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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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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 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 15 
van 15 oktober 2008 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
Izegemse Koekoek   -   Erkenning als streekproduct 
 
Voormalig minister Geert Bourgeois wou de Izegemse Koekoek opnieuw op de kaart zetten. Hij wou 
het eeuwenoude hoenderras bekend maken en promoten als streekproduct. Blijkbaar is het dier aan een 
opmars bezig en de minister zette persoonlijk zijn schouders onder een promotiecampagne. 
 
“De Izegemse Koekoek is een stukje levend erfgoed dat veel te weinig bekend is bij de bevolking”, 
aldus de voormalige minister. “We willen de koekoek promoten als een kwalitatief streekproduct en 
zoveel mogelijk mensen aansporen om zelf ook levende koekoeks in huis te halen”. 
 
De voorzitter van de Vlaamse speciaalclub voor de Izegemse Koekoek is tevreden met de 
ondersteuning die het ras kreeg van de Vlaamse Regering. 
 
1. Welke ondersteuning van de Vlaamse Regering betreft het? 
 
2. Welke budget werd hiervoor vrijgemaakt en waar is dit terug te vinden in de begroting? 
 
3. Heeft de minister al stappen gezet om de Izegemse Koekoek ook effectief te laten erkennen als 

streekproduct? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID.  
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 15 van 15 oktober 2008 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
De erkenning als streekproduct gebeurt door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing 
(VLAM). Het VLAM voert promotie voor de producten en diensten van de landbouw- tuinbouw, 
visserij en agrovoedingssectoren, zowel in binnen- en buitenland, en kan de Izegemse Koekoek 
opnemen als erkend streekproduct. 
Vanuit Toerisme Vlaanderen wordt geen specifieke ondersteuning gegeven. De promotie van 
streekproducten is mee opgenomen in de algemene toeristische marketing van het agentschap. De 
promotie van streekproducten is één van de aandachtspunten in de uitvoering van het  project “Tafelen 
in Vlaanderen”. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 24 
van 24 oktober 2008 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
Resolutie werkgelegenheid Kempen   -   Initiatieven 
 
Recente ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven tot onrust en talloze ontslagen in Vlaanderen, 
waaronder de regio Kempen. 
 
Recentelijk hebben enkele volksvertegenwoordigers uit het Vlaams Parlement een resolutie ingediend 
met betrekking tot de werkgelegenheid in de Kempen. In deze resolutie stelde men een 
multifunctionele aanpak voor op allerlei terreinen binnen de Vlaamse bevoegdheden, van innovatie 
over werkgelegenheid tot onderwijs, milieu en gehandicapten-, bejaarden- en jeugdzorg (Stuk 1482 
(2007-2008) – Nr. 3). 
 
De huidige piek in ontslagen toont nog maar eens aan hoe kwetsbaar deze regio in een economisch 
Vlaanderen wel is. Het feit dat sinds 2000 de groei van het BNP in de Kempen stagneert en zelfs tot 
onder het Vlaamse peil is gezakt, maakt deze regio misschien nog kwetsbaarder in slechte 
economische tijden.     
 
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de resolutie betreffende het 

Vlaams pact voor de Kempen naar aanleiding van de recente golf van herstructureringen en 
ontslagen in de regio? 

 
2. Is er volgens de minister-president nood aan extra maatregelen voor de regio Kempen? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID.  
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 24 van 24 oktober 2008 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
Aan VDAB werd gevraagd een actieplan voor de Kempen uit te werken, dat rekening houdt met de 
verzuchtingen die werden geformuleerd in voormelde resolutie en inspelen op eventuele herstructu-
reringen, in het bijzonder ten aanzien van de tijdelijke werknemers. Aan de hand van 5 actiepunten zal 
VDAB extra inspanningen leveren, om mensen die werkloos worden door de herstructureringen snel 
aan een nieuwe job te helpen: 
 
1.  Er komen 5 extra sociale interventieadviseurs (stijging van 25 naar 30), die instaan voor de 1ste 

opvang van ontslagen werknemers. Ze geven hen informatie over vacatures en begeleiden hen 
naar werk. 1 van de 5 nieuwe sociale interventieadviseurs zal specifiek voor de provincie 
Antwerpen werken; 

2. Voortaan zullen ook werknemers met een tijdelijk contract beroep kunnen doen op VDAB als ze 
het slachtoffer zijn van herstructurering, waarbij geen sociaal plan onderhandeld werd. Voor hen 
voorziet VDAB extra begeleiding en opleiding. VDAB Kempen biedt tal van kwalitatieve 
opleidingen aan met een goed tewerkstellingsperspectief, zoals transport, lassen, daktimmeren 
en sanitair. De wachtlijsten voor deze opleidingen zijn kort, zodat geïnteresseerden snel kunnen 
starten; 

