er bij de minister gevallen bekend van illegaal transport van verontreinigde grond vanuit 

Vlaanderen naar andere gewesten of naar andere landen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 497 van 12 maart 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. Uit de gegevens van de bodembeheerorganisaties blijkt dat er sinds de invoegetreding van de 

grondverzetsregeling tot 31 december 2007 ongeveer 15.300 technische verslagen zijn conform 
verklaard. Het aantal afgeleverde bodembeheerrapporten bedraagt ongeveer 5.400. In totaal gaat 
het over 88 miljoen m³ uitgegraven bodem die onderzocht is. Wat de gebruiksmogelijkheden 
van deze onderzochte bodem betreft komt ca. 65 miljoen m³ (73%) in aanmerking voor vrij 
gebruik. 14 miljoen m³ (16%) kan, mits een bijkomende studie, gebruikt worden als bodem of 
komt in aanmerking voor gebruik als bouwstof. 5 miljoen m³ (6%) zou voor gebruik als bodem 
gereinigd moeten worden. Van dit laatste volume komt echter nog een deel in aanmerking voor 
gebruik als bouwstof. Voor 7% van de onderzochte bodem is verder onderzoek naar de kwaliteit 
nodig voordat de gebruiksmogelijkheden definitief kunnen vastgelegd worden. 

 
2. Van het totale volume uitgegraven bodem dat onderzocht is in het kader van het grondverzet, is 

reeds voor 14 miljoen m³ (16%) bodembeheerrapporten afgeleverd. Van deze uitgegraven 
bodem is dus exact geweten hoe ze gebruikt werd. 33% is hergebruikt binnen de bouwwerf zelf, 
de rest (67%) is afgevoerd en als bodem of als bouwstof op een andere locatie gebruikt. 

 
 Er zijn  2839 bodemsaneringsprojecten ingediend bij de OVAM in de periode tot eind 2006. 

Voor 2694 ingediende bodemsaneringsprojecten werd een conformiteitsattest afgeleverd. Bij de 
keuze van de techniek kan in hoofdzaak een onderscheid worden gemaakt tussen een 
ontgraving, in-situ behandeling of isolatie van de verontreinigde grond. Elk van deze concepten 
heeft een eigen toepassingsgebied waarbij onder meer volgende criteria een rol spelen: 
verontreinigingssituatie, bodemkundige en geohydrologische situatie, terreinsituatie, 
effectiviteit van de techniek, uitvoerbaarheid, e.d. In het merendeel van de saneringen (1985 
locaties) wordt geopteerd voor een grondontgraving en off-site verwerking van de 
verontreinigde gronden in de daartoe vergunde grondreinigingscentra. Bij slechts een heel 
beperkt aantal saneringen (23 locaties) worden de gronden ter plaatse (on-site) gereinigd of 
worden de gronden gecatalogeerd als niet-reinigbaar en bijgevolg afgevoerd naar een daartoe 
vergunde stortplaats (51 locaties). Bij de on-site reiniging werd in hoofdzaak geopteerd voor een 
biologische grondreiniging, in een heel beperkt aantal gevallen werden mobiele thermische 
installaties ingezet. 

 
3.  De gegevens hebben betrekking op het jaar 2006 en werden verzameld bij alle 

grondreinigingsbedrijven die lid zijn van OVB: 
-  Tonnage biologisch gereinigde grond: 508.633 ton; 
-  Tonnage fysico-chemisch gereinigde grond: 330.325 ton; 
-  Tonnage thermisch gereinigde grond: 39.885 ton; 
-  Tonnage tussentijdse opslag: 843.199 ton. 

 
4.  In het kader van het grondverzet worden er geen specifieke handhavingsacties ondernomen door 

de OVAM. Indien de OVAM op de hoogte gebracht wordt van overtredingen met betrekking tot 
het gebruik van uitgegraven bodem, worden deze meldingen bij de OVAM administratief 
onderzocht. De OVAM gaat bij de erkende bodembeheerorganisaties na of de betrokken 
grondwerken bij hen bekend zijn. Indien uit de gegevens van de bodembeheerorganisaties blijkt 
dat voor de uitvoering van de gemelde werken de nodige documenten zijn aangevraagd en 
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afgeleverd, wordt er geen overtreding vastgesteld. Indien de werken niet bij de 
bodembeheerorganisaties bekend zijn en er is een overtreding vastgesteld, wordt het dossier, 
conform de afspraken van het samenwerkingsprotocol tussen de OVAM en de afdeling Milieu-
inspectie, voor verder vervolg aan de Afdeling Milieu-inspectie overgemaakt. 

 De afdeling Milieu-inspectie behandelt dossiers aangaande deze materie ad hoc en plande tot 
vandaag geen gecoördineerde controles op de regelgeving grondverzet. 

 
5.  In 2007 heeft de afdeling bodembeheer van de OVAM 19 meldingen gekregen van 

vermoedelijke overtredingen in het kader van het grondverzet. 11 meldingen werden gedaan 
door de politie of de milieudienst van de betrokken gemeente, 5 meldingen betreffen 
rechtstreekse klachten bij de OVAM, 1 controle gebeurde door de lokale politie en de laatste 
melding betreft in een dossier van het ministerie voor volksgezondheid. Van de 19 dossier 
werden er 14 administratief afgehandeld door de OVAM en waren er geen verdere acties nodig.  
5 dossiers werden voor verder gevolg aan de afdeling Milieu-inspectie overgemaakt.  

 
 Bij de OVAM werd 1 illegaal transport van uitgegraven grond naar Nederland gemeld door de 

federale politie.Ondertussen is dit dossier geregulariseerd. Gelet op het samenwerkings-protocol 
van de OVAM met de afdeling Milieu-inspectie valt het toezicht op het transport van 
afvalstoffen onder het toezicht van de afdeling Milieu-inspectie. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 499 
van 13 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Streefbeeldstudies   -   Complementair onderzoek 
 
In het kader van het inrichten van een tracé zijn er diverse aspecten die meespelen in de uiteindelijke 
keuze van de inrichting en van de fasering. Deze aspecten zijn bijvoorbeeld toekomstige 
vervoersbewegingen, natuur, landbouw, bewoning, handel, enzovoort. 
 
Deze interactie is een complex gegeven, waarbij op het moment van de opmaak van de 
streefbeeldstudie een aantal aspecten (toekomstige vervoersbewegingen, natuur, landbouw, bewoning, 
handel,…) nog niet werden geanalyseerd, (aangezien dit inherent is aan de streefbeeldstudies) of niet 
zijn bekend. Zo kan een toekomstige inrichting van een lagere categorie weg een substantiële invloed 
hebben op het toekomstige gebruik van het tracé. Tevens kan bijvoorbeeld de impact op de 
natuurwaarden, bewoners, milieu van die aard zijn dat de aanleg van een bepaald tracé niet wenselijk 
is. 
 
1. Op welke wijze wordt er in de streefbeeldstudies rekening gehouden met andere aspecten dan de 

inrichting van het tracé? Hoe gedetailleerd wordt naar deze andere aspecten onderzoek verricht? 
 
2. Dient in het streefbeeld geen aanzet tot verdere deelstudies voorgesteld te worden en dient dit zich 

niet te vertalen in de fasering of timing? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 499 van 13 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Streefbeelden werken de gewenste toekomstige toestand van een wegtracé uit,  rekening 

houdend met alle dimensies van duurzaamheid, met name mobiliteit, ruimtelijke en 
landschappelijke ontwikkeling, veiligheid en leefbaarheid, sociaal-economische ontwikkeling in 
het milieu. De plan- en stuurgroep worden dan ook zeer interdisciplinair samengesteld. 
 
In de praktijk vertrekt het streefbeeld vanuit een verkeersplanologische ontwikkelingsvisie, een 
ruimtelijke en landschappelijke ontwikkelingsvisie. Wanneer deze ontbreken of bij bepaalde 
actoren grote vragen oproepen, kan worden besloten deze eerst uit te klaren. De 
streefbeeldstudie kan ook elementen van natuurimpact integreren zoals een passende 
beoordeling van habitat- of vogelrichtlijngebieden of een onderzoek naar onvermijdbare en 
onherstelbare schade in geval van VEN-gebieden. 

 
 In bepaalde gevallen wordt een streefbeeldstudie geschorst om de resultaten van deelstudies af 

te wachten en in de gevallen dat meerdere tracékeuzen mogelijk zijn kan er voor gekozen 
worden om bijkomend een Plan-m.e.r. procedure te doorlopen, teneinde een definitieve 
tracékeuze te maken die verder in het streefbeeld in ontwerp wordt gezet. 

 
  

2. Dat moet inderdaad deel uitmaken van het eindrapport. Het streefbeeld is een planinstrument dat 
intermediair is tussen plannen en uitvoering. Al naargelang de concrete agendering van een 
bepaald streefbeeld zal het ene streefbeeld nog een vrij algemene conceptuele planvisie 
vastleggen, andere streefbeelden zullen voor bepaalde (deel-) aspecten of (deel-) trajecten al een 
aantal uitvoeringsprincipes vastleggen. 

 
 In principe wordt in elke streefbeeldstudie een programma van acties opgenomen. Dat 

programma geeft aan welke procedures of verdere planningsprocessen nog moeten worden 
doorlopen, welke ondersteunende analyses nog dienen te gebeuren en geeft een fasering en 
timing van alle acties die tot de uitvoering van het streefbeeld moeten leiden. Dergelijke acties 
kunnen projecten zijn maar evenzeer verdere deelstudies. 

 
 De recente streefbeelden eindigen met een voorstel voor realisatie in fazen op korte, 

middellange en lange termijn en een overeenstemmende budgettering. De timing van uitvoering 
is steeds afhankelijk van de gewestelijke investeringsprioriteiten. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 500 
van 13 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Streefbeeldstudies   -   Prioriteiten 
 
Momenteel worden er verschillende streefbeeldstudies uitgevoerd in de provincie West-Vlaanderen. 
Deze streefbeeldstudies hebben telkens betrekking op een specifiek tracé dat wordt uitgewerkt. 
Streefbeeldstudies worden echter niet voor alle tracés opgestart. 
 
1. Wordt er een globale afweging van de prioriteiten inzake de inrichting van de gewestwegen per 

provincie m.b.t. deze tracés uitgevoerd? 
 
2. In hoeverre vertaalt deze afweging zich in de timing en de faseringen van de lopende 

streefbeeldstudies? 
 
3. Is het overzicht van de streefbeeldstudies die uitgevoerd, in uitvoering of gepland zijn in West-

Vlaanderen zoals meegedeeld in antwoord op de schriftelijke vraag van Frans Peeters van 8 
november 2007 (vraag nr. 31, Websitebulletin publicatiedatum 12 december 2007), nog actueel? 

 
 
 



-940-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 500  van 13 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De keuze van de tracés waarvoor streefbeeldstudies worden opgemaakt, wordt beïnvloed door 

de behoeften die worden gedetecteerd door een nood aan de aanpak van gevaarlijke punten, een 
gewenste herinrichting van doortochten, een hercategorisering van de weg, de actuele toestand 
van de weg, enz.. Het streefbeeld zal uiteindelijk het concept van de gewenste inrichting 
vastleggen. 

 
De inrichting van de tracés zelf, en de prioriteitsstelling die daarbij wordt gevoerd, wordt 
bepaald door gebruik te maken van het instrument van de Objectieve Behoefte Analyse. De 
behoeftenanalyse gebruikt objectieve en kwantitatieve parameters om in te schatten hoe hoog de 
nood is om effectief tot de herinrichting van het tracé over te gaan. Onder meer aan de hand 
hiervan wordt het driejaren investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer 
opgebouwd. 

 
2. Het opstarten van een streefbeeldstudie is in principe gerelateerd aan de categorie van de weg. 

Zo is er voor gekozen om eerder de primaire wegen aan bod te laten komen Toch kan deze 
keuze beïnvloed worden door specifieke noden zoals hierboven aangegeven. Bovendien zullen 
bepaalde prioriteiten in relatie tot de toestand van de weg, de aanpak van gevaarlijke punten, 
enz… zeker een rol spelen bij de opmaak van een actieprogramma dat in de uitvoering van het 
streefbeeld voorziet. 

 
3. Ja, het overzicht is nog actueel. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 501 
van 13 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Streefbeeldstudies   -   Visie gemeenten 
 
Tijdens de uitwerking van een streefbeeldstudie is het zeker belangrijk om de visie van de gemeente te 
kennen, aangezien de infrastructuur op haar grondgebied wordt uitgevoerd. 
 
1. Worden de gemeenten tijdig bij het opstellen van de streefbeeldstudie betrokken (en vanaf welk 

moment van de uitwerking van de studie)? 
 
2. Is de uitwerking van de communicatie naar de gemeenten enkel informerend of wordt er ook 

rekening gehouden met hun advies of hun visie? 
 
3. Wordt het advies of de visie van de gemeente objectief opgenomen en gemotiveerd 

becommentarieerd in de studie? 
 



-942-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 501  van 13 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Gemeenten en alle andere mogelijke betrokken actoren worden van bij de start van een 

streefbeeldstudie gecontacteerd en uitgenodigd te zetelen in de stuurgroep. Deze stuurgroep 
begeleidt de studie en bespreekt de voorstellen en keuzes. Het is ook binnen de stuurgroep dat 
de keuzes worden bekrachtigd. Bij vele streefbeelden is bovendien geopteerd om in elke fase 
een afzonderlijk bilateraal overleg met elke gemeente te hebben, zodat hun standpunten en 
meningen voldoende aan bod kunnen komen. 

 
2. Zoals aangegeven in het antwoord op vorige vraag kunnen de gemeenten in grote mate 

betrokken worden. Naast de deelname in de stuurgroep hebben gemeenten nog andere 
inspraakmogelijkheden via de Gemeentelijke Begeleidingscommissie en bij de bespreking van 
het concept-  en ontwerp-streefbeeld op de Provinciale Audit Commissie (PAC). Eventuele 
afwijkende standpunten van de gemeente worden meegenomen in de bespreking van het 
streefbeeld op de PAC. De communicatie met de bevolking kan op initiatief van de gemeente 
gebeuren. 

 
3. Alle adviezen en visies worden meegenomen in de besprekingen die in de verschillende 

overlegorganen worden gevoerd en zullen dan ook minstens in dat kader op een objectieve 
manier worden vermeld en becommentarieerd in het verslag van deze vergaderingen. Deze 
verslagen maken ook deel uit van het dossier dat aan PAC wordt voorgelegd. Daarnaast maken 
de gemeentelijke mobiliteitsplannen en ruimtelijke structuurplannen en evt. andere relevante 
deelstudies deel uit van de context waaruit de streefbeeldstudie zal vertrekken. 

 
 Uiteraard geldt dat het streefbeeld wordt opgemaakt op bovenlokaal niveau en 

inrichtingsprincipes dienen aan te sluiten met de specifieke functie en categorie op dat niveau. 
De rol van de gemeentebesturen moet dan ook in het licht hiervan gezien worden: meedenkend, 
adviserend, draagvlakversterkend maar niet beslissend. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 502 
van 13 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Streefbeeldstudies   -   Kosten-batenanalyses 
 
Het uitwerken van een streefbeeld voor een tracé geeft een beeld van een mogelijke inrichting. Aan 
elke fase van de inrichting hangt echter een kostenplaatje. Dit betekent dat dit een substantiële impact 
heeft op de budgettering en de toekomstige besteding van de middelen. 
 
Wordt  in deze streefbeeldstudies ook een gedegen kosten-batenanalyse gemaakt en wordt hiermee 
rekening gehouden om te bepalen of bepaalde fasen wel wenselijk zijn? 
 
Als dit nog niet het geval is, worden er dan initiatieven genomen om alsnog met zulke kosten-
batenanalyses te werken, zowel voor het tracé als op het niveau van de hele provincie? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 502  van 13 maart 2008 
van CARL DECALUWE  
 
 
 
1. In een streefbeeld wordt gestreefd naar een haalbaar concept, maar aangezien het om een 

planinstrument gaat en meestal de verschillende deelaspecten en –trajecten nog moeten worden 
uitgewerkt, is een globale kosten-batenanalyse op het ogenblik dat het streefbeeld wordt bepaald 
niet realistisch. De acties en uitvoeringsprojecten worden gepland en opgestart afhankelijk van 
de budgettaire ruimte van de betrokken actoren. 

 
  Maar ook al geeft een streefbeeld een lange termijnvisie, het voorliggend concept is niet eeuwig 

houdbaar. Op het moment dat een actie of uitvoeringsproject zich in een later stadium aandient, 
dient te worden nagegaan of de actuele context geen belangrijke afwijkingen vertoont. Dat zou 
er toe kunnen leiden dat bepaalde fasen worden aangepast en de behoefte ontstaat om het 
streefbeeld bij te sturen of te vernieuwen. 

 
2.  Gedegen kosten-batenanalyses zijn weinig haalbare en realistische instrumenten voor 

conceptstudies die bovendien gericht zijn op het kaderen van een langere termijnvisie. 
In bepaalde combinaties van streefbeeldstudie met haalbaarheidsstudie is een kosten-
batenanalyse wel geïntegreerd als onderdeel van een multicriteria-analyse (MCA) of 
Maatschappelijke kostenbatananalyse (MKBA) omdat de studie dient uit te monden in een 
concreet ontwerp dat aansluitend aan de studie wordt uitgevoerd. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 505 
van 14 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Oud sas Dendermonde   -   Renovatie 
 
De NV Waterwegen en Zeekanaal heeft in samenwerking met het stadsbestuur Dendermonde een 
project uitgewerkt waarbij de volledige oude Dender in de binnenstad geherwaardeerd wordt. Een 
eerste concreet project is de restauratie van het oude sas. De werken bestaan uit het herstel van de 
gebrekkige delen van de sasmuren, de vernieuwing van de brug over het sas, de plaatsing van nieuwe 
sasdeuren en de verbetering van de oevers. 
 
In het “Bekkenbeheerplan Denderbekken” werd als timing 2005-2006 vooropgesteld. Vandaag zien 
we dat door een aantal omstandigheden de werken nog niet beëindigd zijn. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de opgelopen vertragingen en wat hiervan de reden was? 
 
2. Wat is de huidige timing die vooropgesteld wordt voor het beëindigen van de werken aan het sas? 
 
3. Welke initiatieven werden genomen om de hinder voor omwonenden te beperken? 
 
4. Welke invloed hebben deze vertragingen op de andere geplande projecten in het kader van de 

“herinrichting van de oude Dender te Dendermonde”?  
 
5. Welke invloed hebben deze vertragingen op het voorziene budget voor de werken aan het sas?  
 

Waar worden eventuele meerkosten verhaald? 
 
6. Wanneer denkt de minister dat het sas definitief klaar zal zijn? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 505 van 14 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
1. De opgelopen vertragingen zijn te wijten aan technische problemen met de uitwerking van het 

draaimechanisme en de levering van blauwe hardsteen. 
 
2. Het einde van de werken is voorzien tegen eind december 2008. 
 
3. De belangrijkste hinder voor de omwonenden en voor de schoolgaande kinderen is de 

afwezigheid van de voetgangersbrug die zich bevond over de sluisconstructie. Om de hinder te 
beperken is een tijdelijke passerelle voor voetgangers voorzien boven de opwaartse damwand 
van de bouwkuip. Deze passerelle was aanwezig vooraleer de bestaande voetgangersbrug werd 
afgesloten en zal pas worden weggenomen wanneer de nieuwe brug in gebruik zal kunnen 
worden genomen. 

 Aangezien de werken zich buiten het echte stadscentrum situeren, blijft de hinder door het 
uitvoeren van de werken zelf (transport, materieel, …) zeer beperkt. 

 
4. De vertragingen hebben geen invloed op de planning van de andere werken. 
 Het eerstvolgende project, budgettair voorzien op de begroting 2008, is de bouw van de 

Vlasmarktbrug. 
 
5. De opgelopen vertragingen hebben geen invloed op het voorziene budget. 
 
6. De werken zullen eind december 2008 klaar zijn. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 506 
van 14 maart 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Waterbeheersing Oost-Vlaanderen   -   Bevaarbare waterlopen 
 
In provincie Oost-Vlaanderen hebben we de laatste decennia meerdere ernstige overstromingen 
meegemaakt.  
 
De aanwezigheid van Schelde, Leie, Dender, Durme en zovele andere waterlopen speelt hierbij een 
belangrijke rol. Deze overstromingen tonen aan dat het gevaar niet alleen van de zee komt, maar ook 
uit het binnenland. De uitzonderlijke neerslag is uiteraard de oorzaak.  
 
Vandaar de noodzaak van een goede waterafvoer door baggeren en slibruimen van de waterlopen  en 
het belang van goed onderhouden en stevige dijken. 
 
1. Welke werkzaamheden zijn er in 2007 op het vlak van waterbeheersing in de ruime zin 

(dijkwerken, slibruimen, onderhoudswerken, enz.) uitgevoerd aan de bevaarbare waterlopen  in de 
provincie Oost-Vlaanderen? Graag de omschrijving en de kostprijs per bekken. 

 
2. Welke werkzaamheden worden in 2008 aanbesteed en/of uitgevoerd? Graag de omschrijving en de 

kostprijs per bekken. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 506 van 14 maart 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
1. In 2007 werden in de provincie Oost-Vlaanderen, in het ambtsgebied van de afdelingen 

Zeeschelde en Bovenschelde van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV), op 
het vlak van waterbeheersing in ruime zin  de hiernagenoemde werken uitgevoerd: 

 
 Zeescheldebekken                                                                euro - (excl. BTW) 
 Werkingskosten tijdelijk pompgemaal Kruibeke  129.630,94 
 Werkingskosten pompen Zele    23.277,25 
 Terugbetaling elektrisch verbruik pompen Zele    12.400,00 
 Verwijderen zwerfvuil Nieuwe Scheldewerven  125.914,94 
 Winterdienst Scheldebrug Temse    15.337,38 
 KBR Bouw ringdijken fase 1                  5.149,81 
 KBR Bouw ringdijken fase 2                                                                  2.883.263,59 
 Voorbereidende werken ringdijk      4.136,36 
 KBR Leveren van wetenschappelijk advies  227.277,55 
 KBR Leveren communicatieadvies  140.570,54 
 KBR Voorbereidende werken uitwateringsluizen    83.375,17 
 KBR Inrichtingsmaatregelen polder van Kruibek         794,96 
 KBR Realiseren bescherming overloopdijken    41.837,28 
 Dijkwerken tussen ringvaart en Heusdenbrug  155.609,46 
 Zele-Berlare dijkwerken ringdijk Scheldebroek  333.605,46 
 Gent Aanleg Sigmadijk en fietspad thv Sluizenweg    30.942,38 
               Totaal : 4.213.123,07 
 Durmebekken: 
 Plaatsen, in huur geven en bedienen pompen afwaarts Lokeren    51.659,53 
 Onderwaterbulldozeren  305.678,82 
                                                                                                     Totaal :   357.338,35 
 Zeeschelde en Durme:  
 Begrazing van dijken door schapen  215.222,70 
 Onderhoud door maaien en kappen Zeeschelde en Durme  233.514,83 
 Onderhoud en dringende interventies Zeeschelde en Durme                 2.232.871,99 
 Ruimen drijvend hout en afval op Zeeschelde en Durme                       1.176.593,18                   
                                                                                                             Totaal : 3.858.202,70 
 Bovenschelde 
 Bekken Gentse Kanalen 
 Verwerken en bergen van onderhoudsbaggerspecie         5.227.306,66  
 Verwerken en bergen van onderhoudsbaggerspecie                            17.229.952,60  
 Onderhoudspacht 2004 - district 5 Kanalen Oost    200.585,07  
 Ringvaart om Gent Noordervak - onderhoudsbaggerwerken   780.939,12  
 Onderhoudspacht - district 1 Gent            1.804.570,65  
 Onderhoudsbaggerwerken Gent               242.216,63   
                                                                                                Totaal :  25.485.570,73 
 
  
 Bekken Leie 
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 Onderhoudspacht  - district 3 Leie     264.958,12 
                                                                                                          Totaal : 264.958,12  
 
 Bekken Bovenschelde 
 Onderhoudspacht - district 2 Bovenschelde  1.216.984,83 
 Onderhoudsbaggerwerken Bovenscheldebekken     242.216,63  
 Onderhoudspacht 2007 - district 2 Bovenschelde       25.336,31  
 Bovenschelde vernieuwen en ontdubbelen stuw  1.724.031,65  
                                                                                                               Totaal : 3.208.569,42 
  
 Benedenscheldebekken 
 Durme te Lokeren natuurvriendelijke oeververdediging     198.260,67 
                                                                                                                  Totaal : 198.260,67 
 
 Denderbekken 
 Dender & Moervaart uitvoeren agitatiebaggerwerken       87.720,00 
 Onderhoudspacht - district 4 Dender en Moervaart       94.685,58  
 Onderhoudspacht (oud) Dender en Moervaart     373.875,03  
 Dender en Moervaart uitvoeren onderhoudsbaggerwerken       16.974,05  
                                                                                                                  Totaal : 573.254,66 
 
2. De hiernagenoemde werken worden in 2008 aanbesteed en/of uitgevoerd :  
 
 Zeescheldebekken: 
 Vegen van greppels en reiniging  
 Afwateringstelsels Scheldebrug Temse          41.880 
 Winterdienst Scheldebrug Temse     22.100,00 
 Bemalingskosten pompgemaal Zele     26.500.00 
 Elektricteitsverbruik pompgemaal Zele     12.400,00 
 Werkingskosten tijdelijk pompgemaal Kruibeke   172.000,00 
 Verwijderen van sedimentatie thv  
 Nieuwe Scheldewerven Rupelmonde   126.000,00 
 Dijkwerken Gondebeek Kwatrecht           1.976.135,70 
 Dijkwerken Wetteren afwaarts Scheldedreef          1.199.811,30 
 Dijkwerken Melle tussen Kwatrecht tussen Toverheksengracht        1.798.550,00 
 Wichelen Wetteren Verhogen dijk tot sigmahoogte         1.944.827,02 
 Sint-Amands Renovatie graf E. Verhaeren en heraanleg dijk   912.614,77 
 Dijkwerken Berlare Wichelen van Schellebelleveer 
 tot Uitbergenbrug   780.691,77 
 Dijkwerken Wichelen Schoonaarde thv van  
 Bosbeek-Schoonaardebrug 1.450.000,00 
 Dijkwerken Wichelen in dorpcentrum en wijk Margote 1.500.000,00 
 Dijkwerken aan Hamme Driegoten    750.000,00 
 Dijkwerken omgeving Schellebelle-Aard    800.000,00 
 Dijkwerken thv Schellebelleveer    300.000,00 
 KBR Bouw 3 sluizen in ringdijk thv Kapelbeek 1.896.333,00 
 KBR Bouw verschillende in- en uitwateringssluizen 9.717.644,29 
 KBR Inrichtingsmaatregelen polder Bazel    575.099,05 
 KBR Inrichtingsmaatregelen thv Barbierbeek    793.790,30 
 Aanleg intergetijdengebied Hedwige-Prosperpolder         25.799.889,55 
 Baggeren en aanleg zandstock intergetijdengebied HPP 2.000.000,00 
                                                                                                             Totaal : 42.632.756,19 
    
 Durmebekken: 
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 Plaatsen, in huur geven en bedienen pompen afwaarts Lokeren           95.000,00 
 Onderwaterbulldozeren      299.600,00 
                                                                                                                    Totaal : 394.600,00 
 
 Voor Zeeschelde en Durme: 
 Begrazing van dijken door schapen      238.000,00 
 Onderhoud door maaien en kappen Zeeschelde en Durme      222.000,00 
 Onderhoud en dringende interventies Zeeschelde en Durme   2.225.000,00 
 Ruimen drijvend hout en afval op Zeeschelde en Durme   1.582.000,00 
                                                                                                                 Totaal : 4.267.000,00 
 
 Bovenschelde 
 Bekken Gentse Kanalen 
 Anticorrosiewerken sluis Merelbeke: duurzaamheid van de stuwgeul  
 verzekeren door het beschermen van de damwanden     750.000,00 
 Bouwen van een pomp op het Leopoldkanaal te Heist: alhoewel  
 uitgevoerd in West-Vlaanderen heeft de bouw van deze pomp tot doel  
 de afwatering vanuit de Gentse regio te optimaliseren     700.000,00 
 Onderhoudsbudget waterweginfrastructuur – district Gent        720.000,00 
 Onderhoudsbudget waterweginfrastructuur – district Kanalen-Oost 720.000,00 
                                                                                                         Totaal :   2.890.000,00 
 
 Bekken Leie 
 Rivierherstel Leie: herstellen van de oevers voor een bedrag van     1.000.000,00 
  Onderhoudsbudget waterweginfrastructuur - district Leie:        720.000,00 
 (studie voor de waterbeheersingswerken te Sint-Martens-Latem  
 worden gefinaliseerd in 2008) 
                                                                                                                 Totaal : 1.720.000,00 
 
 Bekken Bovenschelde 
 Afwerking nieuwe stuw te Asper:      1.960.000,00 
 Baggeren Bovenscheldebekken (incl. laguneren en bergen):      2.700.000,00 
 Onderhoudsbudget waterweginfrastructuur – district Boven-Schelde        720.000,00 
                                                                                                                   Totaal : 5.380.000,00 
 
 Denderbekken 
 Uitwateringsconstructie Denderbellebroek:      1.330.000,00 
 Onderhoudsbudget waterweginfrastructuur – district Dender     720.000,00     

                    Totaal : 2.050.000,00 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 507 
van 14 maart 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Waterbeheersing Oost-Vlaanderen   -   Onbevaarbare waterlopen 
 
In provincie Oost-Vlaanderen hebben we de laatste decennia meerdere ernstige overstromingen 
meegemaakt.  
 
De aanwezigheid van Schelde, Leie, Dender, Durme en zovele andere waterlopen speelt hierbij een 
belangrijke rol. Deze overstromingen tonen aan dat het gevaar niet alleen van de zee komt, maar ook 
uit het binnenland. De uitzonderlijke neerslag is uiteraard de oorzaak.  
 
Vandaar de noodzaak van een goede waterafvoer door baggeren en slibruimen van de waterlopen en 
het belang van goed onderhouden en stevige dijken. 
 
1. Welke werkzaamheden zijn er in 2007 op het vlak van waterbeheersing in de ruime zin 

(dijkwerken, slibruimen, onderhoudswerken, enz.) uitgevoerd aan de onbevaarbare waterlopen 
eerste categorie in de provincie Oost-Vlaanderen? Graag de omschrijving en de kostprijs per 
bekken. 

 
2. Welke werkzaamheden worden in 2008 aanbesteed en/of uitgevoerd? Graag de omschrijving en de 

kostprijs per bekken. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 507 van 14 maart 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
1. Werkzaamheden en aanbestedingen in 2007 met voorziene uitvoering in 2007 of – voor de 

grote werken – in 2008-2009 (bedragen in miljoen euro) 
 
1.1. Polders en Gentse Kanalen: 5,82 

- Gewone onderhoudswerken: 0,33 
- Slibruiming Zuidlede: 3,10 
- Slibruiming Lieve: 0,62 
- Slibruiming Caelene: 0,51 
- Gemaal Vinderhoute, plaatsen roosterreiniger: 0,37 
- Lieve Stoktevijver, automatische regelinstallatie op uitlaat: 0,06 
- Waarschoot gemaal Oostmoer, installatie grote pomp: 0,26 
- Gemaal Stekene, vervanging hoogspanning: 0,05 
- Waarschoot gemaal Lieve, vervanging rooster: 0,20 
- Taludherstelling op Kanaal van Stekene: 0,32 

 
1.2. Denderbekken: 2,46 

- Gewone onderhoudswerken: 0,46 
- Slibruiming Steenbeek en Denderbelsebeek: 0,44 
- Bouw van 2 gecontroleerde overstromingsgebieden op de Modelbeek te Erpe-Mere: 1,36 
- Dendermonde gemaal Vondelbeek, vervanging rooster: 0,20 

 
1.3. Bovenschelde- en Zeescheldebekken: 0,83 

- Gewone onderhoudswerken: 0,24 
- Taludherstel op Ledebeek te Lokeren: 0,19 
- Nieuwe duiker op de Ledebeek te Destelbergen/Lochristi: 0,20 
- Zwalm, revisie hydraulische installatie 4 stuwen: 0,20 

 
2. Werken aan te besteden in 2008 (bedragen in miljoen euro). De bedragen voor de gewone 

onderhoudswerken per bekken blijven gelijk aan deze van 2007. 
 