3. Methodieken, zoals aangewend bij het outplacement van Belgonucleaire, worden uitgebreid en 
toegepast op zoveel mogelijk ontslagen werknemers. Daarbij houdt men sterk rekening met de 
persoonlijke competenties en mogelijkheden van elke werknemer. Vraag en aanbod vinden 
elkaar beter omdat de werknemer zijn persoonlijke mogelijkheden beter kan inschatten; 

4. Vacatures krijgen extra aandacht. VDAB en de werkgevers zorgen ervoor dat vacatures meteen 
goed omschrijven wat het profiel en de inhoud van de job zijn. Hierdoor is het mogelijk sneller 
de juiste man of vrouw voor deze vacature te vinden; 

5. VDAB gaat nauwer samenwerken met SERR/RESOC om de effectiviteit van de regionale acties 
te versterken en om de acties nog beter op elkaar af te stemmen. 

 
Daarnaast wil de Vlaamse overheid, samen met de vertegenwoordigers van het RESOC Kempen, 
onderzoeken op welke wijze de huidige herstructureringen in de Kempen voldoen aan de criteria en 
het toepassingsgebied die worden naar voren geschoven in de EFG-verordening op basis waarvan via 
de federale Minister van Werk eventueel een dossier kan worden ingediend. 
 
Eveneens wil de Vlaamse Regering nagaan in welke mate en op welke wijze de lokale diensten-
economie in de Kempen kan versterkt worden, teneinde ook vanuit deze sector op korte termijn een 
bijdrage aan de jobcreatie in de Kempen te verlenen.  
 
Met dit alles wil ik onderstrepen dat de dialoog met de Kempen tot dusver vruchtbaar is geweest, dat 
we acties hebben ondernomen in uitvoering van de resolutie en dat we ook de komende weken en 
maanden bereid zullen zijn de dialoog over de sociaal-economische ontwikkeling met de Kempen te 
continueren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 25 
van 24 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Hotelsector   -   Opleidingen 
 
In het huidige hotelclassificatiesysteem moet men vanaf 100 kamers een gediplomeerde housekeeper 
in dienst hebben. 
 
Een dergelijke opleiding kan men echter niet volgen in Vlaanderen.  
 
Zodra een hotel in aanmerking wil komen voor drie sterren of meer, moet het ook een gediplomeerde 
butler in dienst hebben. Ook voor deze opleiding moet men naar het buitenland. 
 
Nochtans zijn deze diploma’s of certificaten wel vereist. 
  
1. Hoe komt het dat er in Vlaanderen geen specifieke opleidingen bestaan voor housekeepers of 

butlers? Zijn er plannen om in dergelijke opleidingen te voorzien? Zo ja, welke en wanneer? Zo 
neen, waarom niet? 

 
2. Hebben de ministers hierover reeds overlegd? Zo ja, met welk resultaat?  
 

Zo neen, waarom niet?  
 
3. Komt een initiatief voor dergelijke opleidingen eventueel in aanmerking voor ondersteuning? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 25) en Vandenbroucke (nr. 41). 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID.  
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 25 van 24 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Het antwoord op deze schriftelijke vraag wordt gecoördineerd door Vlaams minister Vandenbroucke.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 26 
van 27 oktober 2008 
van ELKE ROEX 
 
 
 
TV Brussel   -   Distributieproblemen 
 
Omdat het aanbod aan televisiestations toeneemt, hebben Numericable (het vroegere Coditel) en 
Belgacom TV,  twee telecomoperatoren binnen het Brusselse Hoofdstedelijke gewest, de kanalen  van 
de televisiestations veranderd. Aan een aantal televisiestations, waaronder TV Brussel,  werd een 
andere plaats toegewezen. Voor de regionale zender TV Brussel zorgen de veranderingen die door 
beide telecomoperatoren zijn doorgevoerd, voor aanzienlijke problemen. 
 
Beide telecomoperatoren hebben noch TV Brussel, noch de kijkers voorafgaand op de hoogte gesteld 
van de gewijzigde kanaalfrequenties. Naast het ongemak voor de kijkers heeft dit enerzijds grote 
budgettaire gevolgen voor de zender, aangezien de nieuwe frequentie hierdoor niet is opgenomen in 
het advertentiemateriaal voor het najaar en dus foute frequenties aangeeft, en vreest anderzijds TV 
Brussel hierdoor voor een verlies aan kijkers. 
 
De omschakeling gaat gepaard met verschillende technische problemen, gaande van beeldstoringen, 
storingen in de Frans-Engels-Nederlandse teletekstondertitteling voor slechthorenden, problemen om 
de nieuwe frequentie in te stellen of zelfs het ontbreken van de nieuwe frequentie in het digitale 
aanbod. Geen van beide telecomoperatoren blijkt hier zijn verantwoordelijkheid op te nemen om de 
problemen te verhelpen en een gerichte communicatie of bijstand naar de klanten blijft uit. 
 
Ten opzichte van vroeger ligt de nieuwe kanaalfrequentie van TV Brussel bij Belgacom TV enorm ver 
van de nationale en/of populaire zenders. Het hoeft geen betoog dat de zender hierdoor zapsgewijs 
veel onbereikbaarder is geworden en kijkers verliest. 
 
Daarnaast zendt men TV Brussel niet meer uit via het DVB-T signaal. TV Brussel werd gedurende 
een drietal jaar verspreid via  DVB-T vanaf het zenderpark van de VRT (terrestriële digitale televisie). 
Het doel van deze verspreiding was om het UZ Brussel in Jette in staat te stellen om naast Télé 
Bruxelles ook TV Brussel aan zijn patiënten aan te bieden. Aangezien het UZ Brussel een oplossing 
gevonden heeft met Telenet, werd de uitzending via het DVB-T signaal geannuleerd vanaf 1 
september jongstleden. Maar uiteraard zijn er kijkers die in de zone tussen de zendmast van de VRT 
en het UZ Brussel ook het signaal van TV Brussel meepikten en nu geen ontvangst meer hebben. TV 
Brussel kreeg verschillende reacties van ontgoochelde kijkers. Het is onduidelijk hoeveel mensen 
hierdoor TV Brussel niet meer kunnen ontvangen. 
 
Het lijkt duidelijk tijd om in te grijpen. TV Brussel is volledig ondergeschikt aan de macht van de 
distributeurs. De zender werkt met middelen die voorzien worden door de Vlaamse Gemeenschap. Het 
is dan ook in het belang van de Vlaamse Gemeenschap om TV Brussel in optimale omstandigheden 
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aan te bieden. Bovendien blijkt er grote interesse in de programmering en uitzendingen van TV 
Brussel te zijn, wat bewezen wordt door de kijkcijfers voor het weekoverzicht op de VRT. 
 
1. Welke maatregelen voorziet de minister om de verschillende technische problemen die TV Brussel 

ondervindt, door de verandering van de kanaalfrequentie bij de twee telecomoperatoren, op korte 
termijn op te lossen? 

 
2. Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat telecomoperator Belgacom de kanaalfrequentie van 

TV Brussel laat aansluiten op de kanaalnummers van de nationale zenders? 
 
3. Wat is het geografisch gebied en wat is de grootte van de populatie binnen dit geografisch gebied 

waar TV Brussel niet meer ontvangen kan worden sinds de uitzending van TV Brussel via het 
DVB-T signaal is stopgezet? 

 
Welke oplossing wordt er voor deze groep kijkers voorzien zodat zij opnieuw TV Brussel kunnen 
ontvangen? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID.  
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 26 van 27 oktober 2008 
van ELKE ROEX 
 
 
 
1.  De Vlaamse Regulator voor de Media liet me weten dat er tot op heden nog geen klachten of 

meldingen inzake een gewijzigde of problematische ontvangst van de uitzendingen door TV 
Brussel via Numericable en Belgacom (zowel wat betreft mogelijke beeldstoringen, teletekst-
ondertitelingen of afstelproblemen) zijn binnengekomen of ingediend bij de Regulator, noch 
vanwege kijkers noch vanwege de omroep zelf. De Vlaamse Regulator voor de Media beschikt 
over de bevoegdheid om toe te zien op de naleving van de decretale verplichtingen voor de 
aanbieders van een kabelnetwerk dat voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste 
middel is om omroepprogramma’s te ontvangen, zoals in casu het in hun geheel doorgeven van 
de uitzendingen door de regionale televisieomroepen op kosteloze, gelijktijdige en onverkorte 
wijze op een eigen kanaal via de hoofdstations die binnen het zendgebied van die regionale 
omroep liggen (cfr. artikel 128, §1, 2° van het Mediadecreet). Voor zover de aanbieders van een 
kabelnetwerk het omroepprogramma van een regionale televisieomroep kosteloos (zowel wat 
betreft de aanvoer als wat betreft het doorgeven ervan), gelijktijdig en onverkort doorgeven, 
beschikken zij over de vrije keuze aangaande de frequentie die zij hiertoe voorbehouden. Noch 
de Regulator, noch de Vlaamse regering kunnen de aanbieders van een kabelnetwerk op basis 
van de huidige regelgeving hieromtrent dwingende maatregelen opleggen. 