2.1. Polders en Gentse Kanalen: 0,39 

- Openen van kokers op de Caelene te Evergem: 0,10 
- Slibruiming Zuidlede 2e fase: 0,29 

 
2.2. Bovenschelde- en Zeescheldebekken: 0,88 

- Slibruiming Ledebeek: 0,20 
- Bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwalm te Brakel: 0,45 
- Creëren van berging op de Kalkensevaart: 0,23 
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HILDE CREVITS 
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Vraag nr. 508 
van 14 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Schelde St.-Amands   -   Uitbaggering 
 
Volgens berichten in de lokale pers veroorzaakt een zandbank in de Schelde ter hoogte van Sint-
Amands al jaren problemen. Verscheidene vaartuigen geraakten er al op vast.  
 
De afdeling Zeeschelde zou dit jaar nog baggerwerken uitvoeren. Daartoe moest eerst bekend zijn 
waar men met de baggerspecie terecht kon. Die zou nu gebruikt worden voor dijkwerken. 
 
Wat verwonderlijk lijkt is dat zich vijf jaar geleden exact hetzelfde probleem heeft voorgedaan. Ook 
toen was er vijf jaar lang niet gebaggerd en ook toen waren er problemen met het verkrijgen van 
gebruikerscertificaten voor de baggerspecie. 
 
Waarom wordt hiervoor niet een meer permanente regeling uitgewerkt ? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 508 van 14 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Om de scheepvaart mogelijk te maken dient Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV) de water-
karakteristieken overeenkomstig de normen, zoals ze werden vastgesteld door de CEMT (Commission 
Européenne des Ministres de Transport), te realiseren en door onderhoud in stand te houden. 
 
De dynamiek van de Schelde zorgt ervoor dat de vaargeul regelmatig aanzandt. Om hieraan te verhelpen 
wordt er regelmatig onder water zand verplaatst uit de vaargeul. Na enkele jaren is deze aanzanding 
echter nog moeilijk op deze manier weg te werken. Op dat ogenblik helpt enkel nog het uit de waterweg 
verwijderen door baggeren van specie. Bij deze onderhoudsbaggerwerken worden de zandbanken 
aangesneden. De bevaarbaarheid van de Schelde wordt alzo in stand gehouden door het oorspronkelijke 
profiel te herstellen. 
Deze regeling bezit een permanent karakter daar periodiek hetzelfde scenario wordt herhaald. 
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HILDE CREVITS 
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Vraag nr. 511 
van 14 maart 2008 
van LUDO SANNEN 
 
 
 
Economisch Netwerk Albertkanaal   -   Plan-MER 
 
In opdracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM) van Antwerpen en Limburg 
wordt een plan-milieueffectenrapport (MER) opgemaakt voor de ontwikkeling van de 
bedrijventerreinen die deel uitmaken van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Het 
kennisgevingsdossier is raadpleegbaar op www.mervlaanderen.be. 
 
De Vlaamse Regering besliste op 23 april 2004 ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) op te stellen 
voor enkele bedrijventerreinen. Voor vier terreinen werd eerst bijkomend onderzoek gevraagd. 
 
In het kennisgevingsdossier wordt gesteld dat voor de vier terreinen een afzonderlijk plan-MER en 
passende beoordeling worden uitgevoerd, op basis waarvan kan worden beslist een RUP op te stellen. 
Voor het gebied Zwartenhoek-Ham is dit reeds gebeurd, voor Genk-Zuid-Oost, Zolder-Lummen-Zuid 
en Zwaaikom-Ranst nog niet. Voor het terrein Zwartenhoek werd aldus een aparte kennisgeving 
georganiseerd in september 2006. Er is op de website nog geen goedkeuringsverslag beschikbaar. 
 
Omdat in het ENA-MER opnieuw sprake is van de vier gebieden, kan verwarring rijzen omtrent de 
vraag of deze kennisgeving ook voor die zones geldt. 
 
1. Kan de minister duidelijkheid verschaffen over de gebieden waarvoor de kennisgeving geldt? Is er 

inspraak mogelijk voor de vier gebieden waarvoor een apart MER opgemaakt is/wordt? Zijn er 
voor deze gebieden twee kennisgevingen? 

 
2. Kan de minister een overzicht geven van de stand van zaken in de ontwikkeling van de gebieden: 

Met andere woorden, welk gebied zit in de kennisgevingsfase van het MER, voor welk gebied is 
een ontwerper belast met het opstellen van een RUP, en dergelijke meer? 

 
3. Wordt voor de verscheidene geselecteerde gebieden telkens een aparte RUP-procedure opgestart 

of zal de procedure voor alle of een deel van de gebieden gebundeld verlopen, zoals dat het geval 
is voor het MER? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 97) en Crevits (nr. 511). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 511 van 14 maart 2008 
van LUDO SANNEN 
 
 
 
Het hele ENA dossier is erg omvangrijk. Het gaat immers over tientallen gebieden en acties waarover 
de Vlaamse regering op 23.04.2004 een beslissing genomen heeft. Alle relevante informatie over de 
ontwikkelingen van de verschillende gebieden in het ENA kunnen teruggevonden worden op de 
volgende website: www.vlaanderen.be/ena. 
 
1. De studie planMER ENA is inderdaad in de fase van de kennisgeving. Deze studie betreft in 

principe alle weerhouden bedrijventerreinen in het ENA, en wordt zoals u ook aangeeft 
gecoördineerd door de POM Antwerpen en de POM Limburg in samenspraak met een 
stuurgroep waarin verschillende beleidsdomeinen vertegenwoordigd zijn. De verdere 
beoordeling en opvolging van de procedure gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de 
diensten van het departement LNE. Inspraak in het kader van de MER-procedure zal mogelijk 
zijn vanuit de krijtlijnen die het regelgevend kader daarvoor heeft aangereikt. De zojuist 
afgeronde kennisgevingsfase met presentaties op publieke hoorzittingen in de provincies 
Antwerpen (Geel) en Limburg (Hasselt) maakten hier deel van uit. Alle informatie over de wijze 
waarop er met de planMER plicht wordt omgegaan wordt per terrein weergegeven in de 
kennisgevingsnota, en is in samengevatte vorm terug te vinden in de vermelde presentatie die op 
vernoemde website is gepubliceerd. 

 
2. Wat de vier in uw vraag aangehaalde terreinen betreft kan ik u het volgende mededelen: 

 
- Ham/Zwartenhoek. Op 19 juli 2007 besliste de Vlaamse regering dat een gewestelijk 

RUP zou opgemaakt worden voor een watergebonden en gemengd regionaal 
bedrijventerrein dat begrensd wordt door het Albertkanaal in het noorden, de gemeente- 
en provinciegrens in het westen, de staatsbaan in het oosten en de autostrade met de aan 
te leggen Kanaalweg in het zuiden. Het plan-MER dat afzonderlijk en gekoppeld aan 
een inrichtingsstudie voor dit gebied werd opgemaakt ligt momenteel voor bij de dienst 
Mer ter goedkeuring.  
De RUP procedure is in de fase van de opmaak van het voorontwerp, en wordt 
afgestemd op de resultaten van het planMER.  

- Genk Zuid-Oost, Zolder-Lummen-Zuid en Zwaaikom Ranst. Voor deze terreinen 
wordt zoals u correct stelt, op basis van de beslissing van de Vlaamse regering van 23 
april 2004 specifiek onderzoek gevoerd. Dit onderzoek is inmiddels opgestart en zal 
worden gerelateerd aan het MER onderzoek voor die gebieden, dat in het kader van het 
juist vernoemde planMER ENA is voorzien. Op basis van de resultaten kan pas een 
inschatting worden gedaan naar de verdere ontwikkeling. De Vlaamse regering zal dan, 
verder beslissen op welke wijze de doorwerking kan plaatsvinden. Het is dus nog niet 
uitgemaakt of er een gewestelijk RUP zal worden opgemaakt, noch voor welk 
programma.  

 
 Hieronder is een lijst opgenomen met een stand van zaken van de verschillende andere RUP-

procedures.  
 
 Overzicht gewestelijke RUPs voor bijkomende bedrijventerreinen (27 maart 2008) 
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Bijkomende bedrijventerrein Gemeente Stand van zaken RUP 
Beverdonk Grobbendonk Definitief vastgesteld op 15/06/2006 
Lanaekerveld Lanaken RUP Leem in Limburg definitief 

vastgesteld op 22/09/2006 
Portaal Lammerdries Olen Definitief vastgesteld op 29/06/2007 
Genenbos Ham en 

Tessenderlo 
Definitief vastgesteld op 11/01/2008 

Ravenshout-Noord Beringen Definitief vastgesteld op 29/02/2008 
Liessel Geel Voorlopig vastgesteld, openbaar 

onderzoek 7 april 2008 tot en met 5 
juni 2008 

Heirenbroek Herentals Voorontwerp RUP in voorbereiding – 
screeningsnota MER werd opgemaakt 

Genk Zuid-West Diepenbeek planMER is in opmaak in functie van 
verder zetten RUPprocedure 

Tervant Beringen Voorontwerp RUP in voorbereiding, 
planMER in opmaak 

Lanaken (herstructurering) Lanaken Voorontwerp RUP in opmaak 
 
3. Uit het antwoord op de vorige vragen heeft u kunnen afleiden dat voor de verschillende 

gebieden een verschillende aanpak geldt. Voor elk gebied (waar een bestemmingswijziging 
nodig is) zal een afzonderlijk RUP worden opgemaakt en wordt er dus ook een afzonderlijke 
procedure gevolgd. Naar gelang het stadium van het RUP-proces zal het luik planMER 
geïntegreerd worden.  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 512 
van 14 maart 2008 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
Gewestelijke fietspaden   -   Inspectie en onderhoud 
 
In een eerdere schriftelijke vraag  (nr. 617 van 12 september 2007, Websitebulletin publicatiedatum 
30-11-2007) polste ik bij de minister naar de stand van zaken inzake het onderhoud van fietspaden.  
De minister gaf aan dat de resultaten van de inspecties van de fietspaden voor het jaar 2007, op basis 
van de nieuwe handleiding, een kwaliteitsbeoordeling zullen geven van de gewestelijke fietspaden.  
 
De eerste resultaten van deze kwaliteitsbeoordeling zouden beschikbaar zijn begin 2008. Ook gaf de 
minister in haar antwoord aan dat de methodologie voor inspectie van de fietspaden eveneens door de 
gemeenten kan worden gebruikt.   
  
1. Is het verslag van de inspecties 2007 reeds beschikbaar?  Zo ja, kan er op basis van dit verslag een 

overzicht gegeven worden van de staat van de fietspaden (eventueel per provincie)? 
 
2. Wat zijn de eerste ervaringen met gebruik van de handleiding?  Zijn er verfijningen en 

aanpassingen noodzakelijk? Welke? 
 
3. Wordt er op basis van deze gegevens een Objectieve Behoefteanalyse (OBA) voor structureel 

onderhoud van de fietspaden opgemaakt om de prioritair aan te pakken fietspaden per provincie te 
bepalen?  Zo ja, welke timing voorziet de minister voor de opmaak van een dergelijke OBA?  

 
4. Kan de minister een overzicht geven van het aantal en het soort van meldingen geregistreerd bij 

het Meldpunt Knelpunten Fietspaden, opgericht in september 2007?  Welke acties werden er 
ondernomen naar aanleiding van de geregistreerde meldingen? 

 
5. Heeft de minister al initiatieven genomen om de gemeenten van de methodologie van de inspectie 

van fietspaden in kennis te stellen?  Is de handleiding al bezorgd aan de gemeenten? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 512 van 14 maart 2008 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
1. Het volledige verslag van de inspecties in 2007 is nog niet beschikbaar.  
 In het verslag zal er een overzicht zijn opgenomen van de staat van de fietspaden in elke 

provincie. 
 

2. De opgestelde handleiding wordt door de gebruikers als zeer positief ervaren. Er lijken 
voorlopig geen verfijningen of aanpassingen noodzakelijk.  
 

3. Uit de beschikbare gegevens van de inspecties 2007 kan een efficiënt beleid worden gevoerd 
m.b.t. het structureel onderhoud van de fietspaden.  

 De prioritair aan te pakken fietspaden kunnen worden bepaald op basis van het verslag van de 
inspecties, zodat een verdere uitwerking in een objectieve behoefteanalyse niet noodzakelijk is. 
 

4. Aantal meldingen die sedert september 2007 werden geregistreerd bij het Meldpunt Knelpunten 
Fietspaden: 

 
 Antwerpen: 223 
 Limburg: 19 
 Oost-Vlaanderen: 129 
 Vlaams-Brabant: 144 
 West-Vlaanderen: 61 

 
Het merendeel van de klachten behandelt problemen i.v.m. de staat van het wegdek of 
ontbrekende of onduidelijke signalisatie. Een kleiner percentage heeft betrekking op de 
veiligheidproblematiek.  
 

 De klachten worden geregistreerd en onderzocht. Indien er effectief problemen zijn vastgesteld, 
wordt er zo snel mogelijk gevolg aan gegeven. Indien mogelijk worden er herstellingen 
uitgevoerd.  

 Indien er geen mogelijkheid tot herstelling of aanpassing is, zal er een antwoord worden 
verstrekt met de redenen hiervoor, en eventuele acties in de toekomst die het probleem kunnen 
verhelpen. 
 

5. De handleiding werd nog niet bezorgd aan de gemeenten. Er is wel reeds contact met de 
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten om hen op de hoogte te brengen wanneer de 
handleiding beschikbaar is. 
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Vraag nr. 513 
van 18 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Grijswaterproject West-Vlaanderen   -   Subsidiedossier 
 
Vanuit de provincie West-Vlaanderen wil men de landbouwers stimuleren om hun waterwinningen in 
het Landeniaan te verlaten. Dit kan gebeuren door hen “grijs water” aan te bieden, conform het in 
2004 goedgekeurde besluit. 
 
De IWVA (Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht) heeft hiertoe vorig jaar 
een subsidiedossier ingediend. De subsidies moeten zorgen dat het water aan een goedkoper tarief 
geleverd kan worden ter vervanging van de eigen waterwinningen. 
 
1. Wat is de stand van zaken in dit dossier? 
 
2. Wanneer wordt de subsidieaanvraag behandeld? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 513 van 18 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Heel wat waterwinningen situeren zich in de kwetsbare watervoerende laag ‘het landeniaan’. 

Om dergelijke waterwinningen af te bouwen worden “grijswaterprojecten” gepromoot. De 
ruwwaterbron voor deze projecten is geen grondwater. Om deze projecten ook financieel 
haalbaar te maken, werd door het Beleidsdomein Leefmilieu samen met het Beleidsdomein 
Economie een subsidieregeling uitgewerkt die toelaat goede projecten voor 30% vanuit de 
begroting van elk beleidsdomein te betoelagen. 

 De projecten die nu vanuit de provincie West-Vlaanderen via o.a. de IWVA ingeleid zijn beogen 
om water aan een goedkoper tarief dan leidingwater te leveren aan de landbouwsector en dit ter 
vervanging van de eigen grondwaterwinning. 

 Mijn overtuiging is dat dergelijke initiatieven zeker moeten gestimuleerd worden. Vermits deze 
stimulans naar de doelgroep landbouw niet kan gerealiseerd worden binnen het huidige 
subsidiebesluit van 11 juni 2004 heb ik de VMM de opdracht gegeven een nieuw voorontwerp 
van subsidiebesluit voor grijswaterprojecten voor de land- en tuinbouwsector op te maken. Dit 
voorontwerp van besluit werd zopas door mijn administratie gefinaliseerd. 

 Ik treed nu zo snel mogelijk hier over in overleg met de minister bevoegd voor Landbouw om 
het besluit samen te kunnen voorleggen aan de Vlaamse Regering. 

 
2. Zodra er een goedgekeurd subsidiebesluit kan kracht is, kunnen de aanvragen behandeld 

worden.  Gelet op de prioriteit die ik aan de uitwerking van dit subsidiebesluit wil geven, acht ik 
het mogelijk om op korte termijn een concreet programma voor grijswaterprojecten ten behoeve 
van de landbouwsector op te stellen. Ik zal de doorlooptijd voor de goedkeuring van het besluit 
zo kort mogelijk trachten te houden. 
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Vraag nr. 516 
van 19 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Netebrug Lier   -   Werken 
 
Door Waterwegen en Zeekanaal werden in september 2007 werken aangevat aan de brug over de Nete 
in Lier, richting Ouderijstraat.  
 
De brug werd voor alle verkeer – ook fietsers en voetgangers – afgesloten, wat voor het nodige 
ongemak zorgde. Gedurende een drietal maanden was er overigens geen activiteit te bespeuren. Naar 
verluidt werd het wegdek van de brug verwijderd om de pijlers te controleren. Daarna werd de maat 
genomen voor de blauwe hardsteen, die pas dan kon worden besteld. De levering ervan zou zo’n 
drietal maanden in beslag nemen. 
 
1. Kan de minister deze gang van zaken bevestigen ? 
 

Is het inderdaad noodzakelijk het wegdek te verwijderen om de pijlers te controleren ? 
 
2. Waarom werd de brug na de controle niet opnieuw toegankelijk gemaakt ?  
 
3. Als ik het goed heb, werden die werken toegewezen aan de firma Herbosch-Kiere. 
 

Kan de minister een overzicht geven van de werken die door Waterwegen en Zeekanaal de jongste 
jaren aan dit bedrijf werden toegewezen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 516 van 19 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
1. De renovatie van de stuwbrug aan de monding van de Nete-afleiding is op 15 oktober 2007 

effectief aangevat. De brug werd om veiligheidsredenen afgesloten voor alle verkeer, ook voor 
fietsers en voetgangers. De nodige signalisatie werd geplaatst. 

 
 De wegverharding met fundering moest volledig worden uitgebroken met het oog op het 

aanbrengen van een waterdichte bekuiping. De dekstenen, het baksteenmetselwerk, de 
sponningen en schotten, beschadigd ingevolge vorst en waterschade, werden vakkundig 
verwijderd. Deze activiteiten, samen met de controleboringen, de proeven en de opmetingen 
werden uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 19 december 2007. Vanaf 24 januari 
2008 werden in overleg met de afdeling Monumenten en Landschappen de activiteiten terug op 
beperkte schaal aangevat en zijn waterkerende wanden geplaatst die toelaten de brug in ‘den 
droge’ te zetten. 

 De renovatie van de onderbouw van de brug kan nu worden aangevat, evenals de afwerking 
voor de bovenbouw en de heraanleg van de kasseiverharding. 

 De verwijdering van het wegdek was noodzakelijk voor het aanbrengen van een 
beschermingslaag tegen waterindringing. 

 
2. Zowel het wegdek als de leuning van de brug werden verwijderd. Om veiligheidsredenen was 

het daarom aangewezen de brug voor alle verkeer – ook fietsers en voetgangers – af te sluiten. 
 
3. De opdracht voor aanneming van de betreffende werken werd na een openbare 

gunningprocedure (openbare aanbesteding) toegewezen aan de firma NV Herbosch-Kiere uit 
Kallo. 

 
 Hierna volgt een opsomming van de toewijzingen van werken door Waterwegen en Zeekanaal 

NV aan voornoemd bedrijf, vanaf 1 januari 2005 – operationeel worden van het agentschap – tot 
eind 2007. 

 
 
 

Overheidsopdracht Datum toewijzing 
  
a) Afdeling Zeeschelde  
  
Zeeschelde LO Temse – bouw geïntegreerde waterkering 14/07/2005
Interreg IIIB -  Mechelen – aanleg Dijlepad 09/08/2005
Zeeschelde Antwerpen – Ontwerp en bouw vlotsteigers thv Steenplein 14/04/2006
Zeeschelde Temse – bouwen vlotsteigers voor jachthaven – deel 1 14/07/2006
Demer Aarschot – ’s Hertogenmolens – Funderingsherstel, bouw 
woelkom 

09/11/2006

Bebakening en signalisatie vaarweg op de Beneden – Nete 04/01/2007
Onderhoud en dringende interventies op de Nete 25/01/2007
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Zeeschelde L.O. – Dijkwerken tussen Gentbrugge en spoorbrug 03/04/2007
Nete te Lier – Bouwen van stuwbrug over monding van de Neteafleiding 28/03/2007
Gent – R.O. – aanleg Sigmadijk en fietspad tussen sluizenweg 
Blockstraat 

03/04/2007

Agitatiebaggeren in het Dijle- en Rupelbekken 12/07/2007
b) Afdeling Zeekanaal 
  
Willebroek  
Bouw boardwalk thv oude watervang Denayer papier tot  draaispoorbrug 

16/01/2005

Willebroek 
Bouw van een kaaimuur aan de zwaaikom op de rechteroever 

13/05/2005

Halle : heraanleg jaagpad onder de Waterloobrug 27/04/2005
Vilvoorde : instorten van muur en afwerken oeverconstructie en wegenis 22/11/2005
Inbuizing langsgracht te Kampenhout, afwaarts de kaai M&W Beton 13/06/2006
Bornem – Ontsluiten westelijk deel van het zuidelijk eiland 25/01/2007
Inbuizing langsgracht te Kampenhout, afwaarts de kaai M&W Beton 21/12/2006
Netekanaal – perceel 2 – onderhoud en dringende interventies 06/07/2007
 
c) Afdeling Bovenschelde 
 
Leie te St. Denijs-Westrem – Bouwen van een waterkering 31/11/2005
Gent – doortocht Gent – Neerschelde – bouw fietsers- en 
voetgangersbrug 

17/08/2006

Dender – Dendermonde – aanpassing aan de tijsluis 11/01/2007
Gent – Doortocht Gent – renovatie kaaimuur Baudelkaai 22/06/2007
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 518 
van 19 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
N391 Zwevegem   -   Stand van zaken 
 
De werken voor de N391 omvatten onder meer de aanleg van een rotonde ter hoogte van de 
aansluiting met de Keiberg in Zwevegem-Knokke/Heestert. 
 
1. Wat is de concrete stand van zaken betreffende de aanleg van de N391 rond Zwevegem? 
 
2. Welke procedures moeten nog worden doorlopen? Wat is telkens de timing? 
 
3. Wanneer wordt de rotonde ter hoogte van de aansluiting met de Keiberg aangelegd? 
 

Welke procedures moeten nog doorlopen worden? Is er reeds een bouwvergunning ingediend? 
Indien niet, wat is de invloed op procedure en timing? 
 

4. Dienen er hiertoe onteigeningen te gebeuren? Zo ja, wat is de stand van zaken? 
 

Hoeveel onteigeningen dienen er te gebeuren? 
 

5. Wanneer kan deze rotonde gefinaliseerd worden? 
 
6. Wat is de kostprijs voor deze rotonde (all-in)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 518 van 19 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De betonneringsfase van de brug over het kanaal Kortrijk-Bossuit bevindt zich in de eindfase. 

De fundering van de weg is aangelegd. 
 
2. Na het betonneren van de brug moeten nog volgende werken uitgevoerd worden: 

 
 - het voorspannen van de brug 

- het aanbrengen van een waterdichte rok op het brugdek 
- het betonneren van de keermuren 
- het aanvullen achter de landhoofden 
- het betonneren van de vlotplaten 
 

 Pas na de voltooiing van de brug kan de verharding in asfalt in één stuk aangelegd worden. 
De voltooiing van de werken (brug en weg) wordt voorzien tegen het bouwverlof 2008. 
Hiervoor moeten geen procedures meer doorlopen worden. 

 
3. De rotonde ter hoogte van de aansluiting met de Keiberg zal vermoedelijk na het bouwverlof 

2008 kunnen aangevat worden. 
 De werken werden op 28 februari 2008 aanbesteed. 
 
4. Er zijn 13 innemingen te verwezenlijken. 

Het betreft uitsluitend bouw- en weiland. 
Er moet met 7 verschillende eigenaars onderhandeld worden. 
Van het aankoopcomité werd de raming ontvangen. 
De procedure voor de vastlegging van de kredieten is lopende. 
 

5. Deze rotonde zal vermoedelijk in april-mei 2009 kunnen gefinaliseerd worden 
 

6. De kostprijs wordt geraamd op 1.218.500 euro (werken + onteigeningen). 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 519 
van 19 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Visverloven   -   Aanvraag via internet 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 120 van 13 december 2006 (Websitebulletin 
publicatiedatum 02-02-2007) stelde de voorganger van de minister dat het Agentschap voor Natuur en 
Bos de aanschafmogelijkheden van visverloven via internet aan het onderzoeken was. 
 
1. Wat is de stand van zaken betreffende dit onderzoek? 
 
2. Wanneer kunnen de Vlaamse visverloven effectief via internet aangeschaft worden? 
 

Welke procedures moeten nog worden doorlopen? Gebeurt er een gefaseerde invoering? Zo ja, 
hoe wordt deze opgevat? 
 

3. Hoe zal de aankoop van een visverlof via internet praktisch gebeuren? 
 
4. Wat is de kostprijs van deze operatie? 
 
5. Hoeveel visverloven werden er in 2007 aangekocht, met opsplitsing per type en per provincie? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 519 van 19 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 

 
1. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een IT-behoeftenanalyse laten uitvoeren betreffende 

het ontwikkelen van een applicatie die het mogelijk moet maken voor een visser om via het 
internet een visverlof aan te schaffen, zowel voor het gratis jeugdvisverlof als voor de betalende 
visverloven. Hierbij werden verschillende alternatieven onderzocht. Op basis hiervan kan het 
Agentschap voor Natuur en Bos een offerte aanvragen voor de concrete ontwikkeling van de 
internetapplicatie. Tevens werd al een ontwerp van besluit voorbereid dat het internet als 
alternatief kanaal om de visverloven te verdelen, naast de bestaande postkantoren, principieel 
mogelijk maakt. Ik zal dat besluit spoedig voor goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse 
Regering zodat het Agentschap voor Natuur en Bos kan starten met de ontwikkeling van de 
internetapplicatie. 

  
2. Nadat de Vlaamse Regering de reglementaire basis voor het invoeren van het internet als 

alternatief distributiekanaal heeft goedgekeurd, kan in de praktijk gestart worden met het 
ontwikkelen van de applicatie. Via de internettoepassing zal de visser alle drie de types 
visverlof kunnen aanvragen (gratis jeugdvisverlof, gewoon visverlof of groot visverlof). Er 
wordt dus geen gefaseerde invoering voorzien. Het ontwikkelen van dergelijke applicatie zal 
vermoedelijk enkele maanden in beslag nemen. 

 
3. Een visser voert via een website de gevraagde persoonsgegevens in op basis waarvan hij of zij 

een visverlof kan verkrijgen. Na betalen en verifiëren van de uitgevoerde betaling (in geval van 
de betalende visverloven) stuurt het Agentschap voor Natuur en Bos het visverlof naar de visser 
samen met de bijhorende jaarlijkse publicatie ‘Vislijn’ die nu ook al via de postkantoren wordt 
verdeeld bij het aanschaffen van een visverlof. 

 
4. Zodra het voornoemde besluit is goedgekeurd zal het Agentschap voor Natuur en Bos een 

offerte aanvragen. Op dit moment is de exacte kostprijs dus nog niet gekend. Op de begroting 
van het Agentschap voor Natuur en Bos en op de begroting van het Visserijfonds is wel 
voorzien in een bedrag voor het ontwikkelen van de internetapplicatie. 

 
5. Ik verwijs hiervoor naar de tabel in bijlage. 
 
BIJLAGE 

 
Aantal in 2007 verkochte visverloven per provincie en per type visverlof. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/519/antw.519.bijl.001.docm 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 522 
van 20 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
N70 Oostakker-Sint-Amandsberg   -   Verkeersveiligheid 
 
Op 15 maart 2008 vond er een actie plaats voor meer verkeersveiligheid op de Antwerpsesteenweg 
N70 tussen Oostakker en Sint-Amandsberg. Onlangs vielen er nog twee dodelijke slachtoffers in een 
tijdspanne van amper drie weken. 
 
De organisatoren van de mars eisen een maximumsnelheid van 50 km/u, één rijstrook per rijrichting, 
meer en veilige oversteekplaatsen, voorsorteerstroken en een andere route voor de draaibus park & 
ride. 
 
1. Beschikt de minister over gegevens van verkeersongevallen op de Antwerpsesteenweg N70? 

Hoeveel ongevallen met gewonden waren er de afgelopen vijf jaar? Hoeveel ongevallen zonder 
gewonden waren er de afgelopen vijf jaar? Graag een overzicht per jaar. 

 
2. Welke initiatieven plant de minister om de verkeersveiligheid op de Antwerpsesteenweg te 

verhogen? Welke timing voorziet de minister hiervoor? Welk budget? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 522 van 20 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
1. Volgende gegevens zijn beschikbaar gesteld door de politiezone Gent en bevatten alle 

geregistreerde ongevallen op de N70 in het vak Dampoort – R4: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. De geplande initiatieven hebben als hoofddoel de oversteekbaarheid van de N70 te verbeteren 

waarbij oversteken voorzien worden met uitstulpende voetpaden en een middeneiland. Ook 
zullen op de zones met twee rijstroken in het midden verkeersgeleiders geplaatst worden om het 
voorbijsteken op de centraal gelegen afslagstroken te voorkomen. In de zones met vier rijstroken 
zullen de rijstroken versmald worden. 

 
 Het is niet de bedoeling de toegelaten snelheid te verlagen van 70 tot 50 km/u en het wegprofiel 

overal op twee rijstroken te brengen. De capaciteit van de N70, een belangrijke verbindings- en 
ontsluitingsweg, drastisch verlagen zou tot extra filevorming leiden en tot sluipverkeer in de 
achtergelegen woonstraten. 

 
 De problematiek van de kerende bus onder bescherming van verkeerslichten is besproken met 

De Lijn en de Stad Gent. Men onderzoekt of er alternatieven mogelijk zijn. 
 
 De uitvoering van de verschillende ingrepen zal gefaseerd gebeuren in de loop van dit jaar. In 

Sint-Amandsberg zijn al een aantal ingrepen in uitvoering of voltooid. Er zal gebruik gemaakt 
worden van het jaarlijks voorziene budget voor allerlei kleine ingrepen voor de 
verkeersveiligheid. 

Ongevallen met  
stoffelijke schade gewonden doden 

2003 79 40 2 
2004 83 50 0 
2005 92 48 0 
2006 78 53 0 
2007 96 58 2 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 524 
van 21 maart 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Biobrandstoffen   -   Concurrentie met voedselproductie 
 
De Europese Commissie heeft als doel gesteld het gebruik van biobrandstoffen en andere 
hernieuwbare brandstoffen op te drijven tot 5,75 % tegen 2010, en tot 10 % tegen 2020. Deze 
doelstelling zal ook in Vlaanderen vooral gerealiseerd worden met zogenaamde eerste generatie 
biobrandstoffen (op basis van koolzaad, tarwe en suikerbieten). 
 