 
 Artikel 155 van het Mediadecreet stelt ook dat de Vlaamse Regering voorwaarden kan opleggen 

met betrekking tot de installatie van, de toegang tot en de presentatie van elektronische 
programmagidsen die gebruikt worden in het kader van de digitale omroepprogramma’s doch tot 
op heden heeft de Vlaamse Regering terzake nog geen voorwaarden vastgelegd, voor zover dit 
in dergelijke kwesties nuttig zou kunnen zijn. Er dient echter te worden gewezen op het gegeven 
dat het zendgebied van TV Brussel zich situeert op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest terwijl de bevoegdheid van de Regulator inzake het toezicht op de 
aanbieders van een kabelnetwerk zich beperkt tot het Vlaamse Gewest. Het wettelijk kader 
inzake de aanbieders van een kabelnetwerk op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en het toezicht op de naleving van de desbetreffende wettelijke verplichtingen betreft 
bijgevolg een federale bevoegdheid. De doorgaveplicht van de uitzendingen van TV Brussel is 
wettelijk vastgelegd in artikel 13 van de wet van 30 maart 1995 en de uitvoeringsbesluiten van 
17 januari 2001 en 24 januari 2002. Deze uitvoeringsbesluiten werden wel recent vernietigd bij 
arrest dd. 14 juli 2008 van de Raad van State. 

 
 Wat Belgacom TV betreft, wordt er op gewezen dat Belgacom TV niet werkt met frequenties. 

Bovendien zijn de belangrijkste Nederlandstalige zenders niet van plaats gewijzigd (VRT, 
VTM, ...) in Brussel. Belgacom beweert dat het wel degelijk goed gecommuniceerd heeft naar 
zijn klanten om aan te kondigen dat de zenders van nummer zouden vervangen.  

 Hieronder een overzicht: 
 speciale bijdragen in Belgacom TV-magazine (juni : aankondiging  nieuwe nummering + 

september: info over nieuwe nummering met bijhorende folder). Folder werd opnieuw 
verstuurd naar alle klanten met magazine van 3/11/2008 

 brief en folder naar klanten die TV-magazine niet ontvangen (5000) 
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 hoge visibiliteit op TV-scherm (info via banner op TV + specifieke informatiepagina met 
video, structuur nieuwe nummering via Blauwe knop) 

 specifiek onderwerp op Zoom kanaal (Belgacom TV autopromotiekanaal). 
 nieuwsbrief september (met in bijlage TV nieuwsbrief) 
 website www.belgacomTV.be 
 interne communicatie via Flash (informatiemailing naar al de verkopers). 

 
Ik concludeer dus dienaangaande dat de frequentiewijzigingen niet van die aard zijn dat deze 
onoverkomelijke problemen zouden inhouden voor de gebruikers: men kan en hoeft inderdaad 
als eindgebruiker wel eventueel de positie van de omroep op het toestel te herplaatsen of te 
herprogrammeren. 

 
2.  Belgacom heeft me dienaangaande laten weten dat digitale televisie de nodige oplossingen in 

zich draagt: digitale televisie heeft als voordeel dat de klant zelf, op een heel eenvoudige manier, 
zijn zenders van plaats kan wijzigen via een swap systeem. Klanten die vinden dat de zenders 
niet staan in de volgorde die zij wensen kunnen zelf, op een eenvoudige manier, de volgorde 
wijzigen. Dit is ook opgenomen in de documentatie die naar de klanten van Belgacom TV is 
opgestuurd. De reden om de zenders te hernummeren was om een meer logische volgorde te 
maken in de nummering, waarbij de Nederlandstalige zenders beter op elkaar volgen. Op vraag 
van TV Brussel wordt al bekeken of het mogelijk is een andere plaats toe te kennen aan de 
zender. Dit wordt verder bekeken met de zender zelf. 

 
3.  Wat de ontvangst via DVB-T betreft gaf de VRT me onderstaande informatie door. 
 
 De ontvangstzone van TV-Brussel via DVB-T is aangegeven in onderstaande kaart. De normale 

dekking is het “95% + 99%”-gebied. Dat betekent dat in dit gebied bijna alle tv-toestellen met 
DVB-T-ontvanger TV-Brussel konden ontvangen met een buitenantenne. Dat betekende ook 
een potentieel van 1.300.000 kijkers. 

 
 DVB-T-ontvangst in het Brusselse met een buitenantenne: 
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Vraag nr. 27 
van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Klimaatopwarming   -   Maatregelen 
 
Volgens het WWF (World Wide Fund for Nature) voltrekt de klimaatopwarming zich sneller dan tot 
nu toe voorspeld. Ook bij ons zijn ernstige gevolgen te verwachten: meer en zwaardere stormen, 
overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. 
 
1. Welke zijn de uitdagingen en problemen waarmee de minister in elk van zijn/haar 

beleidsdomeinen ten gevolge van de klimaatopwarming geconfronteerd wordt? 
 
2. Welke maatregelen nam de minister ter zake in elk van zijn/haar beleidsdomeinen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 27, Van Mechelen nr. 21, 

Vandenbroucke nr. 48, Anciaux nr. 23, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 34, Vanackere nr. 49, 
Crevits nr. 51, Ceysens nr. 16). 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 27 van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Het antwoord op deze schriftelijke vraag wordt gecoördineerd door Vlaams minister Crevits.  
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Vraag nr. 28 
van 28 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Regionale tv-zenders Vlaamse Rand   -   Tervuren 
 
Het Jaarverslag 2007-2008 van de Task Force Vlaamse Rand stelt duidelijk dat de gemeente Tervuren 
deel uitmaakt van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Op het gebied van regionale televisie 
behoort deze gemeente tot het zendgebied van ROB TV. De gemeente Tervuren ligt dan ook in het 
arrondissement Leuven.  
 
Aangezien deze gemeente op de grens van de twee gebieden ligt en de bevolking belangstelling hecht 
aan het gebeuren in de Rand maar ook in het Leuvense, zijn er bepaalde samenwerkingsinitiatieven 
uitgewerkt tussen Ring TV en ROB TV, onder meer met het programma Brabant @ Work. 
 
Tot voor een paar jaar konden de inwoners van Tervuren de uitzendingen van beide regionale zenders 
bekijken. 
 
Waarom kan de gemeente Tervuren niet opnieuw volwaardig tot het zendgebied van Ring TV en ROB 
TV behoren, gelet op de specifieke ligging van deze gemeente? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 28) en Vandenbroucke (nr. 49). 
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 28 van 28 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
De VZW Regionale Omroep Oost-Brabant (ROB-TV) is erkend als regionale omroep met als 
verzorgingsgebied het administratief arrondissement Leuven. De VZW RTVB (RingTV) kreeg het 
arrondissement Halle-Vilvoorde toegewezen als zendgebied. Zoals u zelf ook aangeeft, ressorteert de 
gemeente Tervuren, die deel uitmaakt van de Vlaamse Rand, onder het administratief arrondissement 
Leuven. 
 
Het is een optie van de decreetgever geweest dat: 

- voor de Vlaamse Gemeenschap maximaal elf regionale omroepen erkend worden, evenwichtig 
gespreid over de provincies, 

- een regionale omroep de programma’s verzorgt uitsluitend in het toegewezen zendgebied,  
- binnen een bepaald zendgebied er aan één en slechts één regionale omroep een erkenning kan 

worden uitgereikt.  
Deze bepalingen, neergelegd in artikel 72 van de gecoördineerde mediadecreten, zijn destijds 
ingevoerd om een evenwichtig medialandschap te creëren tussen de verschillende regionale omroepen 
in de verschillende toegewezen zendgebieden, maar ook om de regionale televisieomroepen 
economisch leefbaar te maken.  
 
ROB-TV verzorgt de programma’s in het administratief arrondissement Leuven, Ring-TV in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde.  

- ROB-TV is te ontvangen in: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, 
Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, 
Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, 
Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, 
Tremelo en Zoutleeuw. 

- Het zendgebied van Ring-TV omvat de 35 gemeenten van arrondissement Halle-Vilvoorde, te 
weten Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, 
Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, 
Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, 
Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, 
Wezembeek- Oppem, Zaventem & Zemst. 

 
Het betreft dus twee regionale omroepen elk met hun eigen zendgebied en waarbij aan de 
gemeenten/inwoners één en slechts één regionale omroep ter beschikking wordt gesteld via de analoge 
kabel. Zo werd dit ook ingeschreven in de must-carry-regeling, waarbij per zendgebied die specifieke 
regionale omroep een must-carry statuut krijgt voor dat zendgebied/die regio/die gemeente.  
 
Sinds de invoering van artikel 128, §1, 3° van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, 
bij decreet van 7 mei 2004, genieten de televisieprogramma’s van alle door de Vlaamse Gemeenschap 
erkende regionale omroepen van een must-carry statuut, op voorwaarde dat die programma’s binnen 
een digitaal pakket tegen betaling worden aangeboden. De achterliggende motivering voor deze 
bepaling is uiteengezet in de parlementaire voorbereiding bij het decreet van 7 mei 2004: “Nieuw is 
dat de regionale televisieomroepen eveneens een must-carry-statuut krijgen voor wat betreft de 
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doorgifte in een digitaal pakket dat tegen betaling wordt aangeboden. In dit digitaal pakket moeten 
verplicht alle regionale televisieomroepen worden opgenomen, hetgeen impliceert dat de beperking 
van hun zendgebied hier vervalt. Op die manier wordt verhinderd dat de aanbieder van het pakket 
tussen de verschillende regionale omroepen zou discrimineren. (Vl. Parl.2003-04, nr. 2156/3, p.6). 
 