Deze grote vraag naar biobrandstoffen leidt tot sterk gestegen voedselprijzen in de hele wereld, en tot 
concurrentie met de productie van dezelfde landbouwgewassen als voedsel. Een ethische keuze. 
 
In antwoord op mijn vraag om uitleg hierover in juli (Handelingen C232-OPE20, blz. 19-22) erkende 
de minister dat eerste generatie biobrandstoffen concurreren met de voedselproductie en dat er nood is 
aan meer tweede generatie biobrandstoffen (op basis van houtachtige gewassen), en onderzoek en 
ontwikkeling hiervan. De minister ging ook proberen dit op een hoger beleidsniveau aan te pakken en 
de evolutie van zeer nabij op te volgen. 
 
In antwoord op mijn schriftelijke vraag 119 (Websitebulletin publicatiedatum 31-01-2008) beaamt de 
minister dat de productie van tweede generatie biobrandstoffen op grote schaal heel wat duurzamer zal 
zijn. Tegelijk somt zij op dat de mogelijke stimulansen vanuit Vlaanderen beperkt zijn, en ook op 
andere overheidsniveaus liggen. Zo beslist de federale overheid over accijnsvrijstelling en inmenging. 
 
Intussen wordt de Europese richtlijn concreter en dwingender, met als gevolg dat de vraag vanuit 
Europa naar eerste generatie biobrandstoffen, die sneller beschikbaar zijn, zal toenemen. In haar 
klimaatplan kondigt de Europese Commissie wellicht aan dat er duurzaamheidscriteria gehanteerd 
moeten worden, wat op zich kan toegejuicht worden. Vanuit het standpunt van de voedselproductie 
blijft de vraag of duurzaamheidscriteria voor eerste generatie biobrandstoffen wel een macro-
economisch effect zullen hebben op de wereldvoedselprijzen. Enkel bij de tweede generatie is de 
impact op de voedselproductie zeker sterk gereduceerd. 
 
1. Wat heeft de minister kunnen doen om op Europees vlak aandacht te vragen voor de concurrentie 

van biobrandstoffen met voedsel? 
 
2. Ziet zij mogelijkheden hiervoor aandacht te vragen in de toekomst? 
 
3. Heeft zij een contact gepland met haar federale collega om te pleiten voor een sterkere promotie 

van tweede generatie biobrandstoffen binnen de beschikbare instrumenten? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 524 van 21 maart 2008 
van SABINE POLEYN 
 
 
 
Op de Lentetop 2007 werd door de regeringsleiders van de Europese Unie het Energie- en 
Klimaatpakket 2020 goedgekeurd, waaronder de biobrandstoffendoelstelling. Een integraal deel van 
de beslissing over het bindende minimumcijfer voor elke lidstaat van 10% voor het aandeel 
biobrandstoffen in het totale EU-verbruik van benzine en diesel in de vervoersector, was de 
voorwaarde voor een duurzame productie. In het voorstel van nieuwe Europese richtlijn hernieuwbare 
energie zijn er daarom duurzaamheidscriteria opgenomen. Indien men bvb. in aanmerking wil komen 
voor ondersteuning, zal er aan deze criteria moeten worden voldaan. Er wordt ook voorgesteld dat 
enkel duurzame biomassa in rekening kan worden gebracht voor de nationale doelstellingen m.b.t. 
hernieuwbare energie. 
 
Om de problemen qua voedselzekerheid aan te pakken op een doelmatige wijze, is het van belang alle 
belangrijke factoren die een impact hebben op de voedselzekerheid te identificeren en qua impact juist 
in te schatten. Dit geldt des te meer op een inelastische markt als die van landbouwproducten. 
Experten van diverse internationale organisaties merken op dat naast de toenemende productie van 
biobrandstoffen verschillende andere factoren mee aan de basis lagen van de recente prijsstijgingen 
van landbouwproducten, namelijk minder goede graanoogsten in exporterende landen, een 
aangroeiende wereldbevolking, een stijgende vraag naar vlees en zuivelproducten in landen als India 
en China als gevolg van een toenemend inkomen per hoofd van de bevolking, een decennialange 
verwaarlozing van de landbouwsector in een aantal gebieden, activiteiten van speculanten en 
verkwisting van een deel van de productie. Naast een analyse voor een correcte duurzaam werkende 
aanpak, zijn op korte termijn interventies nodig voor de voedselbevoorrading  
 
De productie van biobrandstoffen mag geen bedreiging vormen voor de beschikbaarheid van voedsel. 
In het voorstel van richtlijn is er ook opgenomen dat de Europese Commissie tegen 2012 de impact 
van het Europese beleid rond biobrandstoffen en de beschikbaarheid van voedsel in exporterende 
landen zal onderzoeken, alsook de beschikbaarheid in ontwikkelingslanden. Op basis daarvan kunnen 
corrigerende acties voorgesteld worden. Indien blijkt dat er nadelige effecten zijn, dan zijn extra 
maatregelen nodig op Europees niveau. 
 
Om concurrentie met voedsel te vermijden, is het ook belangrijk dat 2de generatie biobrandstoffen 
tijdig op de markt komen, wat in de conclusies van de Europese Lentetop 2007, een tweede 
voorwaarde was ten aanzien van de bindende minimumdoelstelling voor biobrandstoffen. België 
wenst op mijn initiatief dan ook o.a. deze voorwaarde op te nemen in de richtlijn zelf en te linken aan 
de doelstelling.  
 
Verder dienen onderzoek en ontwikkeling verder gestimuleerd te worden. Er is heel wat potentieel 
rond de ontwikkeling van 2de generatie biobrandstoffen in Vlaanderen. Er worden diverse 
onderzoeksprojecten verricht en proefprojecten uitgevoerd. De VITO (Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek) en de Universiteit van Gent zijn hierin twee sterke spelers. De VITO maakt 
deel uit van verschillende projecten op Europees en Belgisch niveau op het vlak van beleid en 
introductie van biobrandstoffen op lange termijn. Daarnaast voeren deze instellingen ook 
technologisch onderzoek uit naar nieuwe processen en grondstoffen voor de productie van 2de 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -975- 
 
 

 

generatie biobrandstoffen en waterstof. Zij hebben een ruime expertise rond 2de generatie 
biobrandstoffen opgebouwd en volgen de evoluties op Europees en wereldniveau op de voet.  
 
De Universiteit Gent en Bioenergy Valley hebben vele onderzoeksdomeinen m.b.t. deze technologie, 
bijvoorbeeld: 
a) onderzoek naar micro-organismen die meer biobrandstoffen uit hout en grassen produceren; 
b) onderzoek naar enzymen die hout en gras beter kunnen afbreken zodat er hieruit biobrandstof kan 
worden gemaakt; 
c) onderzoek naar plantenvariëteiten die beter zijn om biobrandstoffen te produceren. 
 
Verder zal een pilootinstallatie uitgebouwd worden rond industriële biotechnologie en bioraffinage. In 
dit project zit de uitbouw van onderzoeksinfrastructuur voor 2de generatie biobrandstoffen vervat. 
Bioenergy Valley is een cluster van de provincie Oost-Vlaanderen, de Universiteit Gent en bedrijven 
die momenteel onderzoeken hoe rond 2de generatie biobrandstoffen samen te werken. 
 
Het is positief dat dergelijk onderzoek zich al sterk heeft ontwikkeld in Vlaanderen. Initiatieven van de 
federale overheid of de Europese Commissie om deze onderzoeksinspanningen nog te versterken, zijn 
echter nog zeker te verwelkomen. Ik heb hierover al contact gehad met mijn federale collega bevoegd 
voor Leefmilieu. Hij was bereid om dit onderwerp verder te onderzoeken, wat van belang is gezien de 
bevoegdheden van de federale overheid op het vlak van fiscaliteit en biobrandstoffen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 525 
van 21 maart 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
N34 Nieuwe Rijksweg De Haan   -   Ondertunneling 
 
De laatste jaren worden er gelukkig steeds meer inspanningen geleverd om een veilig autoverkeer 
mogelijk te maken. Ook aan de kust werden de jongste jaren heel wat inspanningen geleverd om een 
duurzaam mobiliteitsbeleid, met onder andere heel wat aandacht voor de modal split, te 
bewerkstelligen. 
 
Reeds verschillende jaren is er sprake van een ondertunneling van de gewestweg ter hoogte van het 
centrum van de kustgemeente De Haan. Ook in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt hier 
dieper op ingegaan.  
 
Door deze ingreep zouden het noordelijk (wijk Concessie) en het zuidelijk handelscentrum kunnen 
versmelten door middel van een open plein, waarvan de belevingswaarde in het centrum van de 
gemeente zeer groot zou zijn. Op deze manier zou een uitstekende en aangename ontmoetingsruimte 
gecreëerd kunnen worden voor inwoners en toeristen. Het doorgaand verkeer Oostende-Knokke zou er 
ondergronds kunnen verlopen vanaf de overgang tussen het Bos en de Markt en opnieuw bovengronds 
komen aan de Groentemarkt.  
 
1. Zijn er ter zake reeds concrete stappen genomen? 
 
2. Werd er reeds een concrete timing uitgewerkt? 
 
3. Zijn er al middelen voorzien (of worden er nog voorzien) binnen de meerjarenbegroting? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 525 van 21 maart 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
1. De voorgestelde ondertunneling van de N34y (de zuidelijke rijbaan van de N34) ter hoogte van 

het kruispunt met de Leopoldlaan en de Stationsstraat in De Haan is niet enkel voorzien in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, maar ook expliciet opgenomen als project in het 
gemeentelijk mobiliteitsplan. De voorgestelde ingreep is cruciaal voor het uitvoeren van een 
aantal andere maatregelen zoals het concentreren van het doorgaand verkeer op de zuidelijke 
rijbaan tussen Wenduine en Vosseslag, het herstellen van de leefbaarheid langs de noordelijke 
tak van de N34 en het versterken van de link tussen de Markt en de Concessie. 

 
2. Neen. De maatregel werd in het mobiliteitsplan op middellange termijn voorzien. 
 
3. Neen, er zijn nog geen middelen voorzien. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 527 
van 26 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Project Seine-Schelde-West   -   Verbreding Schipdonkkanaal 
 
Waterwegen en Zeekanaal NV, en in het bijzonder de territoriale afdeling Bovenschelde, werd belast 
met het project Seine-Schelde dat de opwaardering van de verbinding tussen het Seine-bekken en het 
Schelde-bekken moet voorbereiden. 
 
Eén van de elementen in het dossier is de verbreding van het Schipdonkkanaal, tussen Merendree, over 
Zomergem, Eeklo en Maldegem, tot Zeebrugge. Op die manier zou de haven van Zeebrugge een 
betere ontsluiting moeten krijgen langs de binnenwateren. en zou bijvoorbeeld heel wat vrachtverkeer 
van de wegen gehaald moeten worden. 
 
Het idee om het Schipdonkkanaal te verbreden vond zijn oorsprong vele tientallen jaren geleden. 
Echter, nooit werden de haalbaarheid en noodzakelijkheid aangetoond.  
 
Dit project zal ook gepaard gaan met heel wat onteigeningen. Hier zullen extra budgetten nodig zijn 
voor sociale begeleiding en herhuisvesting. Ook de mogelijkheden die dit project biedt op het vlak van 
bijkomende tewerkstelling moeten goed in kaart worden gebracht, alsook de potentiële locaties van 
nieuwe bedrijventerreinen. Het slechtst denkbare scenario zou zijn dat deze regio enkel een 
doorgangsland wordt. Pas als er bijvoorbeeld ook doelmatig bedrijventerreinen worden aangelegd, 
betekent dit een meerwaarde voor de regio. 
 
Ook de impact op milieu en mens moet tot een minimum worden beperkt en desgevallend 
gecompenseerd. 
 
1. Kan de minister een precieze stand van zaken geven in het dossier? 
 
2. Welke zijn de kritische evaluatiepunten? 
 
3. Acht de minister de verbreding haalbaar en nuttig? 
 
4. Wat is de timing voor het MER (milieueffectenrapport)? 
 
5. Welke zijn de verder te plannen processen? 
 
6. Hoe garandeert de minister dat alle aspecten mee in ogenschouw worden genomen, bijvoorbeeld 

de economische impact op de streek? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 527 van 26 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
1. De haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West werd begin 2007 uitgeschreven door het agentschap 

Waterwegen en Zeekanaal NV en omvat in hoofdzaak een onderzoek naar de haalbaarheid van 
verschillende alternatieve oplossingen voor de ontsluiting van de kusthavens via de binnenvaart, 
meer bepaald via het Afleidingskanaal van de Leie.  

 Deelstudies worden gecombineerd in enerzijds een multicriteria-analyse (MCA) en anderzijds 
een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Beide studies moeten toelaten om de 
haalbaarheid van de onderzochte alternatieven te toetsen, en dit in vergelijking met de voorziene 
verdere optimalisatie van de bestaande scheepvaartverbinding via het kanaal Gent-Brugge. 

 Momenteel wordt hierbij gewerkt met drie theoretische onderzoeksalternatieven die de totale 
range van mogelijke oplossingen behelzen. 

• Alt. 1: de parallel liggende kanalen worden samengevoegd en het resulterende kanaal  
wordt op peil 1,50mTAW (= huidige peil Leopoldkanaal) gebracht; 

• Alt. 2: de parallel liggende kanalen worden samengevoegd en het resulterende kanaal wordt 
op peil 3,50mTAW (= huidige peil Afleidingskanaal) gebracht; 

• Alt. 3: het Afleidingskanaal wordt verbreed (met behoud van het Leopoldkanaal in 
zijn huidige vorm) en op peil 5,60 mTAW opwaarts Balgerhoeke en 3,50 mTAW 
afwaarts Balgerhoeke gebracht. 

 De resultaten van de beide studies zullen in mei met de klankbordgroep bestaande uit 
afgevaardigden van het maatschappelijk middenveld en de lokale politieke vertegenwoordigers, 
worden besproken, waarna het dossier aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd. 

 Parallel aan de haalbaarheidsstudie is tevens de procedure voor het plan-MER opgestart. Het 
openbaar onderzoek omtrent de kennisgevingsnota liep van 7 december 2007 tot 7 januari 2008. 
De dienst MER heeft op basis daarvan op 13 maart 2008 een richtlijnennota opgesteld die de 
methodologie voor de bepaling en de kwantificering van de milieueffecten van het plan vastlegt. 

 Als verdere onderbouwing van het MER, heeft de VLM reeds een landbouwgevoeligheidsstudie 
opgemaakt, en dit zowel op perceels- als op bedrijfsniveau. Tevens zijn metingen van grond- en 
oppervlaktewaterpeilen begin dit jaar van start gegaan, in het kader van de ecohydrologische 
studie. De resultaten van deze studie zullen in detail de relatie tussen het peilbeheer in de regio 
en de kansen voor (natte) natuur beschrijven. 

 De MER-procedure wordt afgerond tegen eind 2008. 

2. Voorafgaand aan de haalbaarheidsstudie werden door mijn voorganger tien uitgangspunten 
vooropgesteld, waarop de studie is gebaseerd: 
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- Het kanaal moet beschikken over een gabariet Vb met als maatgevend schip een schip 
van4.500 ton, in enkelrichtingsvaart en met kruisingsplaatsen. De vrije hoogte voor de 
scheepvaart wordt onderzocht voor drie of vier lagen containers.  

- Het project wordt maximaal uitgewerkt binnen de reservatiezone voorzien in het 
gewestplan.  

- Bij het voorstellen van een beslissing rond het al dan niet realiseren van het project, zal 
duidelijkheid verschaft worden over de inname van de reservatiestrook en over 
eventuele noodzakelijke planinitiatieven om onnodig reservaties van bepaalde gronden 
op te heffen of om desgevallend bijkomende noodzakelijke gebieden te bestemmen, 
waarbij de resultaten van deze studie kunnen fungeren als milieubeoordeling voor een 
eventueel planinitiatief.  

- De huidige verbindingen over het Afleidingskanaal worden behouden, voor zover 
technisch mogelijk op dezelfde plaats of anders in de onmiddellijke nabijheid.  

- Het project wordt aangepast aan de landschappelijke en ecologische draagkracht van het 
doorkruiste gebied.  

- Het project draagt bij tot een verbetering van de waterhuishouding in het doorkruiste 
gebied.  

- Bij de studie van het project zal steeds gezocht worden naar meerwaarden op het vlak 
van leefmilieu, recreatie en industriële ontwikkeling, voor zover deze kaderen binnen de 
bestaande ruimtelijke beleidscontext.  

- Bij de uitwerking van het project zal zorg besteed worden aan de lokale 
bekommernissen m.b.t. de realisatie van het project.  

- De studie moet met spoed worden uitgevoerd en leiden tot concrete voorstellen die, 
conform de huidige planning, het beleid moeten toelaten om een beslissing te nemen in 
het voorjaar van 2008.  

- De studie verloopt in openheid en sereniteit. De betrokkenheid van alle belang-
hebbenden wordt gegarandeerd. 

 
 Deze 10 uitgangspunten zijn de basisvoorwaarden voor de haalbaarheidsstudie. Als kritische 

evaluatiepunten kunnen hieruit volgende zaken afgeleid worden: 
1. De beperking van de ruimte-inname van de nodige ingrepen en de relatie ervan met de 

bestaande reservatiezone op het gewestplan, niet alleen wat betreft de vaarweg zelf maar 
ook wat betreft de inplanting van bruggen, passeerstroken, sluizen en stuwen; 

2. De landschappelijke impact van de ingrepen gerelateerd aan de landschappelijke 
draagkracht van de regio, onder meer voor wat betreft de bruggen over het kanaal en het 
beeld-bepalend aspect van het tweelingkanaal; 

3. De efficiëntie van de toekomstige vaarweg, waaronder de toename van de capaciteit en 
het verbeterde comfort van de binnenvaartverbinding (met de daaraan gelinkte 
economische voordelen) en de mogelijkheden inzake modal-shift van weg naar 
binnenvaart; 

4. De ecologische impact van de ingrepen gerelateerd aan de ecologische draagkracht van 
de regio, onder meer met betrekking tot de problematiek van de verzilting en de 
eventuele wijziging van het grondwaterpeil in de omgeving; 

5. De waterhuishouding in de regio, met o.m. de gevolgen in extreem droge (het nieuwe 
kanaal dient te worden ontworpen o.b.v. nulverbruik) en extreem natte periodes (daling 
van het risico op overstromingen). 

 
3. Aangezien de haalbaarheidsstudie nog niet voltooid is, kan ik op dit ogenblik hieromtrent nog 

geen standpunt innemen. 
 
4. Het plan-MER wordt verwacht tegen eind 2008. 
 
5. In eerste instantie dient de Vlaamse Regering een principebeslissing te nemen omtrent het 

dossier, op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie, meer bepaald van de MCA en 



-982-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

MKBA (beschikbaar eind april). Deze principebeslissing houdt in dat zal geoordeeld worden of 
het project al dan niet haalbaar is en welke punten daarbij in acht te nemen zijn. Inzonderheid 
ben ik daarbij van oordeel dat het kanaalproject als dusdanig dient uitgebreid met een visie op de 
omgeving waarin de verschillende stakeholders, zoals steden en gemeenten, werkgevers, 
werknemers, landbouw- en milieuorganisaties, een weerslag van hun bekommernissen vinden. 
Dit betekent dat dan wordt beslist of Seine-Schelde West al of niet verder zal onderzocht 
worden. 

  
 In voorkomend geval zal in tweede instantie, namelijk na het finaliseren van het plan-MER, aan 

de Vlaamse Regering gevraagd worden om een keuze te maken tussen de verschillende haalbare 
alternatieve oplossingen. 

 
 De gekozen oplossing dient nadien uitgewerkt te worden tot een concreet project. Dit houdt 

enerzijds de verdere technische uitwerking van het gekozen alternatief in, en anderzijds het 
doorlopen van de nodige procedurele stappen zoals de opmaak van project-MER, gevolgd door 
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (G-RUP). 

 
6. Zoals het 10de uitgangspunt voor de haalbaarheidsstudie stipuleert, verloopt de studie in 

openheid en sereniteit en wordt de betrokkenheid van alle belanghebbenden gegarandeerd. Om 
dit te bewerkstelligen, werd vanaf de opstart van de studie een uitgebreide projectorganisatie 
opgezet, met de belanghebbenden, bestaande uit: 

 
- Stuurgroep: begeleidt en stuurt de studie op hoofdlijnen; 
- Technische werkgroepen: leveren input voor en valideren de deelstudies; 
- Klankbordgroep: toetst de resultaten van de studie; 
- Territoriale adviesgroepen: toetsen de resultaten van de studie en zorgen voor de 

afstemming met de lokale situatie; 
 
 De bedoeling van deze werkwijze is juist om vanuit alle mogelijke invalshoeken het verloop van 

de studie kritisch te bekijken. Dit heeft, onder meer bij de inventarisatiefase, allerlei aspecten 
onder de aandacht gebracht die anders misschien onvoldoende belicht zouden zijn. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 528 
van 26 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Duinhoekstraat Adinkerke   -   Heraanleg 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 46 van 22 oktober 2004 (Bulletin van Vragen en 
Antwoorden nr. 7 van 4 februari 2005, blz. 538) in verband met de Duinhoekstraat in Adinkerke – 
heraanleg, zou ik graag volgende vragen stellen. 
 
1. Zullen de werken via module 13 van het mobiliteitsconvenant uitgevoerd worden? 
 
2. Heeft de gemeente De Panne ondertussen een aanvraag via module 13 van het 

mobiliteitsconvenant ingediend? 
 
3. Wanneer wordt de aanvang van de werken voorzien? 
 
4. Zijn de onteigeningen reeds opgestart? 
 
5. Welke knelpunten moeten in het dossier nog weggewerkt worden? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 528 van 26 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. De werken zullen uitgevoerd worden via module 13 van het mobiliteitsconvenant. 

 
2. De gemeente De Panne heeft ondertussen een aanvraag via module 13 van het mobiliteits-

convenant ingediend. 
 
3. De aanvang der werken kan op heden nog niet ingeschat worden. 

 
4. Er is nog geen onteigeningsplan opgemaakt. 

 
5. Momenteel is de startnota conform verklaard, doch er zijn nog (technische) vragen betreffende 

de opmaak van de projectnota. Hiervoor is een volgende vergadering voorzien in de gemeente 
rond eind april. Daarna dient de projectnota nog voorgelegd in de PAC. Pas na de conform-
verklaring kan een onteigeningsplan opgemaakt worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 529 
van 26 maart 2006 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Intelligente verkeerslichten   -   West-Vlaanderen 
 
Intelligente verkeerslichten worden gestuurd hetzij door lussen in de grond die naargelang de 
verkeersdrukte het groen licht regelen in de richting waar nodig, hetzij door een computersignaal van 
de aankomende bus van De Lijn waardoor deze zonder vertragen steeds door het groen licht kan 
rijden. 
 
1. Hoeveel kruispunten in West-Vlaanderen zijn al uitgerust met intelligente verkeerslichten? Waar 

zijn deze kruispunten precies gelegen? 
 
2. Werden de kruispunten die hiervan voorzien zijn reeds geëvalueerd? Wat zijn de bevindingen? 

Wat zijn de voor- en nadelen? 
 
3. Zijn er nog projecten in West-Vlaanderen voorzien voor de nabije toekomst waar gebruik zal 

worden gemaakt van intelligente verkeerslichten? 



-986-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 529 van 26 maart 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
De naam “intelligente verkeerslichten” kan betrekking hebben op 2 begrippen, te weten: 
 
- verkeersafhankelijke verkeerlichten, waarvan de groentijd per richting automatisch wordt 

aangepast aan de verkeersdrukte voor die richting op dat ogenblik; 
- verkeerslichten die er voor zorgen dat het openbaar vervoer steeds groen licht heeft. 
 
Er wordt verondersteld dat in deze vraag het tweede begrip wordt bedoeld. 
 
1. In West-Vlaanderen zijn er in totaal 295 kruispunten op gewestwegen die uitgerust zijn met een 

driekleurige signalisatie. Daarvan zijn er 150 uitgerust met een beïnvloeding van het openbaar 
vervoer, hetzij tram of bus. De nominatieve lijst is bijgevoegd als bijlage. Er wordt opgemerkt 
dat voor de kusttram al ongeveer 25 jaar geleden gestart werd met beïnvloeding. 

 
2. Kruispunten uitgerust met een driekleurige signalisatie kunnen wat de winst voor het openbaar 

vervoer betreft, slechts objectief geëvalueerd worden mits logging. Hiervoor wordt een speciaal 
apparaat ingebouwd in de bevelpost waarmee de doorgangstijden van tram of bus kunnen 
gemeten worden. Zo werden in 2000 enkele assen gelogd en werden de resultaten beoordeeld op 
basis van de verliestijden die werden geregistreerd tussen het moment van inmelden en 
uitmelden. Daaruit bleek dat toen ongeveer ¾ van de trams en bussen altijd groen hadden bij het 
naderen van het kruispunt. Een eerste voorwaarde om met grote waarschijnlijkheid en zonder 
overdreven hinder voor de andere weggebruikers groen licht te kunnen geven, is dat de halte 
voorbij het kruispunt is gelegen. In een relatief groot aantal gevallen is dat echter niet het geval. 
Zo zijn bij de kusttram enkele halten terug voor het kruispunt gelegd, omdat het voor de 
passagiers comfortabeler is om de ticketverkoop aan dezelfde kant van het kruispunt te hebben. 
Uiteraard hebben dergelijke beslissingen een negatieve invloed op een vlotte doorstroming. 
Verder merken wij op dat een bus t.h.v. een niet verzadigd kruispunt zonder beïnvloeding 
gemiddeld slechts een tiental seconden verliest als hij rijdt op de hoofdrichting. Derhalve is dit 
ook de grootteorde van tijdswinst die men met een verkeerslichtenbeïnvloeding per kruispunt 
kan winnen op de hoofdrichting. 

 In 2006 zijn er nog loggings gebeurd op de N8 tussen Kortrijk en Wevelgem en in 2007 nog 
enkele t.h.v. geïsoleerde kruispunten. De resultaten ervan werden door De Lijn echter nooit 
overgemaakt voor evaluatie. Tengevolge van het feit dat enkele jaren geleden de minimumduur 
van het voetgangersgroen moest verhoogd worden lagen een aantal inmeldlussen te dicht bij het 
kruispunt om nog groen bij aankomst te garanderen. Ondertussen zijn er reeds een aantal terug 
op de juiste afstand aangelegd. In het kader van een opdracht van de Task Force Openbaar 
Vervoer werden vorig jaar 5 OV-assen per provincie herzien. Bij die gelegenheid werden ook 
een aantal lussen verplaatst zodanig dat er een betere doorstroming mogelijk werd. 

 
3. Voor het ogenblik staan er in West-Vlaanderen 11 kruispunten op het programma om ingericht 

of aangepast te worden. De nominatieve lijst hiervan is als bijlage toegevoegd. 
 
BIJLAGE 
 
Nominatieve lijsten 
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Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/529/antw.529.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 530 
van 26 maart 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Predatiedruk   -   Onderzoek 
 
In Vlaanderen zijn nu al tal van initiatieven lopende in verband met beheersmaatregelen voor de 
instandhouding van bepaalde soorten en populaties weidevogels (kievit, grutto, scholekster, 
veldleeuwerik). Veel van die initiatieven worden ondersteund door tal van wildbeheereenheden 
(WBE). Voornoemde weidevogels zijn vogels van het boerenland en broeden dan ook voornamelijk in 
(bemeste) graslanden omdat de regenworm en andere ongewervelden daar rijkelijk aanwezig zijn. 
 
Daar broeden houdt echter ook gevaren in, omdat de broedsels verloren gaan door vertrappeling door 
het vee of door maaiwerkzaamheden. Een derde oorzaak van nestverlies is de predatiedruk. Tal van 
initiatiefnemers van dergelijke projecten beroepen zich op studies over predatiedruk uit Nederland die 
steeds ook representatief zouden zijn voor Vlaanderen. 
 
Is er in Vlaanderen reeds onderzoek gebeurd naar de predatiedruk van diverse diersoorten waarin een 
onderscheid wordt gemaakt naar predatiedruk in open veld en in bos en naar predatiedruk vanop het 
land en vanuit de lucht? 
 
Zo ja, wie heeft dit onderzoek uitgevoerd, wanneer is dit onderzoek gebeurd en wat zijn de 
voornaamste bevindingen? 
 
Zo neen, acht de minister het zinvol om een dergelijke studie te laten uitvoeren? Door wie en binnen 
welke termijn? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 530 van 26 maart 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
In Vlaanderen is nog geen specifiek onderzoek gebeurd omtrent de predatiedruk ten aanzien van 
weidevogels.  
 
In 2002 voerde het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, in opdracht de Afdeling 
Bos & Groen van de Vlaamse overheid (nu het Agentschap voor Natuur en Bos), een literatuurstudie 
uit i.v.m. de situatie van de ekster, de gaai en de zwarte kraai in Vlaanderen (De Smet G. & Roggeman 
W., 2002). In deze studie wordt ook ingegaan op het aspect van predatie door deze soorten. Er wordt 
erkend dat predatie door deze genoemde soorten wel degelijk plaatsvindt, ook ten aanzien van 
weidevogels. Daar wordt echter aan toegevoegd dat uit talrijke studies blijkt dat dergelijke predatie 
slechts uiterst zelden de belangrijkste invloedsfactor is op de populaties van andere vogelsoorten.  
 
In de Natuurrapporten die de voorbije jaren zijn opgesteld door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek wordt dieper ingegaan op de toestand van onze inheemse broedvogels waaronder ook 
weidevogels. Als voornaamste oorzaken voor de achteruitgang van weidevogels worden met name het 
verlies aan habitatkwantiteit en –kwaliteit genoemd. De weidevogels beschikken immers over steeds 
minder oppervlakte aan geschikte broedgebieden. Predatie wordt niet aangegeven als een 
doorslaggevende factor die zorgt voor de achteruitgang van bepaalde vogelsoorten.  
 
Wetenschappelijke studies omtrent de predatiedruk bij weidevogels werd wel al verricht in het 
buitenland met o.a. een zeer uitvoerig en recent onderzoek in Nederland. 
(Teunissen W.A., Schekkerman H. & Willems F. 2005. Predatie bij weidevogels. Op zoek naar de 
mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand. Sovon-onderzoeksrapport 2005/11. Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, Beek–Ubbergen. Alterra-Document, 1292, Alterra, Wageningen, 
http://www.sovon.nl/pdf/samenvatting_SOVON_Predatie_bij_weidevogels.pdf ).  
 