Via digitale televisie is het dus wel mogelijk dat een aanbieder van digitale televisiediensten dit in een 
pakket steekt waardoor men beide regionale omroepen kan ontvangen in Tervuren. Men kan trouwens 
dan niet enkel ROB-TV en Ring-TV ontvangen, maar ook alle andere regionale televisieomroepen.  
 
Bovendien is het zo dat sinds 15 september van dit jaar RingTv gestart is met het online aanbieden van 
de nieuwsuitzendingen op hun website.  
 
De specifieke programma’s die met de middelen Vlaamse Rand gefinancierd worden, zoals 
bijvoorbeeld het huidige programma ‘Over de Rand’, worden ook door beide zenders uitgezonden 
zodat de inwoners van de gemeente Tervuren deze eveneens kunnen bekijken. 
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Vraag nr. 29 
van 28 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Taalcursussen Nederlands voor ambassadeurs   -   Deelname 
 
Op initiatief van de toenmalige minister bevoegd voor het Buitenlands Beleid werd in 2007 opnieuw 
de opdracht gegeven aan De Warande om in samenwerking met een erkend opleidingsinstituut 
taalcursussen Nederlands te organiseren voor buitenlandse ambassadeurs geaccrediteerd in Brussel. 
 
1. Wat zijn de concrete resultaten van dit initiatief? 
 
2. Welke ambassades hebben hieraan deel genomen? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 29 van 28 oktober 2008 
van CHRISTIAAN VAN EYKEN 
 
 
 
1. In een eerste fase werd door Warande in samenwerking met het BLCC (Business Language and 

Communication Center) van februari tot juni 2007 een initiatiecursus Nederlands georganiseerd. 
In een tweede fase heeft een vervolmakingcursus Nederlands plaats gevonden van februari tot 
juni 2008. Deze cursus was bestemd voor ambassadeurs die reeds een initiatiecursus hadden 
gevolgd. 

 
2. Aan de initiatiecursus (februari-juni 2007) hebben volgende ambassadeurs deel genomen: 
 

Naam Ambassadeur  
de heer Juan Salazar Ambassadeur van Chili 
de heer Kadre Désiré Ouedraogo Ambassadeur van Burkina Faso 
mevrouw Nana Bema Kumi Ambassadeur van Ghana 
de heer Hristo Gueorguiev Ambassadeur van Bulgarije 
mevrouw Christina G. Ortega Ambassadeur van de Filippijnse Republiek 
Garrido Arauz Pablo Ambassadeur  van Panama 

 
Aan de vervolmakingcursus (februari-juni 2008) hebben volgende ambassadeurs deel genomen: 

 
Naam Ambassadeur  
de heer Hristo Gueorguiev Ambassadeur van Bulgarije 
de heer Kadre Désiré Ouedraogo Ambassadeur van Burkina Faso 
de heer Juan Salazar (cursus niet 
vervolledigd wegens agendaprobleem) 

Ambassadeur van Chili 

de heer Raimonds Jansons Ambassadeur van Letland 
de heer Yaroslav Koval Ambassadeur van Oekraïne 
de heer Garrido Arauz Pablo Ambassadeur van Panama 
de heer Vladimir Müller Ambassadeur van Tsjechië 
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Vraag nr. 30 
van 29 oktober 2008 
van TINNE ROMBOUTS 
 
 
 
Staalnames landbouw   -   Erkende laboratoria 
 
Binnen de landbouwsector dienen er heel wat staalnames te gebeuren. Dan hebben we het niet alleen 
over staalnames in het kader van derogatie, maar tevens in het kader van de randvoorwaarden en 
andere.  
 
Deze stalen dienen dan onderzocht te worden door erkende laboratoria. Deze erkenningen worden 
toegekend door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Wanneer men nu als 
landbouwer stalen laat nemen in het kader van de derogatie en men laat deze onderzoeken door een 
erkend laboratorium, dan worden er in de verslagen parameters vermeld zoals de PH en het 
koolstofgehalte, die men dan weer kan gebruiken voor andere maatregelen, zoals de randvoorwaarden.  
 