Daaruit bleek o.a. dat er wat predatie betreft grote lokale verschillen optreden tussen gebieden en jaren 
en dat predatie van weidevogelkuikens of nesten gebeurt door een groot aantal verschillende soorten 
vogels en zoogdieren. Het zijn  niet alleen vossen en zwarte kraaien die verantwoordelijk zijn voor 
predatie maar ook reigers, roofvogels, enz. Predatie blijkt ook vooral een probleem te zijn in 
combinatie met andere verliesfactoren zoals een te intensief agrarisch beheer (met o.a. het uitmaaien 
van nesten en jongen). Indien men maatregelen wil nemen ten gunste van weidevogels, dan is het 
aangeraden om verschillende beperkende factoren tegelijkertijd aan te pakken. Uit de Nederlandse 
studie kan tevens afgeleid worden dat een gebiedsgerichte aanpak gebaseerd op een goede kennis van 
de lokale situatie wellicht doeltreffender is dan maatregelen op landelijk of provinciaal niveau.  
We kunnen aannemen dat een aantal van de conclusies uit de Nederlandse studie ook toepasbaar zijn 
op de Vlaamse situatie. Hoewel er in bepaalde gebieden lokale negatieve effecten van predatie op 
weidevogels zijn vastgesteld, zijn er geen aanwijzingen dat er zich op dit vlak een algemeen en/of 
acuut probleem stelt voor weidevogels in geheel Vlaanderen. De resultaten van de broedvogelatlas 
2000-2002 tonen bij de meeste soorten weidevogels (o.a. grutto en tureluur) zelfs een toename van de 
Vlaamse populatiegrootte tijdens de voorbije decennia. Er zijn echter wel duidelijke regionale 
verschillen met over het algemeen eerder positieve trends in West- en Oost-Vlaanderen en negatieve 
trends in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Welke factoren aan de grondslag liggen van die 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -991- 
 
 

 

verschillende trends is niet goed gekend. Dit vergt meer gedetailleerde studies naar habitatgebruik, 
agrarisch beheer, predatie, broedsucces, enz.   
Indien zich in Vlaanderen op bepaalde plaatsen problemen met weidevogels voordoen, is het in de 
eerste plaats aangewezen om gerichte lokale of regionale studies te verrichten naar de specifieke 
oorzaken van de achteruitgang, eerder dan een zeer grootschalig onderzoek dat louter gericht is op 
predatie en dat wellicht weinig nieuwe feiten aan het licht zal brengen (bovenop de resultaten van het 
Nederlandse onderzoek). 
 
Gelet op de informatie die reeds voor handen is lijkt het me weinig zinvol om nu een nieuwe studie te 
laten uitvoeren omtrent predatie.   
 
Op dit ogenblik wordt tevens gewerkt aan een geactualiseerde afbakening van belangrijke 
weidevogelgebieden in Vlaanderen, met aanduiding van zones waar meer gericht geïnvesteerd kan 
worden in beheerovereenkomsten voor weidevogels, dit in uitvoering van het programma voor 
Plattelandsontwikkeling van Vlaanderen voor de periode 2007-2013. 
Door de Vlaamse Landmaatschappij worden de mogelijkheden onderzocht voor het opstarten van een 
begeleidend monitoringprogramma tijdens de komende jaren, specifiek om de resultaten van 
beheerovereenkomsten voor weidevogels te kunnen evalueren. In een dergelijke studie kunnen ook 
bepaalde aspecten van predatie mee onderzocht worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 534 
van 26 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde   -   Openbaar vervoer 
 
Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) Gent wenst met de stad Gent, de provincie Oost-
Vlaanderen, NV Domo en NV Waterwegen en Zeekanaal een gemengd regionaal bedrijventerrein in te 
richten. Het Eiland Zwijnaarde bevindt zich in het zuidelijk gedeelte van Gent, gelegen tussen het 
kanaal van Zwijnaarde en de oude Scheldetijarm. Het AG SOB zal hiertoe het brownfield ontwikkelen 
dat wordt ontsloten via een aftakking van de R4. Aan het kanaal van Zwijnaarde komen 
watergebonden activiteiten, langs de tijarm bedrijven die waarde hechten aan een “groen” imago. Het 
middengebied leent zich voor logistieke bedrijven. Het AG SOB wenst de bedrijventerreinen vanaf 
2011 op de markt te kunnen brengen. 
 
Voor de openbaarvervoerontsluiting van het bedrijventerrein stelt het RSG (een) hoogfrequente 
buslijn(en) naar het Sint-Pietersstation voorop wanneer er kennisbedrijvigheid aanwezig is, wat hier 
het geval is. Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde betekent dit dat de 
hoofdontsluiting voor het openbaar vervoer niet langs de noordzijde en R4, maar langs de zuidzijde 
zou komen te liggen. De nieuwe verbinding over de tijarm speelt hierin een cruciale rol. Deze 
geschetste openbaarvervoerontsluiting vergt een nieuwe gecombineerde fiets/busbrug over de tijarm. 
 
In het Pegasus-plan van De Lijn is geen tramlijn naar of langs het Eiland opgenomen, maar in de 
ruimere omgeving wel op de Zwijnaardsesteenweg (normalerwijze in dienst in 2011) en op de 
Hundelgemsesteenweg (normalerwijze in dienst voor 2025). 
 
1. Kan de minister een stand van zaken geven in dit dossier? 
 
2. Acht de minister het zinvol om – samen met haar bevoegde collega-minister – een doortrekking 

van bestaande of geplande tramlijnen naar het Eiland te onderzoeken? 
 
3. Hoeveel bedragen de meerkosten om de brug ook geschikt te maken voor trams? 
 
4. Wat zal het aandeel zijn van de Vlaamse overheid in de investeringen die nodig zijn voor de 

aanleg van deze brug? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
__________________________________________________________________________________ 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 534 van 26 maart 2008 
van BART VAN MALDEREN 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Volgens de laatste mij bekende stand van zaken zal De Lijn de ontsluiting van het 

bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde voor het openbaar vervoer organiseren met bussen. Er is nog 
geen definitieve keuze gemaakt via welk traject dat zal gebeuren. De ontsluiting van Eiland 
Zwijnaarde voor het wegverkeer moet volgens de stedenbouwkundige voorschriften hoe dan 
ook gebeuren via de R4. Met de in het project R4-zuid voorziene infrastructuurwerken, met 
onder meer een nieuwe brug over de Ringvaart in Ottergemsesteenweg Zuid, kan ook de 
ontsluiting voor bussen van het openbaar vervoer via de R4-binnenring gebeuren. 

 
2. De beoordeling van de opportuniteit om een tramlijn door te trekken behoort tot de bevoegdheid 

van collega Kathleen Van Brempt.   
 
3. De meerkost van dergelijke brug hangt af van het ontwerp van de brug.  Wellicht zal de 

meerkost een eerder klein deel zijn van de totaalkost voor een doorgetrokken tramlijn. 
 
4. Vermits er momenteel geen intentie is om de brug aan te leggen, kan deze vraag niet worden 

beantwoord.   
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 538 
van 26 maart 2006 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
N60 Gent-Ronse   -   Onderhoud fietspaden 
 
De N60 is een weg die Gent verbindt met het zuiden van Oost-Vlaanderen (Gent-Ronse). Het is een 
weg met telkens 2x2 rijstroken met een niet-gescheiden fietspad. Langs de N60 zijn verschillende 
bedrijven en bedrijventerreinen gelegen.  
 
De N60 wordt echter niet alleen door de automobilisten veel gebruikt. Er zijn ook veel fietsers die via 
het fietspad van de N60 naar hun werk fietsen. Ze worden door de overheid daar trouwens voor 
aangemoedigd. Het is dan ook belangrijk dat de fietspaden goed worden onderhouden. Zoniet, stapelt 
glas en allerlei vuil zich op het fietspad op. Dit leidt tot ergernis bij de gebruikers ervan. Zo hebben ze 
vaker af te rekenen met een lekke band. Dit kan veelal vermeden worden door het tijdig onderhouden 
van de fietspaden. 
 
1. Wanneer zijn de fietspaden langs de N60 voor de laatste maal onderhouden? 
 
2. Worden de fietspaden langs de N60 op vastgestelde tijdstippen onderhouden? Zo ja, op welke 

geregelde tijdstippen voorziet men het onderhoud? 
 
 Zo neen, waarom niet? Wanneer gaat men dan over tot een onderhoud van de fietspaden langs de 

N60? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 538 van 26 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Het net houden van de gewestwegen omvat o.a. het verwijderen van glas en allerlei vuil door het 
vegen van de fietspaden langsheen die gewestwegen. Deze prestaties worden uitgevoerd in het kader 
van een dienstencontract dat wordt afgesloten na een openbare aanbesteding in elk van de betrokken 
wegendistricten, bevoegd voor het beheer van de gewestwegen. 
De N60 Gent-Ronse verloopt over twee districten: district D411 op het grondgebied van Gent, De 
Pinte, Nazareth en district D412 vanaf Gavere tot Ronse. 
 
1. In district D411 werden de fietspaden langs de N60 geveegd op 23 en 24 januari 2008. 

In district D412 werd geveegd langs de N60 in de richting Gent-Ronse op 26, 27 en 28 maart 
2008. 
 

2. Het dienstencontract voorziet vijf geregelde veegbeurten per jaar.  
 Voor het district D412 dient te worden vermeld dat de aangestelde aannemer verschillende 

keren in gebreke is gebleken bij de uitvoering van zijn opdracht.  
 In dit verband werden de vereiste vaststellingen geregistreerd en worden de contractuele sancties 

voorzien. 
Momenteel loopt een nieuwe aanbestedingsprocedure voor een nieuw netheidcontract voor de 
gewestwegen in beide betrokken districten. Zodra de contracten zijn goedgekeurd volgt een 
nieuwe veegbeurt.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 539 
van 26 maart 2006 
van JORIS VANDENBROUCKE 
 
 
 
Investeringsprogramma wegen   -   E313 Ham 
 
In het indicatief meerjarenprogramma 2008-2010 van AWV-Limburg (Agentschap Wegen en 
Verkeer) staat te lezen dat aan de E313 ter hoogte van de gemeente Ham herstellings- en 
renovatiewerken worden voorzien. Het budget daarvoor bedraagt 1000k euro in 2008, 1500k euro in 
2009 en 2000k euro in 2010. 
 
Deze werken komen niet op het reserveprogramma voor. Ze zullen dus – indien het nog niet zover is – 
in de nabije toekomst van start gaan. 
 

1. Welke werken worden precies voorzien? 
 

2. Wat is de stand van zaken in het dossier? Zijn de werken ondertussen van start gegaan? Of, 
wanneer kunnen ze effectief van start gaan? 

 
3. Zullen deze werken hinder veroorzaken? Hoe wordt hierover gecommuniceerd? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 539 van 26 maart 2008 
van JORIS VANDENBROUCKE 
 
 
 
1. Het vermelde traject gaat over herstelling- en renovatiewerken aan de asfaltverhardingen van de 

hele E313 in Limburg. De bijgevoegde meterpunten geven dit aan (km 50 tot 100). De locatie  
“Ham” wordt automatisch door het programma toegevoegd, maar is slechts één van de locaties 
op het hele traject. 

 
2. De exacte locaties moeten nog bepaald worden.  

 
3. De werken zullen mogelijk ’s nachts plaatsvinden of met behoud van 2 rijstroken overdag. 

Communicatie is voorzien. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 540 
van 26 maart 2006 
van JORIS VANDENBROUCKE 
 
 
 
Investeringsprogramma wegen   -   Carpool Hasselt-Zuid 
 
In het indicatief meerjarenprogramma 2008-2010 van AWV-Limburg (Agentschap Wegen en 
Verkeer) staat te lezen dat de werken voor de aanleg van een carpool ter hoogte van Hasselt-Zuid in 
2008 voorzien zijn. Het budget daarvoor bedraagt 750k euro. 
 
Deze werken komen niet op het reserveprogramma voor. Ze zullen dus – indien het nog niet zover is – 
in de nabije toekomst van start gaan. 
 
1. Welke werken worden precies voorzien? 
 
2. Wat is de stand van zaken in het dossier? Zijn de werken ondertussen van start gegaan? Of, 

wanneer kunnen ze effectief van start gaan? Hoelang zullen de werken duren en wanneer worden 
ze opgeleverd? 

 
3. Wordt hierover gecommuniceerd met de betrokkenen? Hoe en wanneer? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 540 van 26 maart 2008 
van JORIS VANDENBROUCKE 
 
 
 
1. Het betreft de aanleg van een eerste fase van een carpoolparking langs de N80 ter hoogte van de 

op- en afrit nr. 28 Hasselt-Zuid van de E313. 
 

2. Het ontwerp is nog in voorbereiding door de afdeling Wegen en Verkeer Limburg.  
De onteigeningen van de percelen zijn uitgevoerd door het Aankoopcomité. 
Het verloop van het dossier is evenwel afhankelijk van het verloop van het RUP voor 
carpoolparkings in Vlaanderen dat in opmaak is onder leiding van afdeling Ruimtelijke Planning 
van het departement RWO. Gezien dit RUP nog steeds niet in procedure is gesteld, zal dit 
project moeilijk realiseerbaar zijn in 2008-2009.  
 

3. De communicatie gebeurt in functie van de voortgang van het project en in overleg met de stad 
Hasselt. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 541 
van 26 maart 2008 
van JORIS VANDENBROUCKE 
 
 
 
Investeringsprogramma wegen   -   N29 doortocht Paal-Beringen 
 
In het indicatief meerjarenprogramma 2008-2010 van AWV-Limburg (Agentschap Wegen en 
Verkeer) staat te lezen dat de werken aan de N29 ter wille van de doortocht in Paal-Beringen in 2008 
voorzien zijn. Het budget daarvoor bedraagt 1250k euro. 
 
Deze werken komen niet op het reserveprogramma voor. Ze zullen dus - indien het nog niet zover is - 
in de nabije toekomst van start gaan. 
 
1. Welke werken worden precies voorzien? 
 
2. Zijn er andere medeopdrachtgevers? Hoeveel euro voorzien zij in 2009 voor welke werken? 
 
3. Wat is de stand van zaken in het dossier? Wanneer kunnen de werken effectief van start gaan?  
 
4. Hoelang zullen de werken duren en wanneer worden ze opgeleverd? Wordt er hinder voor het 

wegverkeer voorzien? 
 
5. Wordt hierover gecommuniceerd met alle betrokkenen? Hoe en wanneer? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 541 van 26 maart 2008 
van JORIS VANDENBROUCKE 
 
 
 
1. De doortocht Paal-Beringen omvat de herinrichting van de gewestweg N29 te Paal (Beringen) 

vanaf de oprit van de autostrade E313 tot voorbij het centrum aan de school kmpt 83.8 tot kmpt 
84.9. 
De stad gaat de aansluitende wegen (Beverlosesteenweg, Schrijnwerkerstraat en de Stijn 
Streuvelsstraat) in het centrum mee herinrichten. Er wordt over deze gedeelten een gescheiden 
rioleringssysteem aangelegd.  
De straatverlichting wordt vernieuwd met een module 4 project.  
 
Het gedeelte Heldenlaan en plein-parking rond de kerk zit niet in dit dossier en zal in een latere 
fase, volledig ten laste van de stad, worden voorzien.  
 

2. De werken worden uitgevoerd door het Vlaams Gewest samen met de stad Beringen in een 
module 3 project (Herinrichting van een doortocht).  
De stad Beringen heeft 2.345.000 euro voor investeringen en 1.315.000 euro voor betoelagingen 
voorzien op de begroting van 2008.  
 

3. Er is een samenwerkingsakkoord afgesloten met de stad. De module 3 is ondertekend. 
Er zijn onteigeningen te doen, deze dossiers zijn aan het Aankoopcomité overgemaakt. 
Het aanbestedingsdossier wordt afgewerkt voor aanbesteding, zodoende dat de aanbesteding in 
de komende maanden kan worden gehouden. De aanvang der werken wordt voorzien begin 
2009, zodra de grondaanwervingen gebeurd zijn en de stedenbouwkundige vergunning verleend 
is. 
 

4. De totale duur van de werken zal ongeveer één jaar duren, hierin zijn ook de werken van de 
nutsbedrijven begrepen. De werken zijn opgedeeld in fases.  
 
Na de uitvoering van de werken zal de voorlopige oplevering gebeuren en na een 
waarborgperiode van 3 jaar zal de definitieve oplevering plaatsvinden.  
 
De werken zullen telkens per fase aan één zijde van de weg plaatsvinden. Eén richting zal dus 
gedurende de ganse periode open blijven, de andere richting zal een omleiding moeten volgen. 
 

5. Er zijn al twee infoavonden - één voor de bewoners en één voor de handelaars - gehouden om 
het ontwerp van de herinrichting toe te lichten. Voor de aanvang der werken zal opnieuw een 
infovergadering gehouden worden. Specifiek voor de communicatie met de handelaars, 
voorafgaand en tijdens de werken, werd een bereikbaarheidsambtenaar ingeschakeld. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 542 
van 26 maart 2008 
van JORIS VANDENBROUCKE 
 
 
 
Investeringsprogramma wegen   -  Carpool N78 Maasmechelen 
 
In het indicatief meerjarenprogramma 2008-2010 van AWV-Limburg (Agentschap Wegen en 
Verkeer) staat te lezen dat de werken voor de aanleg van een carpool ter hoogte van de N78 in 
Maasmechelen voorzien zijn in 2009. Het budget daarvoor bedraagt 250k euro. 
 
Deze werken komen niet in het reserveprogramma voor. Redelijkerwijs zullen ze dus ook effectief 
worden uitgevoerd. 
 
1. Welke werken worden precies voorzien? 
 
2. Wat is de stand van zaken in het dossier? Wanneer zullen de werken effectief van start kunnen 

gaan? Hoelang zullen de werken duren en wanneer worden ze opgeleverd? 
 
3. Wordt hierover gecommuniceerd met de betrokkenen? Hoe en wanneer? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 542 van 26 maart 2008 
van JORIS VANDENBROUCKE 
 
 
 
1. Er wordt een carpoolparking met een 100-tal parkeerplaatsen voorzien, alsook een halteplaats 

voor lijnbussen. De inplanting is gesitueerd naast de gewestweg N78 ter hoogte van de rotonde 
aan de noordkant van de autosnelweg E314 (naast de handelszaak 't Meubelhof). De toegang 
van de carpoolparking is voorzien via de rotonde. 

  
2. Er is een voorontwerp opgesteld. De benodigde gronden zijn eigendom van het Vlaamse 

Gewest. De werken zullen effectief van start kunnen gaan in 2009. Het aanbestedingsdossier 
dient nog te worden uitgewerkt, zodat het momenteel voorbarig is om de duur en de 
opleveringsdatum van de werken te kennen. 

  
3. Over dit project is in 2005 gecommuniceerd op een vergadering met het gemeentebestuur van 

Maasmechelen en de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Natuur - Limburg hebben een 
schriftelijk advies uitgebracht over het voorontwerp. De bouwaanvraag, de aanbesteding en de 
uitvoering zullen ten gepaste tijde worden bekendgemaakt. Er zal geen hinder zijn voor de 
weggebruikers en de omwonenden, gezien de werken buiten de openbare weg zijn gesitueerd en 
de toegang tot de carpoolparking reeds bestaat. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 544 
van 26 maart 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
OVAM   -   Milieu-informatie 
 

Het Verdrag van Aarhus geeft elke burger het recht om betrokken te worden in 
milieuaangelegenheden.  De bescherming en de verbetering van het milieu is immers belangrijk voor 
iedereen.  Het verdrag waarborgt toegang tot milieu-informatie, inspraak bij de besluitvorming over 
het milieu en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (www.aarhus.be). 

Naast het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur werd door de Vlaamse Regering ook een 
aanvullend decreet goedgekeurd betreffende de actieve verspreiding van milieu-informatie door de 
overheid.  Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2005 en trad in 
werking op 1 januari 2006. 

Volgens het openbaarheidsdecreet moet heel wat meer milieu-info op websites gepubliceerd worden. 
Volgens het uitvoeringsbesluit zijn die regels van toepassing op milieu-informatie die al elektronisch 
beschikbaar is of verzameld is vanaf 14 februari 2003. 
 
Dit blijkt tot op vandaag nauwelijks het geval voor de website van OVAM.  Onder de rubriek 
“bodem” is geen concrete informatie te vinden, zoals cijfers over de cadmiumvervuiling in de 
Kempen. (www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/1563?lang=null)  
Nochtans is deze vervuiling zeer reëel: de fabrieksschoorstenen van Umicore (vroeger Union Minière) 
verspreidden “vliegassen” in de ruime omgeving: landbouwgrond, tuinen, waterlopen. In Overpelt 
gebeurde dit tot in 1950.  De jaarlijkse cadmium-emissie zou vroeger om en bij de 125.000 kg geweest 
zijn. 
 
Naast cadmium werden wellicht ook andere metalen uitgestoten, zoals arsenicum, lood en zink. Al 
deze “zware” metalen zijn schadelijk bij inname.  Dit kan ook door inademing; een Europese richtlijn 
(2004/107/EG) trad in werking op 15 februari 2005.  Deze richtlijn definieert streefwaarden onder 
andere voor arseen (As), cadmium (Cd) en nikkel (Ni) in de omgevingslucht in PM10-stof, die zoveel 
mogelijk bereikt moeten worden uiterlijk op 31 december 2012. 
 
Om het gevaar te kennen en de problematiek ook een beetje te kunnen inschatten, moeten betrokkenen 
dus kunnen beschikken over cijfers en meetwaarden.  Burgers die daarover vragen stellen aan OVAM 
ondervinden nogal wat problemen en moeten bepaald vasthoudend zijn om enige info ter zake te 
kunnen inzien en verkrijgen.  In bepaalde situaties was zelfs een tussenstap via de beroepsinstantie 
openbaarheid van bestuur nodig om tot bij OVAM te geraken voor enige inzage in het dossier.  Een 
nutteloze beroepsprocedure die alleen maar tijd- en energieverslindend is, geeft niemand voldoening 
en biedt geen meerwaarde. 
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Daarbij komt nog dat mensen uit heel Vlaanderen de verplaatsing naar Mechelen moeten maken om 
hun inzagerecht daar ter plekke uit te oefenen.  Dat is echt onpraktisch en beantwoordt niet meer aan 
de noden van vandaag.  Meer nog, het is zelfs een aanfluiting van het uitvoeringsbesluit dat duidelijk 
vermeldt dat dergelijke info via websites ter kennis moet worden gebracht.Toch blijkt dit de normale 
procedure (www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/1631?lang=null). 
 
Om deze problematiek ten gronde aan te pakken en om een oplossing uit te werken op lange termijn 
werd er een samenwerking opgezet met Nederland.  Net door deze samenwerking vallen de verschillen 
in dienstverlening en openbaarheid sterk op.  Nederland onderscheidt zich in dit dossier door de 
opmaak en het ter beschikking stellen van een duidelijk rapport van slechts een honderdtal bladzijden 
dat in alle helderheid de problematiek schetst en tegelijk veel cijfergegevens en meetwaarden openbaar 
maakt op het vlak van metaalconcentraties in bodem, binnenlucht, buitenlucht, stof binnen en 
buiten(zie www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320007001.pdf). 
 

1. Bestaat er ook voor Vlaanderen een duidelijk, synthetisch rapport - vergelijkbaar met het 
Nederlandse - over de problematiek van de zware metalen in de Kempen en in Limburg?  Zo ja, is 
dat een openbaar document en waar en hoe is dat te raadplegen? 

2. Is de minister op de hoogte van de problemen inzake de openbaarheid van gegevens bij OVAM?  
Zo ja, neemt zij initiatieven om de openbaarheid bij deze Vlaamse overheidsadministratie vlot en 
accuraat te laten verlopen en beter te organiseren opdat burgers niet meer langs de tijdrovende 
beroepsinstantie moeten passeren? 

3. Wordt er op korte termijn inzage verleend van deze cijfers en meetwaarden via de website van 
OVAM of wordt er daartoe een apart medium gecreëerd? 

4. Wanneer denkt de minister klaar te zijn met het elektronisch ter beschikking stellen van de milieu-
informatie van na 14 februari 2003 en voor alle gegevens die al digitaal beschikbaar zijn zoals het 
uitvoeringsbesluit voorziet? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 544 van 26 maart 2008 
van RUDI DAEMS 
 

 
 

1. In het kader van BeNeKempen wordt een syntheserapport gemaakt met als streefdatum om die 
op 30 juni 2008 ter beschikking te stellen op de website van de OVAM. Op 23 juni 2008 
worden de projectresultaten voorgesteld aan het publiek op het slotevenement van 
BeNeKempen. 

 
2. De OVAM heeft momenteel een systeem uitgewerkt voor de vlotte inzage van dossiers in 

verband met bodemsanering. Het betreft hier documenten, zoals verslagen van bodem-
onderzoeken en -saneringen, waarvan op dit moment in principe nog geen digitale versies ter 
beschikking staan.  

 
 Op die manier kunnen alle onderdelen van het dossier worden ingekeken en is er geen probleem 

wat betreft de openbaarheid van de documenten. Zowel de verslagen van de bodemonderzoeken 
(oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek) als de verslagen van de bodemsanering 
(bodemsaneringsproject, tussentijdse verslagen bodemsanering en eindverslag bodemsanering) 
kunnen bij de OVAM worden ingekeken. Daarnaast wordt ook de volledige briefwisseling in 
het dossier gegeven wanneer deze specifiek aangevraagd wordt. De bodemattesten zijn ter 
inzage bij de gemeenten, zoals voorgeschreven in artikel 4 van het Bodemsaneringsdecreet. Ter 
plaatse kunnen de aanvragers kopies maken van de documenten. 

 
 De aanvragen moeten gebeuren via het adres inzagebodemdossiers@ovam.be. De aanvraag wordt 

gestroomlijnd via een aanvraagformulier dat kan teruggevonden worden op de OVAM-website 
via de volgende stappen: Home > Bodem > Onderzoek en sanering > Inzage dossiers. 

 
 Aanvragen kunnen ook per fax ingediend worden (fax 015/ 20 15 54). Hierbij moet dan wel 

duidelijk het e-mailadres van de aanvrager vermeld te worden zodat deze via e-mail kan 
verwittigd worden wanneer de inzage kan plaatsvinden. 

 
 Er worden elke week inzagemomenten voorzien van maandag tot en met donderdag en dit 

telkens tussen 10u-12u en 14u-16u. Er worden maximaal 5 dossiers ingekeken. Indien er meer 
dossiers worden aangevraagd dan wordt er gekeken of de inzage niet kan gespreid worden over 
de gehele dag (2 x 5 dossiers). 

 
 Na het indienen van de aanvraag wordt er de dag zelf of ten laatste de volgende dag reeds een 

afspraak gegeven voor inzage in de gevraagde dossiers. De OVAM probeert om in de mate van 
het mogelijke de inzage binnen de 2 weken te laten plaatsvinden. Daarbij wordt gepoogd om 
rekening te houden met de voorkeursdatum van inzage. Indien dit niet mogelijk is dan wordt 
telkens de reden van een ander inzagemoment aan de aanvrager vermeld. 

 
 Deze regeling is organisatorisch vereist gelet op het aantal inzages (ongeveer 600) gespreid over 

een 300-tal bezoekers op jaarbasis.  
 
 Het decreet betreffende de bodemsanering gaat uit van een aanpak per risicogrond. Via 

ondermeer bodemonderzoeken worden deze gegevens gerapporteerd. Deze bodemonderzoeken 
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bevatten heel wat persoonsgebonden, industriële en commerciële informatie. Daarnaast zijn de 
gegevens dan ook sterk gerelateerd aan de onderzochte locatie. 

   
 De bescherming van de persoonsgebonden informatie is geregeld via de wet op de bescherming 

van de persoonlijke privacy van 8 december 1992. 
 Artikel 15,§1,7°, van het openbaarheidsdecreet maakt dat ook de industriële en commerciële 

informatie met de nodige omzichtigheid moet behandeld worden. 
 Doordat de bodemonderzoeken ook enkel uitspraak doen over de onderzochte locatie, is het 

onmogelijk om op basis hiervan een algemene uitspraak te doen over een regionale 
bodemkwaliteit. De gegevens hierover zijn dan ook zeer beperkt.  

 
 De OVAM reviseert momenteel haar informatica-infrastructuur ter voorbereiding van het 

decreet betreffende de bodemsanering en bodembescherming dat op 1 juni in werking treedt. 
 In het kader daarvan worden er inspanningen gedaan om informatie op een digitale manier ter 

beschikking te stellen. 
 Artikel 20 van het Vlarebo vermeldt daarom dat de bodemsaneringsdeskundigen via een e-loket 

informatie uit het grondeninformatieregister via digitale weg kunnen opvragen. Dit zou er toe 
moeten leiden dat de bodemsaneringsdeskundigen vlotter toegang hebben tot informatie en deze 
informatie ook vlotter kunnen hergebruiken. Hierdoor kunnen documenten efficiënter 
opengesteld worden. 

 Naast dit e-loket voor de bodemsaneringsdeskundigen staat ook een e-loket voor de gemeenten 
in de steigers. In dit e-loket zullen de gegevens van de gemeentelijke inventaris van 
risicogronden kunnen worden beheerd alsook gegevens uit het grondeninformatieregister 
worden getoond. 

 In een derde fase zal het mogelijk zijn dat ook burgers via een e-loket generieke informatie over 
de bodemkwaliteit alsook informatie over de onderzochte locaties kunnen consulteren. 

 
 Door deze getrapte en gefaseerde aanpak kan dan ook worden gegarandeerd dat elke doelgroep 

toegang krijgt tot de gewenste digitale informatie en dit met respect voor de bescherming van 
deze gegevens. 

 
 Naast deze locatiegebonden informatie is algemene informatie met betrekking tot de 

bodemkwaliteit momenteel reeds terug te vinden op de OVAM-website. Op www.ovam.be  zijn de 
achtergrondwaardenkaarten terug te vinden van zware metalen in bodem en grondwater in 
Vlaanderen (doorklikken via achtereenvolgens: bodem, beleid, statistieken en kaarten, 
achtergrondwaardenkaarten). Deze kaarten zijn opgemaakt door geostatistische analyse van de 
gegevens afkomstig uit de bij OVAM beschikbare bodemonderzoeken.  

 Indien in de toekomst nog dergelijke kaarten gemaakt worden, zullen deze eveneens op de 
website gezet worden. 

 
3. Naast het syntheserapport dat in het antwoord op deelvraag 1 werd besproken en op de website 

van de OVAM zal verschijnen tegen 30 juni 2008, worden ook de verschillende deelrapporten 
van BeNeKempen en rapporten van de werking convenant-Umicore-OVAM op de website 
beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat er reeds voor 30 juni 2008 een update komt van de 
info op de website met betrekking tot de zware metalenproblematiek in de Kempen. Dergelijke 
rapporten behandelen uiteraard de problematiek in zijn algemeenheid en vermelden niet de 
specifieke percelen waar er bepaalde concentraties zijn gemeten. 

 
Wat meetgegevens op specifieke percelen betreft hanteert de OVAM een databank die 
omgevormd wordt naar een grondeninformatieregister zoals omschreven in het decreet 
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van 27 oktober 2006 en in het 
bijhorende VLAREBO dat van toepassing is vanaf 1 juni 2008. Hierdoor kan de OVAM zich 
organiseren om de veelheid aan vragen goed aan te pakken. 
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4. Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 betreffende de verspreiding van 
milieu-informatie geeft uitvoering aan artikel 30 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende 
de openbaarheid van bestuur. 

 In de eerste alinea van dit artikel 30 wordt bepaald dat “de milieu-instanties ervoor zorgen dat 
de milieu-informatie die relevant is voor hun taak en waarover ze beschikken of die voor hen 
wordt beheerd, in de mate van het mogelijke, geordend, accuraat, vergelijkbaar en 
geactualiseerd is.” 

 
 Het uitvoeringsbesluit van 28 oktober 2005 bepaalt welke milieu-informatie minimaal wordt 

verspreid en stelt de regels vast over de wijze waarop de milieu-informatie wordt verspreid en 
toegankelijk wordt gemaakt. Maar in het kader van de actieve openbaarheid van milieu-
informatie wordt geen informatie verspreid die valt onder de uitzondering van het artikel 15 van 
het openbaarheidsdecreet. 

 Voor de openbaarmaking van milieu-informatie moet steeds een belangenafweging gemaakt 
worden. De uitzonderingsgronden in het kader van emissies en Seveso-informatie zijn 
beperkter. 