Hier wringt echter het schoentje. Want is de betrokken laboratoriumfaciliteit wel erkend voor het 
opmeten van parameters voor de randvoorwaarden? Indien dit niet het geval is en men laat deze 
parameters niet nog eens opmeten door een ander erkend laboratorium voor de randvoorwaarden, dan 
kan men als landbouwer een sanctie krijgen bij controle door het Agentschap voor Landbouw en 
Visserij (ALV).  
 
1. Vindt de minister het normaal dat men als landbouwer voor elke maatregel apart moet nagaan 

welk laboratorium voor dat specifieke geval erkend is en dat de verantwoordelijkheid hiervoor 
volledig bij de landbouwer wordt gelegd?  

 
2. Worden er oplossingen uitgewerkt voor deze administratieve rompslomp en wordt er gestreefd 

naar een coördinatie van de regelgeving en naar administratieve vereenvoudiging? Hoe wil de 
minister deze problematiek aanpakken? 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 30 van 29 oktober 2008 
van TINNE ROMBOUTS 
 
 
 
1. Het is inderdaad zo dat landbouwers stalen moeten laten nemen zowel in het kader van de 

derogatie als in het kader van de randvoorwaarden en dat zij telkens hierbij beroep moeten doen 
op erkende laboratoria. Voor de erkenning van deze laboratoria zijn verschillende administraties 
verantwoordelijk. Enerzijds staat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in voor de erkenning 
van de labo’s voor de ‘Mestbankanalyses’ terwijl dit voor de labo’s voor de ‘randvoorwaarden-
analyses’ de dienst Land- en Bodembescherming van de Afdeling Land en Bodembescherming, 
Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
(ALBON) is. 

 
 Alhoewel in de praktijk zowel voor het mestbeleid als voor de randvoorwaarden de parameters 

organische stofgehalte (C) en zuurtegraad (pH) worden gemeten, zijn er toch enkele belangrijke 
verschillen tussen beide analyses. Ik wil er dan ook op wijzen dat de resultaten op dit moment 
niet uitwisselbaar zijn. De resultaten van de Mestbankanalyses kunnen dus in geen geval 
gebruikt worden voor de randvoorwaarden (ook al heeft het laboratorium voor beide een 
erkenning).  

 
 De voornaamste redenen hiertoe zijn: 

• Het analyseverslag van de ‘randvoorwaardenanalyse’ moet naast de analyseresultaten 
voor het koolstofgehalte en de zuurtegraad, eveneens een advies aan de landbouwer 
bevatten op het vlak van de toe te voegen hoeveelheid organische stof en de bekalking. 
Wanneer uit de analyses blijkt dat de resultaten beneden bepaalde kritische drempel-
waarden liggen, zijn de landbouwers verplicht dit advies te volgen. De Mestbankanalyses 
vermelden geen dergelijk advies. 

• De regels voor de staalname zijn verschillend. Zo wordt het bodemstaal op een verschil-
lende diepte genomen. 

• Bij het erkennen van de laboratoria voor de ‘randvoorwaardenanalyses’ worden 
kwaliteitsaudits uitgevoerd.  

 
 Een aantal labo’s heeft door deze verschillen afgehaakt, waardoor er minder laboratoria een 

erkenning hebben voor de randvoorwaardenanalyses dan voor de Mestbankanalyses. 
 
 Het is van belang dat de landbouwers goed op de hoogte zijn van deze verschillen in erkenning. 

De lijsten met erkende labo’s staan telkens duidelijk vermeld op de respectievelijke websites 
van VLM en LNE. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij houdt de landbouwers via 
persberichten op de hoogte van de erkende labo’s voor de randvoorwaardenanalyses. 

 Om de landbouwers de nodige duidelijkheid te verschaffen, is in de lay-out van de 
analyseverslagen-‘randvoorwaarden’ duidelijk vermeld dat ze voldoen aan de vereisten van de 
randvoorwaarden en wordt ook de geldigheidsduur van de verslagen vermeld. 

 
2. Beide erkenningen (zowel de Mestbankanalyses als de randvoorwaardenanalyses) worden 

verleend door de minister van Leefmilieu, collega Hilde Crevits. Ik zal haar vragen te onder-
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zoeken welke mogelijkheden er zijn om de regelgeving op elkaar af te stemmen om zo tot een 
administratieve vereenvoudiging te komen. 
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Vraag nr. 32 
van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Vlaamse verenigingen   -   Deelname aan internationale koepelstructuren 
 
Graag richt ik volgende vraag aan de minister naar aanleiding van het wedervaren van de Federatie 
van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado) en de Fédération Francophone des Sourds de Belgique 
(FFSB). 
 