 
 Het artikel 2 van dit besluit bepaalt welke informatie op elektronische wijze ter beschikking 

wordt gesteld. In artikel 6 van dit besluit wordt dan expliciet bepaald dat bv. de OVAM er moet 
voor zorgen dat ten minste de teksten van de regelgeving inzake of in verband met het milieu, 
en de goedgekeurde plannen en programma’s in verband met het milieu, op elektronische wijze 
ter beschikking wordt gesteld, voor zover die informatie niet door andere overheden op 
elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld. 

 Aan de verplichtingen die het besluit oplegt inzake het digitaal ter beschikking stellen van 
milieu-informatie, kan worden voldaan door het creëren van links naar gewestelijke, nationale 
of internationale internetsites waar de informatie kan worden gevonden. Deze mogelijkheid 
wordt expliciet geboden door het artikel 7.6 van de EU-Richtlijn 2003/04/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-
informatie.  

 De OVAM voldoet aan de voorschriften voorzien in het uitvoeringsbesluit. 
 
 Ik verwijs naar het antwoord op deelvraag 2 voor de getrapte en gefaseerde aanpak voor het ter 

beschikking stellen van de digitale informatie aan de verschillende doelgroepen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 545 
van 31 maart 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
VLAREM   -   Modelluchtvaart 
 
Na mijn vraag om uitleg over de modelluchtvaart en het antwoord van de minister hierop 
(Handelingen C117 van 24 januari 2008, blz. 5-7), kon worden gehoopt dat hiermee een einde zou 
komen aan de procedures die worden uitgevochten tegen bepaalde modelluchtvaartclubs. 
 
Zo werd bijvoorbeeld op 10 januari 2008 de milieuvergunning van de modelluchtvaartclub Model 
Aero Club Diabolo vzw geschorst door de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen. De vereniging 
beschikt over onvoldoende financiële middelen om deze beslissing aan te vechten bij de Raad van 
State. Het is onbegrijpelijk dat de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen nog tot 
zulke beslissing is gekomen, terwijl de Vlarem-wetgeving binnenkort zodanig versoepeld zal worden 
dat dergelijke beslissingen overbodig zijn. Daarnaast gaat de bestendige deputatie er ook nog van uit 
dat modelluchtvaart moet beoefend worden op speciale afgebakende terreinen zoals voor de 
motorsport.  
 
1.  Zijn de lokale besturen geïnformeerd over de toekomstige wijzigingen aan het Vlarem m.b.t. 

de modelluchtvaart?  
 

Welke adviezen zijn er verstrekt aan de besturen over de manier waarop ze moeten omgaan 
met de milieuregelgeving rond modelluchtvaart in afwachting van de goedkeuring van de 
nieuwe Vlaremregelingen? 

 
2. Volgende vragen specifiek m.b.t. het dossier over de vergunning van de Model Aero Club 

Diabolo vzw. 
 

- Uit het verslag van de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen met kenmerk 
082/44072/53/1/B /SQ/FC blijkt dat de deputatie meent dat het noodzakelijk is om als 
provincie een aantal terreinen aan te duiden om de modelluchtvaartsport te kunnen 
beoefenen.  
 
Kan dit wel, gezien de toekomstige Vlaremwijziging en gelet op het feit dat het niet 
om een lawaaierige sport gaat? 

 
- Is met name de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen op de hoogte gebracht van 

de toekomstige wijzigingen aan het Vlarem? 
 

3. Op grond van Vlarem is er blijkbaar toestemming nodig van de eigenaars van de percelen die 
worden overvlogen. De basisreglementering op de organisatie van het luchtverkeer is 
gebaseerd op de Conventie van Chicago. Luchtverkeer en dus ook modelluchtvaart is een 
federale bevoegdheid. In onze federale wetgeving wordt nergens gesteld dat de toestemming 
van de perceeleigenaars nodig is.  
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Is de Vlaamse regelgeving dan niet in strijd met de federale? 
 

4.  Wat is de stand van zake m.b.t. het doorlopen van de procedures voor de wijziging van de 
Vlaremregelgeving? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 545 van 31 maart 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. De lokale besturen kunnen de informatie over de toekomstige VLAREM-wijzigingen sinds 21 

december 2007 raadplegen op de website van de afdeling Milieuvergunningen 
http://www.lne.be/themas/vergunningen. Opmerkingen en suggesties konden tijdens deze publieke 
kennisgeving worden gegeven van 21 december 2007 tot 29 februari 2008. Via de Vlaamse 
Vereniging voor Steden en Gemeenten zijn zij tevens betrokken geweest bij de opmaak van de 
nieuwe reglementaire bepalingen. De deputatie en de provinciale diensten van Oost-Vlaanderen 
hebben eveneens via de bovenstaande publicatie op de website kennis kunnen nemen van de 
voorgestelde VLAREM-wijzigingen. De nieuwe reglementering bevindt zich nog in de 
ontwerpfase en heeft bijgevolg geen rechtskracht. Het zou zeer voorbarig zijn om richtlijnen aan 
de lokale overheden te verstrekken over de manier waarop in afwachting van hun definitieve 
goedkeuring, met de nieuwe bepalingen al zou moeten worden rekening gehouden.  

 
2. Er is vanuit het gewestelijk milieubeleid zeker geen bezwaar dat op provinciaal niveau een eigen 

denkoefening zou gemaakt worden over de terreinen die in aanmerking kunnen komen voor het 
beoefenen van de modelluchtvaartsport. Op zich sluit dit ook geen enkel privé-initiatief uit. 
Zoals vermeld in het antwoord op deelvraag 1 werd de deputatie op de hoogte gebracht via de 
publicatie op de website van de afdeling Milieuvergunningen. 

 
3. Er is geen tegenspraak tussen de federale en de Vlaamse regelgeving. Er dient opgemerkt dat in 

het voorstel tot VLAREM-wijziging, in de rubricering de volgende wijziging wordt 
aangebracht: 
 

a) Huidige wetgeving 
 
 

32.6 Modelvliegtuigen: Terreinen gebruikt als opstijg- en 
landingsplaats en de terreinen hierbij aansluitend waarboven 
wordt gevlogen … 

b)Voorstel wetgeving  

 

32.6 Modelvliegtuigen: Terreinen gebruikt als opstijg- en 
landingsplaats waarbij wordt gevlogen met ten minste… 

  
 Hieruit blijkt dat de door u geciteerde bepaling in verband met de vereiste toestemming van de 

eigenaars van overvlogen percelen niet in het wijzigingsvoorstel is opgenomen. 
 
4. Het ontwerp tot VLAREM-wijziging wordt momenteel aangepast in functie van het advies van 

SERV en Minaraad en de opmerkingen die tijdens de periode van publieke kennisgeving zijn 
ingebracht. Het is mijn bedoeling om na het advies van de Raad van State het ontwerp zo 
spoedig mogelijk definitief door de Vlaamse Regering te laten goedkeuren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 546 
van 1 april 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Mobiliteit Waasland   -   Knelpunten 
 
In een open brief aan de politici willen de Wase industriëlen erop wijzen dat de dagelijkse files op de 
E17 van Antwerpen naar Gent de bedrijven in het Waasland dreigen te verstikken. 
 
Volgens de ondertekenaars blijft het Waasland nood hebben aan een bijkomende Noord-
Zuidverbinding tussen de E17 en de N49/E34 en ze stellen dat de infrastructuurwerken van het 
Masterplan Antwerpen geen oplossing zullen zijn voor de Wase mobiliteit. 
 
Er loopt op dit moment een mobiliteitsstudie in opdracht van de Wase burgemeesters. Binnenkort 
moeten de resultaten daarvan bekend zijn. 
 
1. Heeft de minister al kennis kunnen nemen van de resultaten van de mobiliteitsstudie van de Wase 

burgermeesters? 
 
2. Hoe evalueert de minister de mobiliteitsproblemen in deze regio? 
 

Is een bijkomende Noord-Zuidverbinding een optie? Zijn er alternatieven mogelijk? 
 

3. Beschikt de minister over cijfers van het aantal voertuigen op de E17 en E34 op een gemiddelde 
werkdag? Wat is de capaciteit van deze wegen? 

 
4. Beschikt de minister over cijfers m.b.t. de files op deze wegen en wat is haar interpretatie 

daarvan? 
 
5. Kan de minister al concrete beslissingen in verband met deze problematiek in het vooruitzicht 

stellen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 546 van 1 april 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
1. Ter verduidelijking wil ik melden dat de studie betreffende de mobiliteit in het Waasland 

uitgevoerd wordt in opdracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land 
van Waas. De provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid – afdeling Beleid Mobiliteit 
en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en afdeling Wegen 
en Verkeer Oost-Vlaanderen van het Agentschap Wegen en Verkeer – zetelen in de 
begeleidingsgroep van deze studie. De Vlaamse overheid heeft haar verkeersmodellen ter 
beschikking gesteld voor deze studie. 

 
2. De studieopdracht kent twee grote fasen: 

-  Een oriënterende fase waarin op basis van de actuele en de toekomstige verkeerstromen de 
knelpunten in het wegennet van het Waasland objectief worden opgelijst. Mogelijke 
oplossingsrichtingen worden voorgesteld en beoordeeld. 

- In de tweede fase worden de weerhouden oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. 
 

 Momenteel bevindt de studie zich nog steeds in de eerste fase. Op 13 december 2007 zijn een 
Oriëntatienota en een Onderzoeks- en Conceptnota besproken door de stuurgroep die de studie 
opvolgt. Zes infrastructuurscenario’s werden in eerste instantie gemodelleerd. Op vraag van het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas worden momenteel nog extra 
scenario’s gemodelleerd. Er zal slechts een standpunt ingenomen eens alle modelresultaten 
beschikbaar zijn en wanneer een toetsing is gebeurd van de oplossingsrichtingen op diverse 
vlakken (mobiliteit, ecologisch, sociaal, ruimtelijk, economisch…). 

 
3. Zowel op de E17 als op de E34 zijn automatische telinstallaties voorzien. Het 

werkdaggemiddelde voor de periode februari 2008 op de E17 ter hoogte van Kruibeke bedroeg 
52.962 personenautoequivalenten (pae) richting Gent en 46.559 pae richting Antwerpen. 

 Bij autosnelwegen gaat men uit van een gemiddelde theoretische maximumcapaciteit van 2.100 
pae per rijstrook en per uur. 

 
4. De Vlaamse overheid beschikt over een systeem waarin alle files worden geregistreerd en hoe 

deze zich ontwikkelen. 
 
5. De resultaten van de studie moeten afgewacht worden vooraleer verdere standpunten in te 

nemen. Uit de studie zal moeten blijken welke infrastructuurscenario’s optimaal zijn en welke 
procedures dienen doorlopen te worden om deze scenario’s ook effectief te kunnen realiseren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 547 
van 1 april 2008 
van PIET DE BRUYN 
 
 
 
Agentschap voor Natuur en Bos   -   Domeinbeheer 
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan 
spelen in het natuurbehoud en natuurbeheer in Vlaanderen. Dit onder meer doordat de fusie van de 
vroegere afdeling Natuur en de afdeling Bos en Groen bijdraagt tot het bereiken van een meer globale 
visie op het beheer van zowel natuurgebieden als bosgebieden. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven, per provincie, van de domeinen waar het ANB 

beheersverantwoordelijkheid draagt? 
 
2. Kan de minister in deze opsomming een onderscheid aanbrengen volgens de basis van de 

beheersverantwoordelijkheid van het ANB? In hoeveel gevallen is het ANB eigenaar van de 
beheerde domeinen, in hoeveel gevallen gaat het om het uitvoeren van beheer in opdracht van 
derden en in hoeveel gevallen gaat het om een gedeelde beheersverantwoordelijkheid? 

 
3. Kan de minister, opnieuw gerangschikt per provincie, een overzicht geven van de eventuele 

andere partners (overheid, privé) die betrokken zijn bij het beheer van deze domeinen en van de 
looptijd van deze beheersovereenkomsten? 

 
4. Kan de minister, eveneens gerangschikt per provincie, de beheerde oppervlakte van vandaag 

(2008) vergelijken met de beheerde oppervlakte van de vroegere afdelingen Natuur en Bos en 
Groen in 2000 en 2005? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 547 van 1 april 2008 
van PIET DE BRUYN 
 
 
 
1. De totale oppervlakte waar het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) enige vorm van 

beheerverantwoordelijkheid heeft, bedraagt 69.930ha. De verdeling van die oppervlakte over de 
provincies is weergegeven in bijlage 1, tabel 1. 

 
 Deze oppervlakte omvat een deel aan openbare bossen waar het agentschap alleen het 

technische beheer uitvoert. Dit technische beheer wordt in hoofdzaak uitgevoerd door de 
beheerwachters en houdt ondermeer in: het aanduiden van de kappingen, technisch advies geven 
bij het opmaken van bestekken, het opvolgen van de beheerwerken uitgevoerd door derden.  

 De totale oppervlakte openbaar bos waar het ANB het technische beheer verzorgt, bedraagt 
21.420 ha. De verdeling van deze oppervlakte is weergegeven in bijlage 1, tabel 2. 

 De domeinen waarvoor het ANB de volledige beheersverantwoordelijkheid draagt, omvatten 
enerzijds de natuur- en bosgebieden in eigendom van het agentschap en anderzijds de domeinen 
waarvoor het ANB gedeeltelijk of volledig instaat voor het beheer als gevolg van een 
overeenkomst met de eigenaar. Ook de militaire domeinen onder protocol vallen onder deze 
laatste groep. Het agentschap draagt de volledige beheerverantwoordelijkheid voor 48.510 ha 
bos- en natuurgebied. 

 De verdeling van deze domeinen over de provincies is weergegeven in bijlage 1, tabel 3. 
 
2. Voor wat de oppervlakte met volledige beheerverantwoordelijkheid betreft is het ANB voor 

68% van de oppervlakte eigenaar; de overige domeinen zijn domeinen in huur of domeinen 
waarvoor het beheer volledig of gedeeltelijk werd overgedragen. Zie bijlage 1, tabel 4 en tabel 5 
voor de verdeling van deze oppervlaktes over de provincies. 

 De oppervlakte waarvoor enig beheer in opdracht van derden wordt uitgevoerd, omvat zowel de 
openbare bossen onder technisch beheer als een beperkt aantal bosreservaten en parkgebieden. 
Het betreft een totale oppervlakte van 21.630 ha. 

 De verdeling van die oppervlakten over de vijf provincies vindt de Vlaamse 
volksvertegenwoordiger in bijlage 1, tabel 6. 

 
3. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de partners die betrokken zijn bij het beheer van 

deze domeinen. Het betreft zowel privé-personen, lokale verenigingen, lokale besturen, 
provinciale besturen als partners binnen de Vlaamse overheid en federale overheid. In bijlage 2 
werd een indeling behouden tussen partners voor het technische beheer van openbare bossen, 
gebieden met een overeenkomst tot overdracht van beheer en partners bij het 
natuurreservatenbeheer (gronden in huur of pacht en gronden met overeenkomst tot kosteloos 
gebruik) zonder alle individuele landbouwers of andere personen met kortlopende 
gebruiksovereenkomsten in het kader van domeinbeheer op te nemen. 

 
4. Vergelijking van de beheerde oppervlakte vandaag met de beheerde oppervlakte van de vroegere 

afdelingen Natuur en Bos in 2000 en 2005 tonen aan dat de gezamenlijk beheerde oppervlakte 
natuur- en bos gestaag aangroeit. In bijlage 1, tabel 7 worden de oppervlaktes zoals verspreid 
over de provincies weergegeven. 
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BIJLAGEN 
 
1.  Statistische overzichten bossen en natuurgebieden in beheer bij het Agentschap voor Natuur en 

Bos. 
2.  Partners betrokken bij het domeinbeheer door het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/547/antw.547.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/547/antw.547.bijl.002.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 548 
van 1 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Natuurvergunningenloket   -   Stopzetting 
 
In de Beleidsbrief “Leefmilieu Beleidsprioriteiten 2001-2002” werd door een voorgangster van de 
minister aangekondigd dat er een natuurvergunningenloket zou worden opgericht. Via deze weg zou 
op elektronische wijze een natuurvergunning afgehandeld kunnen worden.  
 
Dit loket is er effectief gekomen, maar naar verluidt zou dit inmiddels zijn stopgezet bij gebrek aan 
dossiers. 
 
1. Wanneer werd dit loket operationeel en wanneer werd het stopgezet? 
 
2. Hoeveel dossiers werden er intussen via deze weg behandeld? 
 
3. Wat is de reden voor het mislukken van dit loket? 
 
4. Wordt er een nieuwe poging ondernomen om dit initiatief, al dan niet in bijgestuurde vorm, 

opnieuw op te starten? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 548 van 1 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
1. Het loket werd operationeel in januari 2004 en stopgezet in april 2006. 
 
2. Er werden via het natuurvergunningenloket 246 dossiers behandeld, waarvan 127 leidden tot 

een afgeleverde natuurvergunning.  
 
3. Een aantal factoren hebben ertoe geleid dat het loket geen succes werd en stopgezet moest 

worden.  De meeste van deze zogenaamde kritische succesfactoren hebben niet zozeer specifiek 
te maken met dit loket, maar gelden voor alle gelijkaardige projecten.  
Het probleem was met name dat de uitvoering van het project zich situeerde in volle Beter 
Bestuurlijk Beleid-periode.  Dit leidde tot organisatieproblemen voor het consistent betrekken 
van alle instanties in de procedure.  Een en ander werd verzwaard door  problemen met de 
software, stabiliteitsproblemen met de servers en netwerk en performantieproblemen van de 
toepassing.   
Het was, om reden van zekerheid, bovendien de bedoeling dat het systeem in eerste instantie 
volledig parallel zou draaien aan de analoge dossierstroom. Dat verdubbelde de werklast bij het 
betrokken personeel, zodat het animo bij betrokken personeelsleden in het kader van een niet 
optimaal, of constant ICT-systeem niet groot was.  
 

4. De ICT-technologie en de omgeving die gebruikt werd voor het opzetten van het loket zijn 
ondertussen verder geëvolueerd en/of stopgezet.  Hierdoor  is het  niet mogelijk om het loket in 
de huidige vorm op korte termijn terug op te starten. De inspanning die hiervoor vereist is, is 
aanzienlijk. 
Daarenboven zal het louter behandelen van natuurvergunningen zoals in het bestaande systeem  
op zich nog geen zicht verlenen op alle impliciete vergunningen voor ingrijpende activiteiten. 
Die ingrijpende activiteiten waarvoor bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning vereist 
is of die in een ander kader met goedkeuring van de overheid geregeld zijn, werden om reden 
van administratieve vereenvoudiging vrijgesteld van natuurvergunning.  De meerwaarde van de 
beperkte implementatie zonder het opnemen van al die bijkomende procedures is beperkt. 
Bij het eventueel opnieuw opstarten van dit project moet daar zeker rekening mee gehouden 
worden.  Aangezien het bestaande systeem  voor de natuurvergunningsprocedure ICT-technisch 
al problemen opleverde zal een nieuw initiatief moeten steunen op een grondige analyse in het 
kader van e-goverment. Daarbij zijn dan samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, 
dwingende afspraken tussen verschillende diverse overheden en het voorzien in geschikte 
apparatuur en programmatuur aan de orde. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 549 
van 1 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Milieuvergunningenloket   -   Stand van zaken 
 
Reeds enige tijd loopt er een project om de dossieropvolging voor milieuvergunningen te laten 
verlopen via een milieuvergunningenloket (eMIL).  
 
In 2007 zou hieromtrent een proefproject zijn opgestart en inmiddels afgerond. 
 
1. Wat behelst dit project? 
 
2. Welke resultaten heeft het proefproject opgeleverd?  
 

Wordt het ontworpen systeem naar aanleiding van dit proefproject bijgestuurd en zo ja, in welke 
zin? 

 
3. In hoeverre speelt dit project in op de vereiste van administratieve vereenvoudiging? 
 
4. Wanneer zal eMIL operationeel zijn? 
 



-1024-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 549 van 1 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
1. Wat betreft milieuvergunningen zijn er heel wat ICT-projecten in ontwikkeling.  
 
 Het is hierbij belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de dossieropvolging of back-

office, die in de eerste plaats gericht is naar alle, in de vergunningsprocedure betrokken, 
overheden en adviesverleners en anderzijds het elektronisch loket of front-office die vooral 
gericht is naar de burgers en bedrijven. 

 
 De front-office milieuvergunningen (eMIL) bestaat uit drie geïntegreerde luiken: 

•  de milieuvergunningenwegwijzer:   
om via een gebruiksvriendelijke toepassing na te gaan of een geplande activiteit meldings- 
of milieuvergunningplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken (wegwijs VLAREM 
I) en om voor deze activiteit de geldende algemene en sectorale milieuvoorwaarden te 
raadplegen (wegwijs VLAREM II). 

• het milieuvergunningenloket:     
om de aanvraag voor een milieuvergunning of melding via internet voor te bereiden en 
elektronisch in te dienen, in eerste instantie parallel aan de nog steeds verplichte indiening 
op papier. 

• de milieuvergunningendatabank:     
een internettoepassing om de gewestelijke milieuvergunningendatabank te raadplegen. 

 
 De back-office milieuvergunningen:  
 De back-office milieuvergunningen beoogt een verhoogde efficiëntie en administratieve 

lastenverlaging voor de overheid. 
 Het doel is een geautomatiseerde en digitale informatie- en documentuitwisseling tussen 

gemeenten, provincies, gewest en adviesverleners. Hiernaast zal realisatie van de backoffice het 
mogelijk maken aan bedrijven en burgers de status van hun aanvraag of melding in de procedure 
op te volgen.  

 
2. De milieuvergunningenwegwijzer is momenteel operationeel en wordt in samenwerking met het 

Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) geleidelijk, telkens naar de noden van een specifieke 
bedrijfsactiviteit, verder uitgebouwd en verfijnd. 

 
 Het milieuvergunningenloket onderging in 2007 een uitgebreide testfase door zowel interne als 

externe medewerkers. Op basis van deze testen werd begin 2008 gestart met de ontwikkeling 
van een aangepaste versie, gebruik makend van een technologie die een verdere automatisering 
toelaat. 

 
 De milieuvergunningendatabank zal kortelings raadpleegbaar zijn via het internet en wordt 

momenteel aangevuld door het digitaliseren en opladen van oude papieren vergunningsbesluiten 
en het opladen van reeds digitaal beschikbare vergunningsbesluiten (beroep en eerste aanleg van 
klasse 1). 

 
 De versie van het eMIL-loket die momenteel wordt ontwikkeld is gebruiksvriendelijker, in die 

zin dat gegevens van bedrijven, door de overheid gekend, automatisch op basis van hun 
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ondernemingsnummer kunnen worden voor-ingevuld door koppeling met het Centraal Bedrijven 
Bestand van het Beleidsdomein LNE. De “intelligentie” van het nieuwe systeem is ook groter 
zodat de gebruiker de specifieke vragen die niet op hem/haar van toepassing zijn, niet hoeft te 
beantwoorden. Deze informatie wordt afgeleid uit de gekozen rubrieken van de VLAREM I lijst 
van de hinderlijke inrichtingen.  

 
3. Het milieuvergunningenloket zal een administratieve vereenvoudiging realiseren voor zowel de 

aanvrager als de betrokken overheden, die zich situeert op gewestelijk, provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Door het online opstellen van een aanvraag wordt het hergebruik mogelijk 
van bij de overheid reeds aanwezige gegevens en vragen die voor een specifieke aanvraag of 
melding niet van toepassing zijn worden uitgefilterd. Het wordt bovendien mogelijk bepaalde 
gegevens elektronisch te valideren zodat de kans dat een aanvraag onontvankelijk of onvolledig 
wordt verklaard kleiner wordt. 

 
 Om het aanvraagformulier voor te bereiden op het milieuvergunningenloket werd dit volledig 

herzien en waar mogelijk vereenvoudigd. Het nieuwe formulier ontving het Vlaamse 
kwaliteitslabel eenvoudig formulier en werd opgenomen in het door de Vlaamse Regering op 21 
december 2007 principieel goedgekeurde ontwerpbesluit VLAREM-actualisatietrein. 

 
 De beschikbaarheid van een elektronische en via het loket gevalideerde aanvraag zal het 

mogelijk maken om het aantal in te dienen exemplaren (momenteel 10) te beperken. 
 
 Voor de betrokken overheden zal het milieuvergunningenloket de opstart mogelijk maken van 

een elektronisch back-office systeem dat zoals vermeld ook voor de overheid een 
administratieve vereenvoudiging zal realiseren. 

 
4. De eMIL-wegwijzer is reeds operationeel. 
 
 Het eMIL-loket kan om juridische redenen pas operationeel worden na inwerkingtreding van het 

nieuwe aanvraagformulier.  Eindgebruikerstesten met gemeenten en provincies zijn wel al 
voorzien vanaf juni tot december.  Eind 2008 begin 2009 zullen burgers en bedrijven deze 
toepassing kunnen gebruiken. 

 
 De eMIL-databank zal kortelings via het internet raadpleegbaar worden. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -1027- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 550 
van 1 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Milieu-managementinformatiesysteem   -   Stand van zaken 
 
In 2000 werd het MMIS-project (Milieu-managementinformatiesysteem) opgestart, een globaal 
informatiesysteem met databankkoppelingen, geoloketten, enzovoort.  
 
Ook de plaatselijke besturen hebben blijkbaar een inbreng in dit systeem, maar kunnen deze naar 
verluidt nog niet ten volle vervullen omdat het systeem nog niet volledig operationeel is. 
 
1. In hoeverre is dit systeem operationeel en waar zijn de knelpunten? Wanneer zal dit systeem wel 

volledig operationeel zijn? 
 
2. Wat is de rol van de lokale besturen in het MMIS en in hoeverre kunnen zij deze rol momenteel 

reeds vervullen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 550 van 1 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
1. Het MMIS is een milieuinformatiesysteem, waarin alle beschikbare en relevante 

milieugegevens van alle milieu-overheidsinstellingen via een algemeen toegankelijk medium 
raadpleegbaar gesteld worden, ten behoeve van het milieu- en natuurbeleid of andere 
beleidstakken en dit op alle bestuurs- en besluitvormingsniveaus of ten behoeve van allerhande 
rapporteringen en onderzoeksopdrachten. Dit informatiesysteem wordt gradueel ontwikkeld.  
 
Het MMIS werkt met (deel-)projecten die gedefinieerd en opgestart worden via projectfiches na 
goedkeuring door de Beleidsraad van het Beleidsdomein LNE op voorstel van de 
MilieuInfoStuurgroep.  
 
Binnen het MMIS zijn volgende deelprojecten reeds gerealiseerd: 

1 Infrastructuur 
− Het computernetwerk (extranet) tussen alle entiteiten van Beleidsdomein Dep. LNE 

(en de andere departementen), VMM, INBO, ANB, OVAM, VLM en Aquafin  
− Opzetten en beheren van een serverpark in dit extranet 

2 Behoefteanalyse 
3 Nieuwe databanken en/of optimalisatie beschikbaarheid data bij partners 

− Waterbodemdatabank 
− Natuurgebiedendatabank 
− Databank verspreiding Fauna en Flora in Vlaanderen 
− Milieuvergunningendatabank (gewestelijk) 
− Emissie Inventaris Lucht  EIVR (modules verkeer, verwarming, industrie en 

landbouw) 
− Emissie Inventaris Water (EIW) 
− AVOS 
− Energieprestatiedatabank 

4 Openstellen van databanken onderling 
− Dossieropvolging gemeentelijke rioleringsprojecten (Aminal, afdeling Water (nu 

VMM, afdeling operationeel waterbeheer), Aquafin) 
− Dossieropvolging recht op voorkoop natuurgebieden (Aminal, afdeling Natuur (nu 

Administratie Natuur en Bos),  VLM) 
− RIOINV: integratie gegevensbeheer waterzuiveringsinfrastructuur 

5 Centrale databanken / referentiebestanden 
− GMO-toepassingen, opvolging Milieubeleidsplan 
− Centraal Bedrijvenbestand CBB 
− KADVEC: vectorieel GIS-bestand van de kadasterpercelen van Vlaanderen, ook als 

onderdeel van het GRB-Vlaanderen 
− CRAB: Centraal Referentie Adressen Bestand 
− Vlaamse Hydrologische Atlas – Uitbreiding met coderingen voor stilstaande waters 

en deelbekkens 
− Rioleringsdatabank (referentiecodes rioleringsinfrastructuur) 
− Fotoarchief 
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6 Opbouw van informatiesystemen 
− OWIS: oppervlaktewaterinformatiesysteem 
− SPIDI: metadatabank voor geografische informatie (OC GIS Vlaanderen) 
− GIRAF: Geographical Information Retrieval Application for Flanders: Verspreiding 

van geografische bestanden  
− CIRCA: Voor Vlaanderen werd specifiek een Circa-systeem opgezet als instrument 

voor o.a. Integraal Waterbeheer, Milieueffectrapportage, Strategische projecten van 
het kabinet Leefmilieu, etc. Het Circa-systeem werd eveneens gebruikt ten behoeve 
van het Europees voorzitterschap. 

− DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen: databank met gegevens van heel 
Vlaanderen m.b.t. geologie, boringen, sonderingen, grondwaterpeilen, 
grondwaterkwaliteit e.a. Er zijn uitgebreide bevragingstoepassingen 

− Metadatabank watersysteemkennis: deze metadatabank verzamelt alle kennis over 
het watersysteem in een databank en voorziet specifieke bevragingen gericht naar 
integraal waterbeheer, bekkenbeheer, etc. 

− V.I.S.: Vis Informatie Systeem 
− Navigator Vlaamse Milieu-, Natuur- en Energiewetgeving 

7 Geoloketten 
− BWK: ook attribuutgegevens m.b.t. ecotopen 
− Waterlopen: waterbodems integreren 
− Natura 2000  
− kwetsbaarheidskaarten natuur: verdroging, eutrofiëring, ... 
− MER-plicht 
− Databank Ondergrond Vlaanderen 
− Natuurgebiedendatabank 
− V.I.S.  
− Overstromingsgebieden  
− Beschermingsgebieden waterwinningen 
− Meetpunten luchtkwaliteit 

8 Het Milieuloket (interactieve loket van het Beleidsdomein Leefmilieu en Natuur): e-
government-projecten 

− Wegwijzerloket (Portaalsite Leefmilieu en Natuur als onderdeel van 
www.vlaanderen.be) 

− Natuurvergunningenloket NALO (ondertussen stopgezet zie mijn antwoord op uw 
vraag 548) 

− Website van het milieubeleidsplan 2003-2007 met openbaar onderzoek via 
internettoepassing 

− Website van de Samenwerkingsovereenkomst en een projectopvolgingsysteem (via 
internet) voor deze overeenkomsten tussen het gewest enerzijds en de provincies en 
gemeenten anderzijds 

− Milieuklachtendatabank MKROS 
− Content Management Systeem voor het milieuloket 
− Meet-, registratie- en Informatieplichten van bedrijven: het IMJV-loket: centrale en 

geintegreerde invoer van meetgegevens, heffingen, afvalverwerking, ... van 
bedrijven 

− Wegwijzer milieuvergunningen (voor een beperkt aantal bedrijfssectoren) 
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Volgende projecten zijn in uitvoering: 
 

1 Raadpleging milieuvergunningendatabank (met digitale vergunningsbesluiten) 
2 eMIL-loket (front-office) voor het invullen, afdrukken en digitaal indienen van 

milieuvergunningsaanvragen, -meldingen en –mededelingen 
3 Kwaliteitsverbetering milieuvergunningendatabank 
4 PRTR/IMJV-raadplegingsloket 
5 Webservices milieuvergunningen voor invoer gegevens in nieuwe informixdatabank (ter 

vervanging van mainframe) bevraging van de milieudatabank via diverse toepassingen en 
ter verrijking van de vKBO 

6 Beheertoepassing IMJV 
7 MISTRAL-informatiesysteem bodemverontreiniging 

 
Volgende projecten zijn in voorbereiding: 

1. Communicatie tussen CBB en VKBO 
2. Voertuigdatabank met ecogegevens 
3. Watina 
4. Ontsluiting van het VMM-adviesopvolgingssysteem voor vergunningen (AVOS) voor 

de afdeling Milieuvergunningen LNE 
5. Geoloket VR-rapportering 
6. Vernieuwing FELNET 
7. Koppelen van het dossieropvolgingsysteem aankopen ANB aan 

deNatuurGegiedenDataBank 
8. Koppeling CBB – milieuvergunningendatabank 
9. Back-office eMIL 

 
Het MMIS is in 2000 weliswaar opgezet als een project maar zal in feite nooit af zijn. Het zal 
immers altijd noodzakelijk zijn telkens weer te anticiperen op wijzigend en/of evoluerend 
milieubeleid en/of wetgeving, zowel op gewestelijk als op Europees niveau.  De administratieve 
vereenvoudiging voor zowel de burgers als de verschillende overheden enerzijds en anderzijds 
de toename van milieuvraagstukken noodzaakt een grotere inspanningen op het vlak van 
automatiseren en digitaliseren van de werkprocessen en het opstellen, uitbouwen en koppelen 
van relevante databanken. 

 
2. De rol van de gemeenten in het MMIS wordt geregeld via de samenwerkingsovereenkomst. In 

deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende verplichtingen opgelegd: 
 

1 digitaal loket van de Samenwerkingsovereenkomst; 
2 jaarlijkse inventaris van de gebruikte hoeveelheden bestrijdingsmiddelen in het kader van 

het pesticidenreductieprogramma; 
3 milieuvergunningendatabank; 
4 milieuklachten-, registratie- en opvolgingssysteem (MKROS): alle meldingen bij de 

milieudienst van klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluidshinder, 
geurhinder, lichthinder, stof of roethinder, al dan niet gerelateerd aan een 
vergunningsplichtige inrichting of activiteit. Milieuklachten waarbij een vermoeden 
bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast, worden eveneens 
geregistreerd in MKROS; 

5 gemeentelijke inventaris van risicogronden; 
6 energieprestatiedatabank;  
7 voor de milieuvergunningsbesluiten geldt: de gemeente draagt de vereiste documenten 

over aan de Vlaamse overheid, op papier of digitaal, conform richtlijnen voorgeschreven 
door de Vlaamse overheid in overleg met de gemeenten en provincies. Voor alle besluiten 
genomen met toepassing van het VLAREM sinds 1991, gebeurt dit vóór 01/01/2010 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008  -1031- 
 
 

 

De rol van de gemeenten en provincies binnen het MMIS is momenteel eerder beperkt. Dit is 
waarschijnlijk de reden dat de vertegenwoordigers van VVSG en VVP, reeds meer dan een jaar 
niet meer aanwezig zijn op de stuurgroepvergaderingen van de MilieuInfo Stuurgroep, de 
stuurgroep van het MMIS. 
 
Om gemeenten en provincies op de hoogte te brengen van de status van het eMIL-loket en de 
verdere planning is er in het begin van de maand juni een werkvergadering gepland met de 
provincies, een aantal steden en gemeenten en de belangrijkste softwareleveranciers van steden 
en gemeenten. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 551 
van 1 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Milieuklachtenregistratiesysteem   -   Knelpunten 
 
Toen de minister zelf nog Vlaams parlementslid was, stelde zij een aantal kritische vragen over het 
milieuklachtenregistratie- en opvolgingssysteem (MKROS), dat weinig output leverde (Commissie 
voor Leefmilieu 18 januari 2007). 
 
Vandaag stellen wij echter vast dat dit systeem nog altijd problemen kent. In een kersvers 
milieujaarprogramma (jaar 2008) van een gemeente lezen wij daarover bijvoorbeeld: “toepasselijke 
klachten worden via MKROS doorgegeven (als het werkt…).” 
 
1. Welke verbeteringen zijn er aan dit systeem aangebracht sinds de minister er haar beklag over 

maakte in het Vlaams Parlement? 
 
2. Is het correct dat dit systeem heel wat pannes kent en zo ja, wat wordt daaraan gedaan? Wanneer 

zal het systeem optimaal functioneren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 551 van 1 april 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
1-2.  Als parlementslid ondervroeg ik begin 2007 toenmalig minister van leefmilieu Kris Peeters over 

het aantal gebruikers van de internettoepassing MKROS, over de inspanningen die de Vlaamse 
overheid leverde om dat aantal te verhogen en over de output die voor de gemeenten nog 
beperkt leek. Mijn voorganger is toen uitvoerig ingegaan op al deze elementen.  Het was toen 
echter nog te vroeg om een evaluatie van het systeem te maken, omdat het nog maar enkele 
maanden op volle toeren draaide. 

 
 Intussen heeft mijn administratie volop gewerkt aan de verdere uitbouw van de MKROS 

toepassing.  
 
 Sinds de ingebruikstelling van de toepassing is het aantal registraties exponentieel toegenomen, 

van 400 in 2002, 1000 in 2005 tot bijna 5000 in 2006.  Intussen zijn voor 2007 ook al ca. 5000 
meldingen ingegeven, terwijl dit aantal nog verder oploopt. Voor het jaar 2008 zitten we begin 
april al aan ca. 800 registraties. Het stijgende gebruik van de toepassing is op zijn minst een 
indicator voor de gebruiksintensiteit van de toepassing. 

 
 In hun milieujaarprogramma’s 2007 rapporteerden de gemeenten voor de eerste maal over het 

gebruik van MKROS in 2006 (de verplichting om MKROS te gebruiken gold vanaf mei 2006). 
Ca. 200 gemeenten maakten gebruik van MKROS. 11 gemeenten maakten gebruik van een 
ander systeem en gingen het engagement aan om de koppeling van hun databank met MKROS 
te maken. Slechts een 6-tal gemeenten gaven aan teveel technische problemen te ondervinden. 
Zij lieten weten eerst en vooral de tekortkomingen in hun systeemvereisten aan te willen pakken 
alvorens volwaardig in te stappen in MKROS. In de milieujaarprogramma’s 2008 wordt 
gerapporteerd over de uitvoeringsperiode 2007 (het eerste volwaardige MKROS jaar). Omdat 
deze milieujaarprogramma’s bij mijn administratie moesten worden ingediend tegen 1 april 
2008, en de evaluaties ervan nog lopen tot 1 juli 2008, is het nog niet mogelijk evoluties m.b.t. 
het gebruik correct in te schatten.  

 
 Mijn administratie merkte in de milieujaarprogramma’s 2007 alvast heel verschillende reacties 

van gemeenten op het gebruik van MKROS, zowel in de positieve als negatieve zin. Sommigen 
vonden het registreren te omslachtig, tijdsrovend of dubbel werk, ondervonden nog regelmatig 
technische problemen, of vonden het ontbreken van een link met de registratiesystemen van 
politie of Milieu-inspectie een gemis. Andere gemeenten gaven dan weer aan dat MKROS een 
echte vooruitgang betekende op het vlak van systematisch klachtenbeheer, netwerking, 
transparantie en controleerbaarheid. De vlotte aanmaak van documenten (brieven, rapporten en 
registers) werd ook als positief ervaren.  

 
 Een aantal gemeenten wordt inderdaad geconfronteerd met onderbrekingen in de werking van 

MKROS. Al te snel wordt dan met de vinger gewezen naar de toepassing zelf. Omdat MKROS 
een webtoepassing is zijn de mogelijke oorzaken echter velerlei. De netwerkinfrastructuur die 
zich ergens op het internet bevindt tussen de gemeentelijke ambtenaar die beschikt over een 
computer met een Internet browser en de server in Brussel speelt hoe dan ook een cruciale rol. 
Onderbrekingen als gevolg van het falen van deze component zijn echter niet te voorkomen 
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vanuit de MKROS toepassing, maar wijzen op tekortkomingen op het niveau van de lokale IT 
infrastructuur. Meestal zijn de beperkingen in internet bandbreedte de oorzaak van de 
problemen. Door de beschikbare bandbreedte voor MKROS gebruikers te verhogen kan dit 
probleem eenvoudig worden opgelost.  Mijn administratie staat trouwens klaar om gemeenten 
die problemen ondervinden te ondersteunen in het zoeken naar de oplossing. We merken ook dat 
nogal wat gemeenten, die tot voor kort nog met problemen te kampen hadden, intussen die 
problemen hebben weten te overwinnen.  

 Onderbrekingen zijn daarnaast ook mogelijk als gevolg van het onderhoud en 
verbeteringswerken aan de infrastructuur (hard- en software) in Brussel. Mijn administratie 
tracht deze onderbrekingen tot een mimimum te beperken, zowel in duur als in aantal. 

 
 Sinds januari 2007 werd een aantal concrete verbeteringen aangebracht met invloed op de 

werking van de toepassing, nl. 
• opwaardering naar een nieuwe en stabieler type toepassingsserver, waardoor 

sedertdien minder pannes optreden en de toepassing vlotter draait; 
• het dubbel uitvoeren van bepaalde soft- en hardwarematige componenten, zodat 

ingeval een component faalt een andere component de taken overneemt of voortzet, 
waardoor de toepassing robuuster is geworden; 

• de koppeling met het Centraal BedrijvenBestand, incl. codeverbetering hieromtrent, is 
sinds de zomer van 2007 operationeel; 

• code verbeteringen van de toepassing: heel wat openstaande bugs werden aangepakt 
en opgelost (intussen versie 3.6.2); 

• publicatie van een gebruiksvriendelijke pocket handleiding; 
• webstek waar alle informatie over MKROS is samengebracht (www.milieuhinder.be). 

 
 
 En in uitvoering of vanaf dit jaar ingepland: 

• technische en functionele aanpassingen op vraag van gemeenten; 
• verder overleg met Milieu-inspectie en politiediensten over de werkwijze om de 

informatie-uitwisseling tussen de registratiesystemen te automatiseren;  
• onderhoudscontract met informaticafirma; 
• ontwikkeling van een beveiligde XML webservice die instanties zal toelaten gegevens 

op te roepen vanuit de MKROS databank of die toelaat via een uitwisselingsstandaard 
eenvoudig gegevens op te laden in de MKROS databank; 

• verdere verbeteringen aan de onderliggende infrastructuur (met minder 
onderbrekingen/pannes tot gevolg). 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 552 
van 1 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Luchtvervuiling   -   Intergewestelijke samenwerking 
 
Eind januari werd in Brussel een hoge concentratie kwik in de lucht gemeten. Terwijl de concentratie 
van kwik gewoonlijk varieert van twee tot vijf nanogram per kubieke meter, werd tijdens een nacht 
een piek van 50 nanogram per kubieke meter genoteerd. 
 
Kwik is zeer toxisch en stapelt zich op in het lichaam. De negatieve effecten op foetussen, kinderen en 
volwassenen zijn genoegzaam bekend. 
 
In eerste instantie werd gedacht dat de oorzaak van de kwikvervuiling uit de buurt van Halle kwam, 
omdat daar een waterzuiveringsstation staat waar zuiveringsslib verbrand wordt. Gedacht werd dat een 
bedrijf kwik in de riool loosde, en dat dit kwik via de verbranding in de lucht terechtkwam. Later 
bleek echter dat een recyclagefabriek van oude batterijen in Brussel de oorzaak van de kwikvervuiling 
was. 
 
Over de intergewestelijke samenwerking inzake luchtverontreiniging heb ik de volgende vragen aan 
de minister: 
 
1. Kan de minister een overzicht geven wanneer en voor welke gevallen de Intergewestelijke Cel 

voor het Leefmilieu acties heeft ondernomen sinds haar oprichting? Vanaf wanneer (voor welke 
feiten, welke omvang van de problemen,…) kan deze cel in werking treden? Welke soort acties 
kan ze ondernemen? 

 
2. a) Wordt na elk voorval een evaluatie gemaakt met alle betrokken actoren? Kan de minister 

concrete voorbeelden geven hoe deze evaluaties geleid hebben tot een betere werking?  
 

b) Hoe wordt de werking van deze cel in het algemeen geëvalueerd? Bestaat er een actieplan om 
de werking van de Intergewestelijke Cel nog te verbeteren?  

 
c) Hoe wordt in het bijzonder de samenwerking tussen deze cel en de gewestelijke milieu-

inspecties geëvalueerd? Is dit nog voor verbetering vatbaar? Zo ja, op welke vlakken? 
 
3. Welke lessen worden uit het bovenvermelde incident van kwikvervuiling getrokken, meer bepaald 

wat de intergewestelijke samenwerking tegen luchtvervuiling betreft? Waar zijn er nog 
knelpunten? Zal er (formeel) overleg worden opgestart om deze knelpunten uit de weg te ruimen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 552 van 1 april 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Volgens artikel 7.a (3) van het ‘samenwerkingsakkoord tussen het Brusselse, Vlaamse en 

Waalse gewest inzake het toezicht op emissies in de lucht en op de structurering van de 
gegevens’ (Belgisch staatsblad 24-06-1994) is de IRCEL verantwoordelijke voor ‘het opvolgen 
van fases van toenemende vervuiling en het verwittigen van de verantwoordelijke instanties die 
door de Gewesten aangeduid zijn’. Een voorbeeld hiervan is de opvolging van SMOG episodes 
door ozon in de zomer en door PM10 (fijn stof) in de winter.  

 
 Wat ozonsmogopvolging betreft zijn er duidelijk gedefinieerde Europese drempels (conform EU 

richtlijn 2002/3/EG)  waarbij de bevolking dient ingelicht of gealarmeerd te worden. In dezelfde 
richtlijn wordt eveneens aangegeven welke informatie aan de bevolking dient te worden 
meegedeeld. Sinds de oprichting van de IRCEL in 1994 worden systematisch bij voorspelde of 
gemeten verhoogde ozonmetingen waarschuwings- of alarmberichten verstuurd via de 
geschreven en audiovisuele media en via de weersvoorspellers op radio/tv. Het aantal 
waarschuwings- of alarmberichten dat voor ozon verspreid wordt, hangt af van de kwaliteit van 
de zomer. In 2007 bijvoorbeeld werd slechts op 2 dagen de EU informatiedrempel overschreden, 
tijdens de extreme zomer van 2003 werden wel 22 overschrijdingen gemeten.  

 
 Alhoewel er voor fijn stof geen Europese informatie- of alarmdrempels zijn worden door de 

IRCEL sinds 2001 ook waarschuwingsberichten verstuurd wanneer te hoge fijn stof 
concentraties worden verwacht of gemeten. In Vlaanderen is sinds mei 2006 een actieplan van 
kracht waarbij tijdens smogepisodes met fijn stof een snelheidsbeperking tot 90 km/u wordt 
ingevoerd op een aantal ring- en snelwegen. Sinds de goedkeuring van het Vlaamse fijn stof 
actieplan werd het smogalarm 3 maal afgekondigd, namelijk in maart 2007, december 2007 en 
februari 2008. 

 Ook in de andere gewesten bestaan inmiddels smogactieplannen waarbij verkeersmaatregelen 
worden genomen tijdens fijn stof smogepisodes. 

 
 Strikt genomen behoort de opvolging van (uitzonderlijke) luchtvervuilingsincidenten zoals de 

kwikvervuiling einde januari 2008, die volledig los staan van de ‘klassieke’ 
luchtvervuilingsepisodes (met fijn stof, ozon, …),  niet tot het takenpaket van de IRCEL. Omdat 
het hier mogelijks een intergewestelijk probleem was werd de IRCEL toch ingeschakeld (zie 
verder vraag 3). Tot op heden bestaan er geen specifieke afspraken tussen de gewesten wat 
betreft incidenten met betrekking tot luchtverontreiniging zoals de kwikverontreiniging. 

 
2. Sinds in 2006 het smogalarm (n.a.v. fijn stof) werd ingevoerd, werden telkens evaluatie-

vergaderingen tussen de verschillende actoren georganiseerd. Het protocol dat bestaat tussen de 
verschillende administraties werd hierbij telkens geoptimaliseerd. Op 14 april 2008 werd de 
smogepisode van februari 2008 geëvalueerd waarbij het protocol in die zin werd aangepast om 
in de toekomst te vermijden dat het afblazen van een smogalarm te vroeg gebeurt. 

 
 De IRCEL maakt jaarlijks, in overleg met de gewestelijke verantwoordelijke milieu-

administraties,  een werkplan (zie bijlage). Dit werkplan wordt op de eerste bijeenkomst van het 
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kalenderjaar van de “coördinatiecommissie” (volgens de artikels 9, 10 en 11 van het hoger 
vermelde samenwerkingsakkoord)  besproken en geëvalueerd. 

 
 Wat luchtverontreiniging (buiten incidenten) betreft, dus los van eventuele tussenkomsten van 

de gewestelijke milieu-inspectiediensten,  is de samenwerking tussen de gewesten geregeld 
volgens het samenwerkingsakkoord uit 1994 (zie ook het antwoord op deelvraag 1).  

 
3. Zoals in de vraag al wordt aangegeven was de kwikvervuiling een ‘incident’. Strikt genomen 

behoort de opvolging van dit type uitzonderlijke incidenten niet tot het takenpaket van de 
IRCEL. Omdat in eerste instantie echter, na de eerste extreme meting van kwik in een 
automatisch kwikmeetstation, het Brussels gewest (BIM, Brussels Instituut voor Milieubeheer) 
er van uitging dat de bron zich niet in Brussel, maar misschien in Vlaanderen, en 
hoogstwaarschijnlijk in Wallonië zou bevinden, werd door het BIM dit incident als een 
‘intergewestelijk’ probleem beschouwd. Het BIM heeft daarom de IRCEL verwittigd en 
gevraagd melding te maken op de IRCEL website van de hoge kwikconcentraties in het gewest.  

 De IRCEL heeft onmiddellijk de bevoegde instanties ingelicht in de andere gewesten. In 
Vlaanderen werd de VMM, de milieu-inspectie en het kabinet leefmilieu ingelicht. In Wallonië 
werd de DPE (Waalse milieupolitie), Waalse milieuadministratie en het Waalse kabinet 
leefmilieu ingelicht. Ook de Brusselse milieu-inspectie heeft de nodige acties ondernomen om 
de gewestelijke milieu-inspecties in de andere gewesten in te lichten.  

 
 Strikt genomen waren er geen luchtcalamiteitenprocedures voorhanden maar door de 

uitstekende samenwerking tussen de verschillende milieuadministraties (waaronder IRCEL), de 
kabinetten en de inspectiediensten in de drie gewesten kon de bron (een batterijverwerkende 
fabriek te Anderlecht) snel worden opgespoord. Een gerechtelijk onderzoek tegen het 
verantwoordelijke bedrijf loopt. 

 
 Op gewestelijk niveau worden momenteel verscheidene initiatieven genomen die in de toekomst 

zullen leiden tot een betere intergewestelijke samenwerking. Het agentschap voor Binnenlands 
Bestuur kreeg de opdracht om i.s.m. alle beleidsdomeinen het crisismanagement binnen de 
Vlaamse overheid en tussen de Vlaamse en federale overheid verder uit te werken en te 
optimaliseren. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ontwikkelt voor het hele 
beleidsdomein een draaiboek milieu-incidenten. Andere actoren van het beleidsdomein zelf 
maar ook van andere beleidsdomeinen worden bij dit laatste initiatief betrokken. Vermits een 
milieuvervuiling niet stopt aan de gewestgrenzen zijn in het ontwerpdraaiboek linken voorzien 
met de andere betrokkenen (federale en gewestelijke overheden). 

 
BIJLAGE 

Werkplan IRCEL 

Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/552/antw.552.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 553 
van 1 april 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen   -   Uitbreiding 
 
De gemeente Zwalm heeft al in februari 2007 officieel haar kandidatuur gesteld voor de toetreding tot 
het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA).  De afwezigheid van Zwalm is momenteel een 
storende witte vlek in het hart van het RLVA.  Nochtans is er voor de gemeente zelf geen bezwaar om 
snel toe te treden tot het regionaal landschap, integendeel.  De door de gemeenteraad genomen 
beslissingen maken dit duidelijk. 
 
Ondertussen zijn we een jaar verder.  Door de koppeling van het uitbreidingsdossier met Zwalm, 
Geraardsbergen en St-Lievens-Houtem aan de vernieuwde opneming van de gemeente Gavere is 
kostbare tijd verloren gegaan.  Mede door de afwezigheid van Zwalm kreeg de gemeente Gavere van 
de vorige Vlaamse minister van Leefmilieu immers een vrij apart - en onwerkbaar -  statuut van 
“geassocieerd lid”. 
 
Door de bijkomende kandidatuurstelling van Gavere, Geraardsbergen en St-Lievens-Houtem heeft 
deze gevoelige uitbreiding van het RLVA te veel vertraging opgelopen.  
 
Ik verneem dat de samenwerking en communicatie tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en het 
Regionaal Landschap stroef verloopt en zo wordt ook tijd en energie verloren. 
 
De plaatselijke bevolking begrijpt niet waarom hun gemeenten nog geen lid zijn. Daardoor missen die 
vier gemeenten de broodnodige ondersteuning voor de verdere uitbouw van een dynamisch plaatselijk 
milieu- en natuurbeleid, en dat in het jaar van de ondertekening van het nieuwe 
samenwerkingsakkoord. Bovendien is het huidige werkingsgebied van het RLVA maar een deel van 
de geografische en ecologische eenheid van de Vlaamse Ardennen. 
 
Ook inzake toerisme en streekontwikkeling worden door deze vertraging kansen gemist. Zo wil men 
in 2008 in de gemeente Zwalm de jaarlijkse fruithappening organiseren en kan men in het huidige 
onduidelijke kader moeilijk met de nodige voorbereidingen beginnen. 
 
1. Is de minister op de hoogte van het lange aanslepen van de toetreding van de vier genoemde 

gemeenten – en van Zwalm in het bijzonder – tot het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen? 
 
2. Welke maatregelen heeft de minister genomen om deze toetreding te bespoedigen en om aldus de 

werking van het regionaal landschap te vervolledigen en te dynamiseren? 
 
3. Kan de minister meedelen tegen wanneer deze uitbreiding eindelijk afgerond kan zijn? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 553 van 1 april 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
1. Ja. 

 
2. Het besluit van 8 december 1998 over de regionale landschappen voorziet geen procedure voor 

het uitbreiden van het werkingsgebied van een regionaal landschap. Normaliter kan een 
regionaal landschap dus maar een aanvraag tot wijziging van haar werkingsgebied indienen 
gelijktijdig met de aanvraag tot (her)erkenning. Het voornoemde besluit bepaalt ook de criteria 
waaraan het werkingsgebied van een regionaal landschap moet voldoen. Omdat de regionale 
landschappen zonder enige instemming van de Vlaamse overheid hun werkingsgebied 
verruimden (wat soms ook budgettaire consequenties inhield), is in 2000 afgesproken dat een 
uitbreidingsaanvraag bij de minister of de administratie wordt ingediend en dat hierbij dezelfde 
procedure wordt doorlopen als bij een erkenningsaanvraag.  

 De aanvraag tot uitbreiding met de gemeenten Geraardsbergen, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm 
is dan ook voor advies voorgelegd aan de MiNa-raad, de Vlaamse Hoge Raad voor 
Natuurbehoud en de provinciale afdeling Oost-Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB). 

 Op 13 februari 2008 heeft het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen op mijn verzoek een 
volledig en geïntegreerd dossier ingediend bij het ANB voor de uitbreiding met vier gemeenten. 
Het nieuwe dossier, met de gemeente Gavere erbij, werd vervolgens op versnelde wijze 
afgehandeld.   
 

3. Ik heb op 11 april 2008 het bijgewerkte dossier van de administratie ontvangen en heb meteen 
een beslissing genomen over het goedkeuren van de uitbreiding van het Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen met de gemeenten Gavere, Geraardsbergen, Sint-Lievens-Houtem en 
Zwalm. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 554 
van 2 april 2008 
van PIET DE BRUYN 
 
 
 
Natuurrichtplannen   -   Stand van zaken 
 
Het Natuurrapport 2007 van het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) brengt de noodzaak 
van het opstellen van natuurrichtplannen (NRP) in herinnering. Het decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu bepaalt dat het opstellen van deze NRP’s voor alle Vlaams 
ecologisch netwerk- en natuurverwervingsgebieden afgerond diende te zijn tegen 20 januari 2008. Het 
rapport vermeldt evenwel dat het uitgesloten is dat deze uiterste datum zou worden gehaald. 
 
In totaal dient Vlaanderen NRP’s op te stellen voor een gebied van ongeveer 285.000 ha. Naast de 
Vlaams ecologisch netwerk- en natuurverwevingsgebieden gaat het immers ook om de integraal 
verwevende en ondersteunende netwerkgebieden, de overige groen-, park-, buffer- en bosgebieden en 
de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. 
 
In de Beleidsbrief Leefmilieu en Natuur 2007 – 2008 blijft de minister veeleer vaag over het opstellen 
van NRP’s, zeker wat betreft het verdere tijdpad hiervan. De vrees bestaat dan ook dat het opstellen en 
erkennen van NRP’s nog vele tientallen jaren zal duren indien wordt vastgehouden aan de huidige 
methode. 
 
1. Kan de minister bevestigen dat het totale gebied waarvoor NRP’s moeten worden opgesteld 

ongeveer 285.000 ha bedraagt? 
 
2. Kan de minister meedelen voor hoeveel ha reeds een NRP werd opgemaakt? 
 
3. Kan de minister de stand van zaken geven betreffende de proefplangebieden die bij ministeriële 

besluiten van 12 mei 2004 werden opgestart? 
 
4. Kan de minister de stand van zaken geven betreffende de erkenning van de ontbrekende NRP’s 

voor alle Vlaams ecologisch netwerk- en natuurverwervingsgebieden? Hoeveel NRP’s moeten nog 
opgesteld worden en in welk stadium van opmaak bevinden ze zich? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 554 van 2 april 2008 
van PIET DE BRUYN 
 
 
 
1. Volgens artikel 48 §1 van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu, dienen er natuurrichtplannen opgesteld te worden voor gebieden gelegen in de 
speciale beschermingszones, het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de natuurverwevings-
gebieden, de groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden en de met één van 
deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of 
ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. In het totaal gaat het over 
284.660 ha, of 1/5de van Vlaanderen. 

 In een natuurrichtplan worden de natuurdoelen binnen de hoger vernoemde gebieden bepaald, 
gekoppeld aan de nodige maatregelen. Voor de overheden en administraties hebben de gebods- 
en verbodsmaatregelen een bindend karakter, voor particulieren kan dat enkel binnen het VEN, 
de groen- en bosgebieden en de speciale beschermingszones. Voor de overige gebieden worden 
stimulerende maatregelen genomen. Natuurrichtplannen worden voorbereid door het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 

 Het opstellen van natuurrichtplannen voor natuurverbindingsgebieden komt toe aan de 
bestendige deputatie van de betrokken provincie. 

 
2. Op 12 mei 2004 stelde de toenmalige Vlaams minister bevoegd voor leefmilieu bij ministerieel 

besluit 5 natuurrichtplannen (één per provincie) in. Op 19 mei 2005 werd, in overeenstemming 
met de beslissing van de Vlaamse Regering over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Golf 
van De Haan, een zesde natuurrichtplan ingesteld voor de Middenkust. 

 De gezamenlijke oppervlakte van die 6 natuurrichtplannen bedraagt 15.018 ha, Ik verwijs 
hiervoor ook naar mijn antwoord op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger 
Erik Matthijs op 14 februari 2008. 

 
 De huidige natuurrichtplannen worden beschouwd als pilootprojecten. Een natuurrichtplan 

wordt opgemaakt in overleg met de betrokkenen en is gericht op samenwerking en maatwerk. 
Hierbij treedt de overheid op als meewerkende en “lerende organisatie”, veeleer dan als 
regulator. Rechtszekerheid van de gebruiker geldt als een belangrijke waarde. Dit is een geheel 
nieuwe aanpak in het natuurbeleid. Het Agentschap voor Natuur en Bos wou dan ook niet over 
een nacht ijs gaan en heeft de aanpak en de methodiek voor de opmaak van natuurrichtplannen 
grondig voorbereid. Vooreerst dienden er de nodige uitvoeringsbesluiten te worden opgemaakt. 
In uitvoering van het decreet natuurbehoud werden voor het natuurrichtplan twee belangrijke 
besluiten van de Vlaamse Regering goedgekeurd. In het natuurrichtplanbesluit wordt de 
procedure voor de opmaak van natuurrichtplannen geregeld. Het maatregelenbesluit gaat dieper 
in op mogelijke maatregelen in het kader van het gebiedsgericht natuurbeleid. Een 
natuurrichtplan bestaat uit enerzijds een gebiedsvisie en anderzijds een maatregelen- en 
instrumentenluik. Natuurrichtplannen geven op een realistische wijze gebiedsgerichte 
natuurdoelstellingen die binnen een planhorizon van 20 jaar kunnen gerealiseerd worden. Deze 
doelstellingen moeten aanvaardbaar zijn voor de betrokkenen, moeten minimaal de Europese 
instandhoudingsdoelstellingen realiseren voor de (Europese) speciale beschermingszones, 
moeten een verbetering of verduidelijking inhouden van de huidige bestaande algemene 
beschermingsregels in het kader van het gebiedsgerichte natuurbeleid. Deze doelstellingen 
worden vertaald in de gebiedsvisie van het natuurrichtplan. Voor het realiseren van deze 
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gebiedsvisie kunnen waar nodig extra maatregelen worden voorzien. Regulerende maatregelen 
worden enkel voorgesteld indien ze nodig zijn voor de realisatie van de instandhoudings-
doelstellingen in de speciale beschermingszones.  

 
 Vanuit de zorg om een gedragen gebiedsgericht natuurbeleid vorm te geven werd van meet af 

aan uitgegaan van een zeer open communicatieproces en werden de verschillende doelgroepen 
van dichtbij betrokken. Per natuurrichtplanproject werd een intensief participatieproces gevoerd. 
Juridisch werd hiervoor de stuurgroep voorzien. Deze stuurgroep heeft een belangrijke rol en 
een grote inbreng in het natuurrichtplan. Zonder overeenstemming over de belangrijkste 
maatregelen in de stuurgroep kan de minister van leefmilieu niet alleen een natuurrichtplan 
goedkeuren maar moet de collega bevoegd voor ruimtelijke ordening geraadpleegd worden. De 
samenstelling en de mogelijkheden van een doorgedreven werking van de stuurgroep zijn echter 
te beperkt om een degelijk participatieproces te voeren. Daarom werd ook een uitgebreid 
bilateraal overleg voorzien om met meerdere partners per doelgroep en andere doelgroepen dan 
voorzien in de stuurgroep te kunnen overleggen. Het is dit uitermate belangrijke overlegproces 
dat het meeste beslag legt op het tijdsgebruik van de verschillende natuurrichtplanmedewerkers 
van het Agentschap voor Natuur en Bos.  

 
 In de uitvoering van de zes pilootprojecten blijkt dat deze participatieve aanpak veel tijd vraagt: 

gemiddeld twee jaar per project. Een zeer belangrijke algemene conclusie is dat door de 
complexiteit van een participatieve aanpak, de noodzakelijke tijd die dit vergt en de grote 
complexiteit van het juridische en het inhoudelijk-wetenschappelijke kader, het onmogelijk is 
om binnen de in het decreet voorziene termijn natuurrichtplannen op te maken voor alle zones 
van het Vlaams Ecologisch Netwerk en de speciale beschermingszones. Natuurrichtplannen 
hebben eerder een potentieel om vraag- en doelgericht oplossingen aan te reiken voor het 
gebiedsgericht natuurbeleid. Vandaar dat de eindtermijn van 20 januari 2008 niet haalbaar bleek.  

 
 De kwaliteit van de uitgewerkte natuurrichtplannen compenseert mijns inziens de beperkte 

realisatiegraad. Vanwege het gevoerde participatieproces worden de uitgewerkte gebiedsvisies 
gedragen door de betrokken actoren. Een noodzakelijke voorwaarde om deze visies om te zetten 
in daadkrachtige maatregelen die resulteren in meer en kwaliteitsvollere natuur in Vlaanderen. 

 
3. Twee natuurrichtplannen werden definitief goedgekeurd. Het natuurrichtplan ‘Duinen van de 

middenkust, tussen Oostende en Blankenberge’ keurde ik definitief goed op 17 december 2007. 
Op 5 februari keurde ik het natuurrichtplan voor de ‘Demervallei tussen Diest en Aarschot’ 
definitief goed. 

 Het natuurrichtplan voor het ‘Hoppeland van Poperinge en de Zuidelijke IJzervlakte’ werd al 
door mij goedgekeurd, maar ligt nu ter ondertekening bij mijn collega bevoegd voor Ruimtelijke 
Ordening, minister D. Van Mechelen. Het ontbreken van een consensus in de stuurgroep is de 
reden waarom dit plan door twee ministers moet goedgekeurd worden. Om te weten wat de 
stand van zaken is van dit natuurrichtplan, wendt u zich het best tot mijn collega. 

 In de provincie Antwerpen werd het Openbaar Onderzoek voor het natuurrichtplan ‘Heuvelrug – 
benedenstrooms’ afgerond op 31 maart 2008. Ik verwacht dit natuurrichtplan binnen de wettelijk 
bepaalde termijn van 60 dagen op mijn bureau, waarna ik, binnen 60 dagen na ontvangst een 
beslissing zal nemen over het goedkeuren. Voor het natuurrichtplan ‘Hoge Kempen’ eindigt het 
Openbaar Onderzoek op 2 mei 2008. Gezien de wettelijk bepaalde termijnen, zal ik dit plan ten 
laatste na 120 dagen kunnen goedkeuren.  

 Enkel het natuurrichtplan voor ‘De Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het 
Raspailleboscomplex en het Geitebos’ zit nog in de ontwerpfase. In juni 2008 zal de stuurgroep 
een eindadvies geven over het voorlopig ontwerp van het natuurrichtplan. Over dit ontwerp zal 
ik ook tijdig beslissen zodat het Openbaar Onderzoek ten laatste dit najaar van start kan gaan. 

 Zodoende zullen alle pilootnatuurprojectplannen voor december 2008 definitief goedgekeurd 
kunnen worden. 
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4. Het is alleen voor de gebieden gelegen in het VEN dat de deadline van 20 januari 2008 

vooropgesteld werd.  
 In navolging van de evaluatie van de pilootnatuurrichtplanprojecten werd een aantal voorstellen 

tot wijziging van het decreet natuurbehoud opgenomen in een voorontwerp van verzameldecreet 
leefmilieu, natuur en energie, dat binnenkort besproken zal worden in het Vlaamse Parlement. 
Ondermeer wordt de verplichting tot het opstellen van de natuurrichtplannen voor een aantal 
gebieden opgeheven zodat dit instrument meer vraag- en oplossingsgericht kan ingezet worden. 
De relatie tussen een natuurrichtplan en de instandhoudingdoelstellingen wordt uitgeklaard. De 
participatieve aanpak van de natuurrichtplannen wordt bevestigd en geflexibiliseerd.  

 
 Zoals de Vlaamse volksvertegenwoordiger in mijn beleidsbrief van 2008 kon lezen, is de 

opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen momenteel prioritair. De Vlaamse overheid moet 
voor de Europese Speciale Beschermingszones tegen eind 2010 deze instandhoudings-
doelstellingen vastleggen. Instandhoudingsdoelstellingen zijn de verbeter- of behoudopgaven op 
vlak van natuurbehoud en –ontwikkeling die nodig zijn om het duurzaam overleven te 
garanderen van de op Europees niveau zeldzame en bedreigde soorten en habitats. In navolging 
van de hoger aangehaalde evaluatie van de natuurrichtplannen hebben de natuurrichtplannen 
eerder een potentieel om vraag- en doelgericht oplossingen aan te reiken voor het gebiedsgericht 
natuurbeleid. Het natuurrichtplan zal dan ook eerder een rol krijgen in het uitvoeren van de 
instandhoudingsdoelstellingen, die zullen worden opgesteld, besproken en goedgekeurd via een 
andere procedure. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 555 
van 2 april 2008 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
Steenkoolcentrales   -   Sluitingen 
 
Onlangs vond in commissie het debat plaats rond de mogelijke komst van een nieuwe 
steenkoolcentrale in de haven van Antwerpen (Handelingen C159 van 4 maart 2008, blz. 1-14).  Het 
werd duidelijk dat het globale debat rond onze energieproductie nog niet voor vandaag is en nog een 
hoop onopgeloste vragen met zich meebrengt. 
 
Daarnaast loopt een debat rond de sluiting van steenkoolcentrales die te veel CO2 uitstoten en 
beschikken over een uitbatingsvergunning met een beperkte duur. 
 
Ondanks de goede argumenten voor de bouw van de nieuwe steenkoolcentrales, maakt de 
onduidelijkheid over de huidige steenkoolcentrales een redelijk debat rond energie moeilijk. 
 
1. Welke steenkoolcentrales in Vlaanderen zullen sluiten en wanneer zullen zij sluiten? Hoelang 

lopen de uitbatingsvergunningen van deze centrales nog? 
 
2. Klopt het dat steenkoolcentrales met een uitbatingsvergunning tot 2015 vervroegd zullen sluiten? 

Zo ja, binnen welke termijn? 
 
3. Wat is de toekomst van de elektriciteitscentrale in Mol? Wat is de duurtijd van de 

uitbatingsvergunning? Wordt een reconversie van de centrale overwogen of veeleer een sluiting? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 555 van 2 april 2008 
van HANS SCHOOFS 
 
 
1-2. In het Vlaamse Gewest worden volgende steenkoolcentrales geëxploiteerd: 
       

- de centrale van Electrabel te Mol, vergund bij besluit van de deputatie van de provincie 
Antwerpen van 12 april 2007, voor een termijn die verstrijkt op 31 december 2015; 

 
- de centrale van Electrabel te Genk (Langerlo), hervergund bij besluit van de deputatie van de 

provincie Limburg van 25 april 1996 voor een termijn die verstrijkt op 25 april 2016; 
 
-  de centrale van Electrabel te Ruien (Kluisbergen), vergund bij besluit van de deputatie van de 

provincie Oost-Vlaanderen van 1 april 2004 voor het verder exploiteren  en veranderen,  voor 
een termijn die verstrijkt op 30 juni 2016; 

 
- de centrale Rodenhuize van Electrabel te Gent (Desteldonk), hervergund bij besluit van de 

deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 09 februari 1995, voor een termijn die 
verstrijkt op 31 augustus 2011.  
 

 De huidige capaciteit aan steenkoolcentrales in Vlaanderen bedraagt 1617 MWe. 
 
 De steenkoolcentrales van Langerlo en Ruien zijn uitgerust met performante rookgaszuivering 

voor de opvang van fijn stof, stikstofoxides en zwaveldioxides. Zowel voor de centrales van 
Langerlo als voor de centrale Ruien werd de voorbije jaren fors extra geïnvesteerd in 
rookgaszuivering.  

 
 Voor de steenkoolcentrale van Rodenhuize heeft Electrabel gebruik gemaakt van de 

afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.43.2.1.1.§2 van VLAREM 2 (omzetting van de richtlijn 
Grote Stookinstallaties). Deze afwijkingsmogelijkheid betreft een vrijstelling van de strengere 
emissiegrenswaarden die vanaf 1 januari 2008 van toepassing zijn in ruil voor een beperking van 
het aantal operationele uren.  

 
 De centrale van Rodenhuize verwerkt het hoogovengas van Mittal - Arcelor (voorheen Sidmar) 

in zijn groepen 2, 3 en 4. Op de terreinen van Arcelor wordt momenteel een nieuwe 
elektriciteitscentrale gebouwd door Electrabel. Deze nieuwe centrale, vergund bij besluit van de 
deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 31 mei 2007, voor een termijn van 20 jaar, zal 
het hoogovengas van Mittal - Arcelor volledig verwerken vanaf 2010. Bij ingebruikname van 
deze nieuwe centrale zal de huidige steenkoolcentrale na grondige omvorming onder meer 
worden gebruikt als back-up centrale voor het hoogovengas.  

 
3. De elektriciteitscentrale van Mol bestaat uit twee klassieke steenkoolgroepen. Daarnaast is er 

eveneens een gasturbine aanwezig die dienst doet als piek- en noodaggregaat en kan gebruikt 
worden voor een heropstart van het elektriciteitsnet. Voor de vergunningssituatie wordt 
verwezen naar het antwoord op deelvraag 1. 

 
In overeenstemming met artikel 5.43.2.1.1§2 van Vlarem II heeft de exploitante via een 
schrijven van 24 juni 2004 aan de afdeling Milieuvergunningen laten weten dat ze zich er toe 
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verbindt om de beide steenkoolcentrales vanaf 1 januari 2008 tot 31 december 2015 niet langer 
dan 20.000 bedrijfsuren in gebruik te nemen, om zo de bestaande normen te behouden. 

 In de milieuvergunning is op basis van mogelijke hinderlijke effecten naar de omgeving toe dit 
verder beperkt tot maximaal 8.000 draaiuren voor de beide groepen (samengeteld op jaarbasis). 

 Indien de exploitant een verdere exploitatie beoogt na 31 december 2015 zal deze hiervoor een 
nieuwe milieuvergunningsaanvraag moeten indienen. In het MER voor de hervergunning werd 
aangegeven dat met de bestaande installaties een overstap naar aardgas niet interessant is, 
ondermeer vanwege het slechte rendement. Een overstap op directe verbranding van 
biomassa(afval) werd wel een interessante optie voor de toekomst geacht, maar er heerste nog 
onvoldoende duidelijkheid over de technische mogelijkheden. Wel staat het vast dat de 
omschakeling zou gepaard gaan met zware investeringen in het ombouwen of vervangen van 
(delen van) de installaties. De afdeling Milieuvergunningen beschikt momenteel over geen 
gegevens betreffende de definitieve verdere ontwikkelingen in deze zaak. 
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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. 112 
van 26 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Vlabinvest   -   Novarode St.-Genesius-Rode 
 
Begin vorig jaar deelde de minister mee dat Vlabinvest de eigenaar van de Novarode-site in Sint-
Genesius-Rode herhaaldelijk had gecontacteerd in functie van een mogelijke verkoop of 
samenwerking (schriftelijke vraag nr. 84 van 31 januari 2007). De eigenaar was daar nooit op 
ingegaan. 
 
Onlangs was er in Sint-Genesius-Rode een informatieavond waarop de plannen m.b.t. de ontwikkeling 
van de site uit de doeken werden gedaan. In totaal zouden er driehonderd woningen komen, het 
merendeel appartementen, maar ook rijwoningen en half open bebouwing. Het openbaar onderzoek 
voor het bijzonder plan van aanleg ter afwijking van het gewestplan zou eerlang afgerond moeten zijn. 
De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd. Volgens de projectverantwoordelijke zijn de provincie 
Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest ook overtuigd. 
 
Het valt nochtans  te vrezen dat dit project de ontnederlandsing van de omgeving nog meer in de hand 
zal werken. Immers, de kandidaten zullen niet moeten beantwoorden aan de Vlabinvest-criteria.  
 
1. Kan de minister meedelen of er sedert mijn schriftelijke vraag nr. 84 nog contacten of gesprekken 

zijn geweest tussen de betrokken vennootschap en de Vlaamse overheid en/of Vlabinvest ?  
 
2. Hoe komt het dat de gemeente Sint-Genesius-Rode blijkbaar wel enkele gronden kan kopen en de 

Vlaamse overheid niet ? 



-1054-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008
 
 

 

MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 112 van 26 maart 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
1. Vlabinvest heeft in het werkjaar 2006 herhaaldelijk geprobeerd in contact te komen met de 

eigenaar van de site Novarode maar dit helaas zonder positief resultaat. Sedert deze pogingen is 
geen contact meer gezocht met de eigenaar. Vlabinvest probeert wel op de hoogte te blijven van 
de evoluties in dit dossier.  

 
2. Waarom de gemeente hier wel gronden kan verwerven, heeft onder meer te maken met het feit dat 

de gemeente Sint-Genesius-Rode met betrekking tot deze terreinen een opdracht tot opmaak van 
een BPA heeft gegund. De gemeente Sint-Genesius-Rode wil immers op de site Novarode een 
nieuw gemeentehuis realiseren evenals de aanleg van openbaar domein in de vorm van een 
openbaar park. Daar de gemeente Sint-Genesius-Rode instaat voor de opmaak van dit BPA is het 
bijgevolg dit openbaar bestuur dat alle troeven in de hand heeft. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 118 
van 2 april 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Geboorteformulieren St.-Lucasziekenhuis Gent   -   Taalgebruik 
 
Het Sint-Lucasziekenhuis in Gent leverde enige tijd geleden een tweetalig formulier af voor de 
geboorteaangifte. De voorzijde was in het Nederlands, de achterzijde in het Turks. Op het formulier 
werd vermeld welke documenten er nodig zijn voor die geboorteaangifte. 
 
Mijns inziens zijn de OCMW-ziekenhuizen of de ziekenhuizen die uitgebaat worden door een 
publiekrechtelijke rechtspersoon (bv. het UZ Gent) gehouden om de taalwetten te respecteren. 
 
1. Is de minister op de hoogte van het feit dat het Sint-Lucasziekenhuis in Gent gebruik maakt van 

tweetalige (Nederlands/Turks) geboorteaangifteformulieren? 
 

Is het gebruik van deze tweetalige formulieren niet in strijd met de geldende taalwetgevingen voor 
openbare ziekenhuizen? 
 

2. Welke concrete maatregelen gaat de minister hiertegen nemen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Keulen  (vraag nr. 118) en Vanackere (nr. 143). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 118 van 2 april 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Antwoord van minister Vanackere 
 
1. In het AZ Sint Lucas worden de officiële formulieren voor geboorteaangifte gebruikt. Deze zijn 

opgesteld in het Nederlands. 
 
 Er is een informatieblad ten behoeve van de patiënten met informatie omtrent de werkwijze en 

aandachtspunten voor het aangeven van een geboorte. Dit document is eveneens in het 
Nederlands opgesteld. 

 
 In het AZ Sint Lucas is ongeveer 30 % van de populatie op de kraamafdeling van Turkse 

origine.  Door het ziekenhuis werd daarom een aangepaste versie van de informatiebrochure 
opgesteld, met vooraan de uitleg in het Nederlands en achteraan dezelfde uitleg in het Turks. 
Deze versie wordt uitsluitend aan deze specifieke doelgroep overhandigd. 

 
 Het AZ Sint Lucas is een privaat ziekenhuis. Het is u bekend dat de taalwetgeving enkel in 

openbare instellingen van toepassing is. 
 
 Bovendien is deze werkwijze niet in strijd met de taalwetgeving. De taalwetgeving voorziet dat, 

in openbare diensten, de klant minimaal moet kunnen geholpen worden in een taal die 
overeenstemt met de gangbare officiële taal op deze specifieke locatie, i.e. het Nederlands 
binnen het Vlaams gewest, Frans in het Waals gewest en beide talen in het Brussels gewest.  De 
taalwetgeving legt dit op als een minimumvereiste. De taalwetgeving verbiedt echter niet dat 
ook andere talen worden gebruikt, naast de taal eigen aan het gewest.  

 
2. Het initiatief van het ziekenhuis is niet in strijd met enige regelgeving. Ook een openbaar 

ziekenhuis mag dus, in het belang van een betere communicatie met de patiënt en dus een betere 
kwaliteit van zorg, informatieve documenten in diverse talen ter beschikking stellen. De 
informatiefolder wordt enkel en alleen aan een specifieke doelpopulatie overhandigd. Bovendien 
is, op hetzelfde document, de informatie zowel in het Nederlands als in het Turks aanwezig. 
Deze manier van werken kan, in een aantal situaties, onduidelijkheden en fouten in de 
administratieve aangifte van een geboorte voorkomen. 

 
 Ik acht het niet aangewezen om deze werkwijze te veranderen. 
 
Antwoord van minister Keulen 
 
De problematiek die u aankaart is mij niet bekend. Ik vraag een onderzoek aan de gouverneur van 
Oost-Vlaanderen en kom daarna op uw vraag terug. Ik zal tevens het advies inwinnen van de Vaste 
Commissie voor Taaltoezicht. 
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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. 120 
van 12 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Genderbeleid   -   Veiligheid bushaltes 
 
Parallel aan de ontwikkelingen in de (westerse) samenleving in het algemeen, zijn ook in het openbaar 
vervoer de ontwikkelingen inzake sociale veiligheid het laatste decennium problematischer geworden. 
De sociale-veiligheidsproblematiek vertaalt zich in (gevoelens van) onveiligheid aan haltes van het 
openbaar vervoer wanneer die gekenmerkt worden door drukte of door verlatenheid en gebrek aan 
sociale controle. 
 
In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid en 
meer bepaald het creëren van meer gendergelijkheid en het verhogen en blijvend waarborgen van de 
veiligheid van bushaltes voorziet de minister in een actieplan. 
 
Om (het gevoel van) (de) veiligheid aan busstations te verhogen, voorziet het actieplan dat De Lijn in 
dertig belangrijke busstations camera’s plaats om naar analogie van de bussen het station te bewaken. 
Daarnaast zullen er bijkomende Lijnspotters en controleurs worden ingezet om, door een verhoogde 
aanwezigheid op het terrein, het veiligheidsgevoel te verhogen. Verhoogde aanwezigheid op gevoelige 
punten kan mogelijke conflictsituaties, storend gedrag en vandalisme voorkomen. 
 
Tegen 1 december 2007 moesten de nieuwe actieplannen (met de looptijd van 1 januari 2008 tot en 
met 31 december 2009) opgesteld zijn. Hiermee werden de vorige actieplannen (2006-2007) dan ook 
beëindigd. 
 
1. Werden de voorziene dertig camera’s in de (belangrijke) busstations geïnstalleerd? Zo ja, is hier 

reeds een evaluatie gebeurd?  
 

Zo neen, wanneer worden alle dertig camera’s geïnstalleerd? 
 

2. Hoeveel bijkomende Lijnspotters zijn er sinds de start van dit actieplan bijgekomen? Waar worden 
ze ingezet? (Graag een overzicht per provincie) 

 
3. Kan de minister een overzicht geven van het aantal klachten en incidenten (sinds 2004) aan de 

busstations? 
 

Kan de minister meedelen (in absolute cijfers en procenten) hoeveel vrouwen klacht hebben 
ingediend of slachtoffer waren? 
 

4. Kan de minister (per provincie) een overzicht geven van de busstations waar, zoals blijkt uit 
klachten en incidenten, het veiligheidsgevoel het laagst is? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 120 van 12 maart 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. Een busstation maakt deel uit van de openbare ruimte. De veiligheid en het verzekeren ervan in 

de openbare ruimte is niet enkel een taak voor De Lijn: we zijn ervan overtuigd dat ook de 
steden en gemeenten en de politie hier een rol in hebben. Eén van de vier pijlers van het 
geactualiseerde Veiligheidsplan van De Lijn houdt dan ook de samenwerking met verschillende 
actoren in.  

 Verschillende steden en gemeenten maken reeds gebruik van camera’s om het openbaar domein 
te beveiligen en ook ter ondersteuning van interventieploegen. De camera’s en de beelden 
kunnen trouwens niet enkel gebruikt worden voor de veiligheid van de reiziger, maar tevens 
voor de veiligheid rond de busstations, het observeren van het verkeer, het observeren van 
drugsgebruik en –handel, etc. 

 Samenwerking met steden en gemeenten is dan ook in deze aangewezen.   
 
 De gesprekken met de betrokken steden en gemeenten in het kader van samenwerking zijn 

lopende. Tijdens deze gesprekken wordt nagegaan of samenwerking mogelijk is en welke 
afspraken in dit verband gemaakt kunnen worden.  

 
 Tot op heden werden nog geen van de dertig bus- en tramstations uitgerust met 

camerabewaking.  
 
 Voor de installaties van camera's op bus- & tramstations is de samenwerking van de steden en 

gemeenten noodzakelijk. 
 
 Enkel de installatie van camera’s is onvoldoende.  Het permanent bekijken en beoordelen van de 

beelden is een cruciaal element voor de effectiviteit van het ontradend karakter van de 
veiligheidscamera’s. 

 Voor dit aspect dient De Lijn te rekenen op de samenwerking van steden, gemeenten en lokale 
politie.  Zij dienen immers rekening te houden met de impact op hun personeelsinzet. 

 
2. Tot op heden zijn 26 bijkomende VTE lijnspotters ingezet, namelijk:  
 Provincie Antwerpen: 
 15 VTE lijnspotters in Antwerpen 
 Provincie Oost-Vlaanderen: 
 9 VTE lijnspotters in Gent 
 1 VTE lijnspotter in Sint-Niklaas 
 Provincie West-Vlaanderen: 
 1 VTE lijnspotter in Oostende 
 
3. Op basis van de meldingen door de personeelsleden van De Lijn van agressie t.a.v. personeel 

van De Lijn (chauffeurs en controleurs), verkrijgen we volgende cijfergegevens:  
 

 2005 2006 2007 2008
Antwerpen 26 28 23 6 
Oost-Vlaanderen 24 19 25 - 
Vlaams-Brabant 11 13 15 4 
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Limburg 30 26 33 9 
West-Vlaanderen 55 42 62 20 

 
 Let wel: de cijfergegevens van 2008 zijn niet volledig. De cijfergegevens van 2004 (opgesplitst 

naar plaats van agressie-incident) zijn niet beschikbaar of te onvolledig.  
 
 Uit bovenstaande gegevens blijkt dat voornamelijk in West-Vlaanderen de meldingen van 

agressie zich situeren aan de busstations.  
 
 De gerapporteerde agressie-incidenten aan de busstations betreffen in alle entiteiten 

voornamelijk beledigingen en bedreigingen, dus verbaal geweld.  
 
 Onderstaande tabel geeft (voor de agressiegevallen t.a.v. personeel van De Lijn) zowel in 

procenten als in absolute cijfers het slachtofferschap per geslacht weer gedurende de periode 
2005 t.e.m. 2008 (voor zover de cijfers reeds beschikbaar waren).  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Onderstaand overzicht is samengesteld op basis van het aantal incidenten per station en het 
veiligheidsgevoel tijdens het incident dat de betrokken personeelsleden hebben gerapporteerd (0 
= veilig; 5 = onveilig).  

 
 Antwerpen: Rooseveltplaats 
 Oost-Vlaanderen: Gent Zuid, Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort 
 Vlaams-Brabant: Leuven, Brussel-Noord en Brussel-Zuid 
 Limburg: Genk en Hasselt 
 West-Vlaanderen: Kaaistation Oostende 

 Vrouw % Man % Vrouw aantal Man aantal 
Antwerpen 15,7 84,3 13 70 
Oost-Vlaanderen 14,7 85,3 10 58 
Vlaams-Brabant 7,0 93,0 3 40 
Limburg 20,4 79,6 20 78 
West-Vlaanderen 17,9 82,1 32 147 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 123 
van 12 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
De Lijn Knokke   -   Tram- en busstation 
 
Er zijn plannen voor een tram- en busstation met nieuwe aansluitlus in de stationsomgeving van 
Knokke. 
 
1. Wat behelzen deze plannen concreet? 
 
2. Wat is de stand van zaken? 
 
3. Wanneer worden deze investeringen uitgevoerd? Welke procedures moeten nog worden 

doorlopen? 
 
4. Wat zijn de voorziene financiële middelen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 123 van 12 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Deze plannen houden het verplaatsen van de keerlus en halte-infrastructuur naar de 

stationsomgeving in zodat er een betere trein/tram/bus aansluiting is. 
 
2. Momenteel zijn de gesprekken met de stad Knokke nog lopende. 
 
3. Er is nog geen officiële datum van uitvoering gekend voor de investeringen. De procedures 

betreffende vergunningen en aanbestedingen moeten nog worden doorlopen.  
 
4. De nodige financiële middelen worden op basis van de meest actuele ramingen opgenomen in 

het meerjaren investeringsprogramma (4,7 mio euro).  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 124 
van 12 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
De Lijn Roeselare   -   Stationsomgeving 
 
De stationsomgeving van Roeselare krijgt een opknapbeurt. 
 
De NMBS-Holding, Infrabel, de stad Roeselare, Eurostation en De Lijn hebben een overeenkomst 
getekend waarin ze zich volledig engageren om het project uit te voeren. De Lijn krijgt daarin een 
belangrijke rol om het stationsplein te verbinden met het stadscentrum en de achterliggende wijken. Er 
wordt geïnvesteerd in een nieuw busstation met een Lijnwinkel en een vrije busbaan. 
 
1. Wat is de concrete stand van zaken betreffende de geplande investeringen van De Lijn in de 

Roeselaarse stationsomgeving? 
 
2. Welke procedures dienen nog te worden doorlopen voor de bouw van het nieuwe busstation en 

voor de realisatie van een vrije busbaan? 
 

Wat is de timing en wat zijn de voorziene financiële middelen? 
 
Wanneer zal alles normaliter operationeel zijn? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 124 van 12 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De eerstvolgende concrete stappen in de geplande investeringen van De Lijn in de Roeselaarse 

stationsomgeving zijn: 
− De afbraak en onteigening samen met de drie andere partijen 
− De aanleg van een tijdelijk busperron (2009). 
 

2. Er is reeds een principieel akkoord; alle officiële vergunningen moeten nog worden 
aangevraagd. 

 De timing is voorzien vanaf juni 2008 tot september 2012 waarbij de voorziene financiële 
middelen ca. 2.5 miljoen euro bedragen. 

 De planning voorziet dat alles in 2012 operationeel zou moeten zijn.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 125 
van 12 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
De Lijn Brugge   -   Stelplaatsen 
 
De nieuwe milieuvergunning die De Lijn aanvroeg voor haar stelplaats in Assebroek, kreeg recent van 
het Brugse schepencollege een negatief advies. De Lijn wilde nog tot eind 2010 de stelplaats in 
Assebroek behouden, tot de nieuwe site aan het station klaar zal zijn. 
 
De Lijn heeft ook plannen om in de industriezone Ten Briele langs de Vaartdijkstraat een nieuwe 
stelplaats te bouwen. 
 
1. Wat is de concrete stand van zaken en wat zijn de geplande investeringen inzake de stelplaatsen in 

Brugge? 
 
2. Wat is het alternatief voor de stelplaats in Assebroek? Is deze situatie definitief? Hoe kan dit 

worden opgelost? 
 
3. In welke fase bevindt zich de nieuwe site van De Lijn aan het station? Welke procedures dienen 

nog te worden doorlopen? 
 

Welke specifieke functies zal deze site hebben? 
 
Wanneer wordt deze site operationeel? 
 
Wat is de kostprijs van deze investering? 
 

4. In welke fase bevinden zich de plannen voor een stelplaats in de industriezone Ten Briele? Welke 
procedures dienen nog te worden doorlopen? 

 
Wanneer zal deze stelplaats gebruiksklaar zijn? 
 
Wat is het voorziene budget? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 125 van 12 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Momenteel is de selectie van de kandidaten voor het PPS-dossier nog volop lopende. 
 
2. Het onderhoudscentrum voor bussen is momenteel al verhuisd naar een tijdelijke locatie aan het 

Waggelwater te Brugge. 
 
3. De selectie van de kandidaten voor het PPS-dossier is nog volop lopende voor de nieuwe site 

van De Lijn aan het station. 
 De stelplaats zal dienen als regionale directie voor de regio Brugge (onder andere als standplaats 

voor de chauffeurs, voor het reinigen en tanken van het bussenpark, als onderhoudscentrum voor 
bussen, enz.). 

 
 Volgens de huidige planning en koers, zal de nieuwe stelplaats in gebruik worden genomen in 

de loop van 2010. 
 
 Op dit ogenblik is de kostprijs nog niet bekend. Die zal moeten blijken uit de resultaten van de 

aanbestedingsprocedure voor dit PPS-project.  
 
4. Voor de stelplaats in de industriezone Ten Briele is de selectie van de kandidaten voor het PPS-

dossier nog volop lopende. 
 
 Deze stelplaats zal in gebruik worden genomen in de loop van 2010. 
 
 De investeringskost wordt geraamd op 18 miljoen euro.  De uitzonderlijke kostprijs zal moeten 

blijken uit de resultaten van de aanbestedingsprocedure voor dit PPS-project. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 127 
van 12 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Investeringsprogramma De Lijn   -   Stelplaats Diksmuide 
 
Uit het indicatief investeringsprogramma van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn blijkt dat er 
plannen zijn voor de stelplaats in Diksmuide onder de noemer van duurzame milieu-investeringen. 
 
1. Wat houdt deze investering precies in? 
 
2. Wat is het budget voor deze investering? 
 
3. Welke procedures dienen nog te worden doorlopen alvorens deze investering kan worden 

uitgevoerd? 
 
4. Wanneer zijn deze werken gepland? Hoe lang zullen ze duren? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 127 van 12 maart 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. In het investeringsprogramma is rekening gehouden met de vernieuwing van de stelplaats en de 

vernieuwing van de halte-infrastructuur. 
 
2. Op basis van het indicatief investeringsprogramma (2008-2010) is er alleen nog maar een 

raming voorbehouden (1.500.000 euro). 
 
3. Besprekingen met verschillende actoren dienen nog gevoerd te worden, alvorens uitgebreide 

studies over te vernieuwing van de stelplaats te kunnen starten. 
 
4. Timing en uitvoering van de werken zijn nog niet gekend. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 131 
van 14 maart 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
De Lijn Brugge   -   Stelplaatsen 
 
De stel- en onderhoudsplaats van De Lijn Brugge bevindt zich op dit moment in Assebroek. M.b.t. 
deze stelplaats zijn er echter overlastklachten van de omwonenden geregistreerd en werden enkele 
ernstige milieuproblemen vastgesteld. In juli 2005 heeft de stad Brugge voor de laatste maal de nodige 
milieuvergunning voor de stelplaats goedgekeurd, en dit voor een periode van twee jaar. 
 
Twee jaar geleden besliste de bestendige deputatie dat de stelplaats in Assebroek ten laatste eind 2008 
dicht moest. Een nieuwe stelplaats zou worden aangelegd op de industriezone Ten Briele in Sint-
Michiels. In 2007 heeft de bestendige deputatie een milieuvergunning verleend aan De Lijn voor de 
nieuwe busstelplaats en onderhoudswerkplaats in de Vaartdijkstraat in Sint-Michiels. 
 
De financiering van dit project zou gebeuren aan de hand van een pps-constructie (publiek-private 
samenwerking). Dit is een financieringsmethode waarbij zowel investeringen van de overheid als 
vanuit private bedrijven moeten voortvloeien. Echter, de timing zou in het gedrang komen. 
 
Intussen is de stelplaats nog steeds gevestigd in Assebroek en daar klagen de omwonenden over 
overlast. Door de dienst Urbanisatie werd destijds ook geopteerd om een ontsluiting van een 
nabijgelegen woonproject mogelijk te maken via Nijverheidsstraat, Blekerijstraat, Tramstraat en 
Gaston Roelandtsplein. De ontsluiting via deze laatste twee wegen komt in het gedrang. Zolang De 
Lijn de stelplaats in Assebroek blijft gebruiken, wordt ook de totale heraanleg van het Gaston 
Roelandtsplein uitgesteld. 
 
Het Brugse college van burgemeester en schepenen heeft thans een negatief advies gegeven voor de 
milieuvergunningsaanvraag voor de stelplaats in Assebroek. De bestaande vergunning, die ook al een 
verlenging is, loopt nog tot november van dit jaar. Het is dan ook logisch dat de stad Brugge geen 
verlenging van de vergunning tot 2010 wil voorzien, zonder een afbouwschema. 
 
1. Aangezien de stelplaats voorlopig onmisbaar is voor De Lijn in Brugge, maar er vele 

buurtklachten zijn, is er in een afbouwschema voorzien om zo toch nog de milieuvergunning te 
verkrijgen. 

 
Wat houdt dit afbouwschema in? 
 

2. Hoever staat men met de aanleg van de nieuwe stelplaats in Sint-Michiels?  
 

Zal de afgesproken deadline gehaald worden? 
 

3. Werd reeds een andere financieringsmethode overwogen, aangezien de pps-financiering blijkbaar 
moeilijk tot stand komt? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 131 van 14 maart 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
1. De gesprekken (met het Brugse stadsbestuur) betreffende de modaliteiten voor het 

afbouwschema in Assebroek zijn nog niet afgerond zodat daarover nog geen informatie 
beschikbaar is. 

 
2. In het kader van de aanleg van de nieuwe stelplaats in Sint-Michiels werd het volgende reeds 

gerealiseerd: 
• de afbraak van de oude infrastructuur;  
• de milieuvergunning en bouwvergunning voor de nieuwe stelplaats zijn afgeleverd; 
• het PPS-dossier is in opmaak en de kandidaten voor de offertevraag  worden geselecteerd. 
 

3. Een andere financieringsmethode wordt niet overwogen: de PPS-procedure loopt volop.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 135 
van 19 maart 2008 
van JOS STASSEN 
 
 
 
Tweede Scheldebrug Temse   -   Fiets-  en wandelinfrastructuur 
 
In april starten de werken voor de tweede Scheldebrug tussen Temse en Bornem. De nieuwe brug zal 
ook uitgerust worden met een fietspad en een wandel-esplanade. 
 
De gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV gaf in Het Nieuwsblad van 24 februari 
een omschrijving van de fiets- en wandelinfrastructuur van de nieuwe Scheldebrug: “Het fietspad, in 
beide richtingen, en de wandelesplanade met houten planken is 4,5 tot 6 meter breed. Langs de 
mooiste wandelboulevard op de Schelde zullen drie eilandjes met zitbanken een prachtig uitzicht 
bieden op de Schelde. Zo wordt de wandelesplanade ongetwijfeld een heel sterke toeristische troef en 
een knooppunt voor vele wandelaars en fietsers.” 
 
Het is uiteraard positief dat aandacht wordt besteed aan de zachte weggebruikers en dat van de 
overbrugging van de Schelde ook een toeristische troef wordt gemaakt, maar er rijzen toch een aantal 
vragen. 
 
Voor het fietsverkeer is de brug over de Schelde een belangrijke functionele verbinding, wat betekent 
dat comfort en snelheid belangrijk zijn. Het aanleggen van het fietspad in houten planken is in 
sommige omstandigheden een rem op het comfort en de snelheid. Bij regen- of vriesweer zijn houten 
planken extra glad en gevaarlijk. Bovendien belemmert het mengen van fietsers en voetgangers, 
terwijl het uitdrukkelijk de bedoeling is om een kuieresplanade te bouwen, een vlotte doorstroming 
van de fietsers en het verhoogt de kans op verkeersconflicten tussen voetgangers en fietsers. 
 
Dit zijn twee belangrijke elementen die maken dat de nieuwe brug over de Schelde tussen Temse en 
Bornem geen goede functionele fietsverbinding lijkt te worden tussen de provincies Oost-Vlaanderen 
en Antwerpen. 
 
1. Hoe zien de concrete plannen eruit voor de fiets- en wandelinfrastructuur op de tweede 

Scheldebrug tussen Temse en Bornem? 
 
2. Hoe verloopt het overleg binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken voor het bepalen 

van de inrichting van de fiets- en wandelinfrastructuur? Welke overlegprocedure ging vooraf aan 
de definitieve plannen? 

 
3. Werden de Vlaamse fietsmanager, de Fietsersbond of andere organisaties betrokken bij de plannen 

voor de aanleg van de fiets- en wandelinfrastructuur op de nieuwe Scheldebrug? 
 

Zo ja, wat was hun houding? Zo neen, waarom gebeurde dit niet? 
 
4. Wat is het afwegingskader om de ondergrond van een fietspad te bepalen? 
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Op basis van welke argumenten werd er in dit geval voor gekozen om houten planken te gebruiken 
als ondergrond voor het fietspad? 

 
5. Op basis waarvan werd de breedte van de fiets- en wandelinfrastructuur vastgesteld?  
 

Welke elementen verklaren het verschil in breedte van 4,5 tot 6 meter? 
 
6. Op basis van welke argumenten werd gekozen om het fiets- en voetgangersverkeer te mengen op 

de tweede Scheldebrug? 
 
7. Gaat de minister ervan uit dat de tweede Scheldebrug tussen Temse en Bornem een functionele 

fietsverbinding is?  
 

Beschouwt de minister de houten ondergrond en het gemengde karakter van het fiets- en 
wandelverkeer compatibel met de vereisten voor een functionele fietsverbinding? 

 
8. Is er ruimte om nog overleg te plegen over de plannen m.b.t. de ondergrond van de fiets- en 

wandelinfrastructuur en het gemengde karakter van dit verkeer en om ze zo nodig bij te sturen? 
 
N.B. Deze vraag werd  gesteld aan de ministers Van Brempt (vraag nr. 135) en Crevits (nr. 517). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 135 van 19 maart 2008 
van JOS STASSEN 
 
 
 
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. 146 
van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede   -   Stand van zaken 
 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw beroep om de efficiëntie 
van het beleid voor en de hulpverlening aan armen te verhogen. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet 
van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding voorziet dat iedere minister binnen zijn 
beleidsdomein initiatieven neemt inzake de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen. Artikel 43 van 
bovenvermeld besluit bepaalt dat de leden van de regering, ieder wat hem of haar betreft, belast zijn 
met de uitvoering van dit besluit. 
 
1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in armoede heeft de minister sinds de inwerkingtreding van 

bovenvermeld besluit (1 januari 2004) binnen zijn beleidsdomein reeds aangesteld? 
 
2. In welke diensten? 
 
3. Welke inbreng hebben de ervaringsdeskundigen binnen het domein waarin ze zijn tewerkgesteld? 
 
4. Is er reeds een evaluatie gebeurd? Wat waren de bevindingen? 
 
5. Mochten er nog geen ervaringsdeskundigen in armoede aangesteld zijn, voorziet de minister 

alsnog de nodige initiatieven? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 56), Vandenbroucke (nr. 196), 

Van Mechelen (nr. 109), Anciaux (nr. 92), Bourgeois (nr. 77), Keulen (nr. 120), Van Brempt (nr. 
146), Vanackere (nr. 148), Crevits (nr. 559) en Ceysens (nr. 59). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 146 van 7 april 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister 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. 150 
van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Overheidsopdrachten   -   Consultancybureaus 
 
De Vlaamse overheid doet voor de ondersteuning van haar beleid vaak een beroep op 
consultancybureaus. 
 
1. Kan de minister binnen zijn/haar bevoegdheid meedelen welk bedrag in deze legislatuur reeds 

werd gespendeerd aan consultancy?   
 

Kan dit opgesplitst per jaartal? Kan de minister eveneens het jaarlijks aantal overheidsopdrachten 
meedelen? 

 
2. Om welke opdrachten en bedragen gaat het binnen de verschillende departementen, diensten en 

instellingen die de minister onder zijn/haar bevoegdheid heeft? 
 

Binnen welke departementen, diensten en instellingen is het bedrag uitgegeven aan 
consultancybureaus het hoogst? Wat is de reden daartoe? 

 
3. Hoe evolueert het bedrag van de overheidsopdrachten dat uitgegeven wordt aan 

consultancybureaus? Wat is de reden van deze evolutie? 
 
4. Welke criteria gelden er om een overheidsopdracht uit te besteden aan een consultancybureau? 
 
5. Volgens welke wetgeving gebeuren de selecties van de consultancybureaus? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 58, Van Mechelen nr. 110, 

Vandenbroucke nr. 198, Anciaux nr. 97, Bourgeois nr. 78, Keulen nr. 123, Van Brempt nr. 150, 
Vanackere nr. 153, Crevits nr. 576, Ceysens nr. 60). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 150 van 9 april 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. 
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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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REGISTER 

 
  Nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz. 

K. PEETERS, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele 
Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 

 53 01.04.2008 D. de Kort Stedenbouwkundige vergunningen - Centrale Archeologische Inventaris ..  5 

 54 01.04.2008 F. Dewinter Kabinetten  -  Omvang.................................................................................  7 

 55 01.04.2008 F. Dewinter Vlaams Rekenhof  -  Initiatieven ..................................................................  11 

 56 07.04.2008 C. Franssen Ervaringsdeskundigen in armoede  -  Stand van zaken ...............................  15 

 57 08.04.2008 M. van den Abeelen Waaslandsluis  -  Financiering....................................................................  17 

 58 09.04.2008 C. Decaluwe Overheidsopdrachten  -  Consultancybureaus.............................................  19 

 59 09.04.2008 J. Maes Visserijkwaliteitsprojecten - Betrokkenheid Oostende en Nieuwpoort ........  21 

 60 11.04.2008 J. Maes Vismijn Oostende  -  FIOV-subsidies...........................................................  25 

 61 11.04.2008 J. Van Hauthem Landbouwinvesteringssteun  -  Opmerkingen Rekenhof ..............................  29 

 62 11.04.2008 J. Van Hauthem Landbouwinvesteringssteun  -  Opmerkingen Rekenhof (2) ........................  33 

 63 11.04.2008 J. Van Hauthem Landbouwinvesteringssteun  -  Opmerkingen Rekenhof (3) ........................  35 

 64 11.04.2008 J. De Meyer Aanleg en demping Doeldok  -  Kostprijs ....................................................  37 

D. VAN MECHELEN, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

 98 18.03.2008 C. Franssen Bedrijventerreinen  -  Oost-Vlaanderen ......................................................  43 

 99 19.03.2008 J. Schauvliege Schakelpunt N49 Moerbeke-Kruisstraat  -  Aanpassing ..............................  407 

100 19.03.2008 B. Van Malderen Boelwerf Vlaanderen  -  Leegstandsheffing .................................................  55 

101 20.03.2008 R. Daems Samenstelling Gecoro  -  Woonvoorwaarde ................................................  57 

102 21.03.2008 D. de Kort Stedenbouwkundige vergunningen - Uitvoeringsbesluit 5 mei 2000 ...........  61 

103 21.03.2008 C. Decaluwe Vermindering verkeersbelasting  -  Vrijetijdsvoertuigen .............................  407 

105 01.04.2008 D. de Kort Stedenbouwkundige vergunningen - Centrale Archeologische Inventaris ..  63 

106 01.04.2008 J. Verfaillie Lokaal pact  -  Eenmalige schuldovername.................................................  407 

107 01.04.2008 J. Verfaillie Bescherming monumenten en landschappen  -  Stand van zaken ................  73 

109 07.04.2008 C. Franssen Ervaringsdeskundigen in armoede  -  Stand van zaken ...............................  407 

110 09.04.2008 C. Decaluwe Overheidsopdrachten  -  Consultancybureaus.............................................  77 

111 09.04.2008 R. Daems Huis Maes Beernem  -  Deklasseringsaanvraag..........................................  69 

112 10.04.2008 K. De Loor Beschermde monumenten  -  Herwaarderingsplannen ................................  407 

113 11.04.2008 J. Van Hauthem Premies onroerend erfgoed  -  Opmerkingen Rekenhof...............................  83 

114 11.04.2008 J. Van Hauthem Schenkingen aan erfgoedprojecten  -  Opmerkingen Rekenhof ...................  89 

115 15.04.2008 B. Caron Mestverwerkingsinstallaties  -  Ruimtelijke ordening..................................  93 
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121 17.04.2008 M. Fournier Overheidswebsites  -  Stand van zaken ........................................................  95 

129 22.04.2008 L. Sannen Indexprovisie  -  Toepassingsgebied ............................................................  97 

F. VANDENBROUCKE, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming 

174 18.03.2008 K. Helsen Volwassenenonderwijs  -  Inschrijvingen ....................................................  103 

175 19.03.2008 F. Dewinter Werkvergunningen voor illegalen in knelpuntberoepen - Overleg ..............  109 

176 20.03.2008 C. Franssen Werkloosheidscijfers  -  Niet-opgenomen categorieën ................................  111 

177 20.03.2008 J. Sauwens Onderwijspersoneel  -  Pensioneringsleeftijd ..............................................  115 

178 21.03.2008 G. Van Linter Studierichting verpleegkunde en zorgberoepen  -  Brussel..........................  123 

179 21.03.2008 J. Verfaillie Kleuter- en basisonderwijs  -  Schooluren...................................................  125 

180 21.03.2008 C. Franssen Vlaamse studenten in het buitenland  -  Stand van zaken ............................  127 

181 26.03.2008 T. Dehaene Vlaamse Rand  -  Projecten Nederlands in sportclubs ................................  131 

182 26.03.2008 M. van den Abeelen Levenslang leren  -  Private opleidingsverstrekkers....................................  135 

183 26.03.2008 M. van den Abeelen Opleidingscheques  -  Laaggeschoolden .....................................................  139 

184 01.04.2008 G. De Craemer Aanwerving oudere werknemers  -  Stand van zaken...................................  143 

185 01.04.2008 S. Poleyn Arbeidsmobiliteit  -  Franse grensarbeiders................................................  147 

186 02.04.2008 M. Demesmaeker Lokaal flankerend onderwijsbeleid - Project Liedekerke-Affligem .............  153 

187 02.04.2008 A. Michiels Leerlingentelling "Gelijke Onderwijskansen"  -  Antwerpen.......................  155 

188 02.04.2008 A. Michiels Leerlingentelling "Gelijke Onderwijskansen"  -  Limburg ..........................  157 

189 02.04.2008 A. Michiels Leerlingentelling "Gelijke Onderwijskansen" - West-Vlaanderen ..............  159 

190 02.04.2008 A. Michiels Leerlingentelling "Gelijke Onderwijskansen" - Oost-Vlaanderen...............  161 

191 02.04.2008 A. Michiels Leerlingentelling "Gelijke Onderwijskansen" - Vlaams-Brabant................  163 

192 03.04.2008 W. Van Dijck Vlaamse overheid  -  Turks schoonmaakpersoneel......................................  165 

193 07.04.2008 S. Demeulenaere Administratieve onderwijsfuncties  -  Licentiaten........................................  169 

194 07.04.2008 B. Van Malderen Steden- en gemeenteplan jeugdwerkloosheid  -  Evaluatie..........................  173 

195 07.04.2008 C. Franssen JoJo-startbanenproject  -  Evaluatie ...........................................................  179 

196 07.04.2008 C. Franssen Ervaringsdeskundigen in armoede  -  Stand van zaken ...............................  185 

197 07.04.2008 H. Schueremans CANON-cultuurcel  -  Samenwerking departementen .................................  187 

198 09.04.2008 C. Decaluwe Overheidsopdrachten  -  Consultancybureaus.............................................  189 

199 09.04.2008 P. Delva Vlaamse Rand  -  Welkomstpakket voor nieuwkomers.................................  191 

200 09.04.2008 G. De Craemer DHL Zaventem  -  Begeleiding ex-werknemers ...........................................  197 

201 09.04.2008 K. Van Dijck Secundair onderwijs  -  Culturele vakken ....................................................  201 

202 09.04.2008 P. Delva Project lerarenuitwisseling Brussel  -  Stand van zaken..............................  205 

203 10.04.2008 K. Helsen Scholengemeenschappen  -  Stimuluspunten................................................  209 

204 10.04.2008 L. Libert Hoger onderwijs  -  Accreditatie Vlaanderen-Nederland ............................  211 

205 10.04.2008 V. Heeren Bij- en nascholingsbudgetten onderwijs  -  Aanwending .............................  215 

206 10.04.2008 V. Heeren Professionele-bacheloropleidingen  -  Instroom..........................................  219 

207 11.04.2008 R. Daems Schoolgebouwen  -  Asbestinventaris...........................................................  223 
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208 11.04.2008 G. Van Linter Onderwijs in eigen taal en cultuur  -  Brussel .............................................  225 

209 14.04.2008 K. Helsen Leerlingenvervoer  -  Niet-rechthebbende leerlingen ..................................  229 

210 15.04.2008 M. Hermans Diploma's hoger onderwijs  -  Authenticiteitscontrole ................................  231 

214 17.04.2008 F. Dewinter Inburgering en diversiteit  -  Ministeriële uitspraken ..................................  235 

216 17.04.2008 L. Libert Beroepssecundair onderwijs - Doorstroming naar arbeidsmarkt ...............  239 

217 17.04.2008 P. De Bruyn Filosofieonderwijs  -  Stand van zaken ........................................................  245 

218 18.04.2008 S. Poleyn Technologie op school  -  TOS21-project ....................................................  251 

233 25.04.2008 L. Van Nieuwenhuysen Overlegplatform Randgemeenten  -  Resultaten ..........................................  255 

234 25.04.2008 L. Van Nieuwenhuysen Task Force Vlaamse Rand  -  Resultaten .....................................................  257 

S. VANACKERE, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

129 19.03.2008 C. Van Eyken Vlaamse Zorgkas  -  Administratieve boetes................................................  261 

130 20.03.2008 V. Van der Borght Mini-crèches  -  Rechtsvormen ....................................................................  265 

131 21.03.2008 S. Poleyn Borstkankerpreventie  -  25- tot 50-jarigen .................................................  267 

132 21.03.2008 S. Claes Intersectoraal akkoord social profit 2005-2010 - Stand van zaken .............  269 

133 21.03.2008 S. Claes Kankerpreventie  -  Screening .....................................................................  277 

134 26.03.2008 M. Hermans Opvoedingswinkels  -  Evaluatie..................................................................  281 

135 26.03.2008 T. Dehaene Lokaal sociaal beleidsplan  -  Bevraging over kinderopvang .....................  283 

136 26.03.2008 V. Van der Borght Gezondheidsinformatiesystemen - Implementatie en integratie ..................  287 

137 26.03.2008 B. Van Malderen Nonverbal Learning Disabilities  -  VAPH-erkenning.................................  291 

138 26.03.2008 H. Stevens Autisme  -  Sensibilisering (2)......................................................................  295 

139 26.03.2008 L. Van Nieuwenhuysen Opvoedingswinkels  -  Vlaamse Rand..........................................................  299 

140 01.04.2008 B. Caron Geestelijke gezondheidszorg  -  Gesubsidieerde initiatieven .......................  301 

141 01.04.2008 P. Delva Bijzondere jeugdbijstand  -  Brussel ............................................................  307 

142 01.04.2008 P. Delva Vaccinatiedatabank  -  Brussel ....................................................................  791 

143 02.04.2008 M. Demesmaeker Geboorteformulieren St.-Lucasziekenhuis Gent  -  Taalgebruik .................  311 

144 02.04.2008 A. Hoebeke Aanwervingsprocedures Kind en Gezin  -  Opmerkingen Rekenhof ............  313 

145 02.04.2008 C. Franssen Slaaptekort bij kinderen  -  Sensibilisering..................................................  315 

146 02.04.2008 A. Hoebeke Anciënniteitsberekeningen Kind en Gezin - Opmerkingen Rekenhof...........  319 

147 02.04.2008 A. Hoebeke Indienstnemingsbesluiten Kind en Gezin - Opmerkingen Rekenhof ............  321 

148 07.04.2008 C. Franssen Ervaringsdeskundigen in armoede  -  Stand van zaken ...............................  323 

149 09.04.2008 A. Hoebeke Diensten voor thuiszorg  -  Winst ................................................................  333 

150 09.04.2008 A. Hoebeke Beleidsinformatie thuiszorg  -  Opmerkingen Rekenhof ..............................  335 

151 09.04.2008 A. Hoebeke Personeelskwalificaties thuiszorg  -  Opmerkingen Rekenhof .....................  337 

152 09.04.2008 C. Franssen Vaccinatiedekkingsgraad  -  Stand van zaken..............................................  793 

153 09.04.2008 C. Decaluwe Overheidsopdrachten  -  Consultancybureaus.............................................  339 

154 09.04.2008 B. Caron Centra voor geestelijke gezondheid  -  Wachttijden ....................................  341 

155 09.04.2008 T. Dehaene Project zwangerschapsdiabetes  -  Evaluatie ..............................................  345 

156 09.04.2008 T. Dehaene Pleegzorgpunten  -  Stand van zaken ...........................................................  347 
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157 10.04.2008 G. Van Linter Adoptie  -  "Expats" .....................................................................................  349 

158 11.04.2008 A. Hoebeke Youth at Risk-projecten  -  Stand van zaken ................................................  351 

159 14.04.2008 A. Hoebeke Frans-Belgisch raamakkoord gezondheidszorg  -  Ratificatie.....................  353 

160 14.04.2008 T. Dehaene Jongdementie  -  Specifieke voorzieningen ..................................................  355 

161 15.04.2008 J. Tavernier Ontwikkelingssamenwerking  -  Projecten...................................................  359 

162 16.04.2008 C. Decaluwe Delictjongeren met psychiatrische problemen  -  Zorgtraject .....................  361 

163 16.04.2008 C. Decaluwe Ouderenzorg  -  Alternatieve en ondersteunende zorgvormen.....................  365 

164 16.04.2008 M. Vogels Persoonsgebonden budget gehandicapten  -  Onderzoeksopdracht ............  369 

165 16.04.2008 L. Van Nieuwenhuysen Website Agentschap Zorg en Gezondheid  -  Taalgebruik...........................  373 

166 17.04.2008 V. Van der Borght Binnenlandse adopties  -  Stand van zaken..................................................  375 

167 17.04.2008 V. Van der Borght Vlaamse Adoptieambtenaar  -  Inzameling oude dossiers ...........................  377 

168 17.04.2008 T. Dehaene Legionella  -  Rust- en ziekenhuizen ............................................................  379 

169 17.04.2008 T. Dehaene Legionella  -  Sportclubs..............................................................................  381 

170 17.04.2008 V. Van der Borght Minicrèches  -  Stopzettingen.......................................................................  383 

171 17.04.2008 M. Fournier Overheidswebsites  -  Stand van zaken ........................................................  387 

172 17.04.2008 A. Hoebeke Integrale jeugdhulp  -  Intersectorale toegangspoort ..................................  389 

173 17.04.2008 M. Demesmaeker Rusthuisproject Affligem  -  Stand van zaken...............................................  391 

175 18.04.2008 V. Van der Borght Kinderopvang  -  Adviezen plandeskundige Kind en Gezin .........................  393 

192 25.04.2008 T. Dehaene Opvoedingsondersteuning  -  Stand van zaken ............................................  397 

194 25.04.2008 H. Stevens Assistentiehonden CVI-patiënten  -  Tegemoetkomingen.............................  401 

195 28.04.2008 M. Dillen Ontwerpen van decreet  -  Externe adviezen ...............................................  403 

196 28.04.2008 M. Dillen Ministeries  -  Rechtszaken ..........................................................................  405 

B. ANCIAUX, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 

 86 18.03.2008 C. Franssen Sportinfrastructuur Oost-Vlaanderen  -  Investeringen ...............................  409 

 88 20.03.2008 E. De Wachter "Cultuurgemeente" en "Sportgemeente" - Inschrijvingstermijn ..................  413 

 89 21.03.2008 S. Poleyn Jeugdwerk  -  Elders verworven competenties.............................................  415 

 90 26.03.2008 M. De Meulemeester Dameswielrennen  -  Ondersteuning ...........................................................  419 

 91 31.03.2008 V. Jans Projectsubsidies voor jeugdvoetbal  -  Stand van zaken ..............................  423 

 92 07.04.2008 C. Franssen Ervaringsdeskundigen in armoede  -  Stand van zaken ...............................  427 

 94 07.04.2008 H. Schueremans Kunstenaarsloopbaan  -  Stand van zaken...................................................  429 

 95 07.04.2008 H. Schueremans Kunstenaars  -  Loopbaanheroriëntering ....................................................  433 

 96 07.04.2008 H. Schueremans CANON-cultuurcel  -  Samenwerking departementen .................................  435 

 97 09.04.2008 C. Decaluwe Overheidsopdrachten  -  Consultancybureaus.............................................  439 

 98 09.04.2008 E. Robeyns Projectsubsidies voor jeugdvoetbal  -  Stand van zaken ..............................  441 

 99 11.04.2008 G. Van Linter Woonzorgzone Ganshoren  -  Stand van zaken............................................  445 

100 11.04.2008 J. Van Hauthem Sociaal-cultureel volwassenenwerk - Opmerkingen Rekenhof (1)...............  447 

101 11.04.2008 J. Van Hauthem Sociaal-cultureel volwassenenwerk - Opmerkingen Rekenhof (2)...............  449 

102 11.04.2008 J. Van Hauthem Sociaal-cultureel volwassenenwerk - Opmerkingen Rekenhof (3)...............  451 
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105 16.04.2008 D. de Kort Projectsubsidies voor jeugdvoetbal  -  Stand van zaken ..............................  453 

106 17.04.2008 J. Peumans Volkssporten  -  Hanengezang .....................................................................  457 

109 22.04.2008 H. Schoofs Vlaams Fonds voor de Letteren  -  Lezersenquête .......................................  461 

G. BOURGEOIS, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 

 69 18.03.2008 S. Poleyn Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid - Stand van zaken...........  467 

 70 20.03.2008 J. Sauwens Vlaamse ambtenaren  -  Pensioneringsleeftijd ............................................  469 

 71 21.03.2008 K. Van Overmeire Flanders.be  -  Neutraliteit ..........................................................................  475 

 74 26.03.2008 M. De Meulemeester Dameswielrennen  -  Media-aandacht.........................................................  477 

 75 02.04.2008 S. Demeulenaere Jongerenstages bij internationale organisaties - Strafhof Den Haag .........  481 

 76 03.04.2008 P. De Klerck Kustduinen  -  Recreatief medegebruik........................................................  485 

 77 07.04.2008 C. Franssen Ervaringsdeskundigen in armoede  -  Stand van zaken ...............................  489 

 78 09.04.2008 C. Decaluwe Overheidsopdrachten  -  Consultancybureaus.............................................  491 

 79 09.04.2008 P. De Klerck Toerisme Vlaanderen  -  Toegankelijkheidsscreenings................................  565 

 80 09.04.2008 P. Delva Regionale tv-omroepen  -  Ondertiteling voor slechthorenden....................  571 

 81 10.04.2008 A. Hoebeke Toegankelijkheid overheidswebsites - Interne sensibilisering .....................  575 

 82 11.04.2008 G. Van Linter Toerisme Vlaanderen  -  Infopunt luchthaven Zaventem .............................  579 

 83 11.04.2008 J. Van Hauthem Vlaamse ambtenaren  -  Leeftijdspiramide ..................................................  581 

 84 11.04.2008 J. Van Hauthem Vlaamse ambtenaren  -  Vorming ................................................................  585 

 89 17.04.2008 M. Smet Slachtofferhulp Oost-Congo  -  Organisatie en projecten ...........................  589 

116 19.09.2007 M. Hermans Promotie van beleidsthema's  -  Televisieprogramma's...............................  801 

H. CREVITS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 

282 23.01.2008 P. Lachaert Omleidingsweg N10 Berlaar-Heikant/Putte  -  Planning ............................  827 

303 29.01.2008 G. Bossuyt Landinrichtingsproject Stavele (Alveringem) - Stand van zaken .................  831 

307 29.01.2008 P. Huybrechts Zuiderring Mol  -  Kruispunten ...................................................................  835 

336 30.01.2008 J. Penris Verkeerssignalisatiecontracten  -  Onderzoek .............................................  837 

360 06.02.2008 M. Demesmaeker Loden waterleidingen  -  Stand van zaken ...................................................  839 

374 13.02.2008 A. De Ridder Heraanleg Noorderleien Antwerpen  -  Planning........................................  843 

379 14.02.2008 V. Heeren Investeringsprogramma wegen  -  N3 doortocht Heers ...............................  847 

380 14.02.2008 V. Heeren Investeringsprogramma wegen  -  N722 Hasselt .........................................  849 

391 14.02.2008 E. Matthijs Natuurindicatorenrapport 2007 - "Vermesting door stikstofdepositie".......  851 

392 14.02.2008 E. Matthijs Beheerovereenkomsten met natuurdoeleinden - Stand van zaken ...............  855 

411 20.02.2008 J. Verfaillie Kustduinen  -  Aankoop en beheer ...............................................................  863 

412 20.02.2008 C. Mahassine Vrachtverkeer Ham-Leopoldsburg  -  Tonnenmaatbeperking .....................  867 

415 20.02.2008 J. Vrancken Circuit van Zolder  -  Milieuvergunning......................................................  871 

423 26.02.2008 J. Roegiers Investeringsprogramma wegen - Stationsomgeving Gent-St.-Pieters .........  875 

439 26.02.2008 P. De Klerck Wegverbinding Ieper-Veurne  -  Stand van zaken .......................................  877 
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442 26.02.2008 G. Van Linter Tewerkstelling doelgroepen  -  Kabinetten ..................................................  881 

447 27.02.2008 J. De Meyer Sigmaplan  -  Project Bergenmeersen Wichelen..........................................  883 

449 27.02.2008 H. Schueremans Paaiplaatsen Grote Gete  -  Verzanding......................................................  887 

451 27.02.2008 C. Decaluwe Vlaamse overheid  -  Ziekteverzuim .............................................................  893 

452 27.02.2008 T. Rombouts Ecologische projecten  -  Waterpeil.............................................................  895 

456 27.02.2008 M. Demesmaeker N8 Ninove-Brussel  -  Heraanleg.................................................................  897 

458 27.02.2008 G. Bossuyt Kanaal Veurne-Duinkerke / A18 - Overbrugging / ondertunneling ............  901 

460 28.02.2008 A. De Ridder Verkeersveiligheid  -  Bermverharding........................................................  903 

476 06.03.2008 J. Verfaillie Luchthaven Oostende  -  Onderhoud terreinen............................................  905 

479 06.03.2008 J. Sauwens Aankoop Kyoto-eenheden  -  Kostprijs ........................................................  907 

484 06.03.2008 M. De Meulemeester Polders en wateringen  -  Werkingsinventaris .............................................  911 

485 06.03.2008 C. Decaluwe Luchthavens Oostende en Kortrijk-Wevelgem  -  Investeringen ..................  913 

488 12.03.2008 C. Franssen Genderbeleid  -  Functiebeschrijvingen Wegen en Verkeer.........................  917 

491 12.03.2008 R. Daems Spaarlampen  -  Kostprijsfactoren...............................................................  921 
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