Fevlado en FFSB hadden een vraag gericht aan de Wereldfederatie voor Doven (WFD) om allebei als 
lid te mogen toetreden. Zij ontvingen volgend antwoord: 
 
"Your request to admit the two Belgian organisations as Ordinary Members from January 2009 was 
discussed at the recent WFD Board meeting in Ede, the Netherlands. The Board was of the opinion 
that it is a sensible question to admit more than one organisation from a country as OM. Therefore it 
was decided to leave this question to the newly established Legal Commission who has been given the 
task to revise the WTD Intemal Rules which usually are used as a guideline for explaining and 
defining the WFD Statutes. It is expected that the Legal Commission will come up with a proposal to 
define the words "at least" in connection with the revision of the Intemal Rules and the Statutes (in de 
statuten staat dat minstens één organisatie gewoon lid kan worden van de WFD, HS). This will take 
sometime and it is expected that a solution with regard to your request will be presented at the Board 
meeting in May 2009. The WTD Statutes may be amended again at the General Assembly in 2011 or 
later." 
 
Mogelijk ondervinden ook andere Vlaamse (belangen)verenigingen, instellingen en instanties 
moeilijkheden om deel uit te maken van internationale koepelorganisaties en dus om internationaal te 
participeren. 
 
De terughoudendheid van internationale koepelorganisaties kan enigszins worden begrepen, gezien het 
mogelijke misbruik. Maar tegen meerdere leden vanuit het gefederaliseerde België, met zijn specifieke 
bevoegdheidsverdeling en democratisch gelegitimeerde deelparlementen, zou er toch geen bezwaar 
mogen bestaan.  
 
Heeft de minister binnen zijn/haar bevoegdheidsdomeinen weet van Vlaamse (belangen)verenigingen, 
instellingen en instanties die problemen ondervinden om deel uit te maken van internationale 
koepelorganisaties ten gevolge van de Belgische context? 
 
Werd deze problematiek binnen de Vlaamse Regering reeds aangekaart met het oog op een 
gezamenlijke strategie? 
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 32, Van Mechelen nr. 22, 
Vandenbroucke nr. 51, Anciaux nr. 26, Keulen nr. 19, Van Brempt nr. 39, Vanackere nr. 50, 
Crevits nr. 60, Ceysens nr. 17). 
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 32 van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Dit antwoord bevat de bijdragen van minister-president Peeters en de ministers Van Mechelen, 
Anciaux, Keulen, Vanackere en Ceysens. Voor de bijdragen van de ministers Vandenbroucke, Van 
Brempt en Crevits wordt een aanvullend antwoord gegeven.   
 
 
Antwoord Vlaams minister-president 
 
DAR 
 
Wat mijn bevoegdheden als minister-president t.a.v. het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid betreft heb ik geen kennis van Vlaamse (belangen)verenigingen, instellingen of 
instanties die geconfronteerd worden met de problematiek die door de Vlaamse Volksvertegen-
woordiger wordt aangehaald. 
 
Beleidsveld Toerisme 
 
Toerisme Vlaanderen is niet op de hoogte van problemen die Vlaamse verenigingen (reisbureaus, tour 
operators,  hotels, campings, gidsen of reisleiders,…) zouden ondervinden bij het aansluiten bij 
Europese of internationale organisaties. 
 
In de toeristische industrie bepaalt een algemene, meestal statutair vastgelegde, regel wel dat per land 
slechts één beroepsvereniging kan aansluiten bij de internationale koepelstructuren. 
Zo is de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) als enige vereniging naar Belgisch recht lid van de 
United Federation of Travel Agents’ Associations (UFTAA). De Association of Belgian Tour 
Operators (ABTO) is de enige Belgische vereniging die lid is van de International Federation of Tour 
Operators (IFTO). De Federatie van de Toeristische Industrie (FTI), het koepelorgaan waarvan het 
merendeel van alle beroepsverenigingen actief in toerisme deel uitmaken, is de enige Belgische 
vereniging die aangesloten is bij de European Counsil of Travel Agencies (ECTAA). 
 
Beleidsveld Buitenlands Beleid  
 
Het Departement internationaal Vlaanderen is niet op de hoogte van Vlaamse verenigingen die 
problemen zouden ondervinden bij het aansluiten bij internationale koepelorganisaties. Het 
Departement internationaal Vlaanderen heeft een brief geschreven aan de federale Eerste minister  en 
de Minister van Buitenlandse Zaken om deze problematiek – die zich niet enkel beperkt tot 
verenigingen maar ook van belang is voor Vlaamse instellingen, zoals het Vlaams parlement – onder 
de aandacht te brengen van diplomaten, met verzoek de specifieke karakteristieken van ons land waar 
mogelijk nog beter toe te lichten om dergelijke problemen te voorkomen. 
 
Internationale samenwerking 
 
Het Vlaams agentschap voor Internationale Samenwerking is niet op de hoogte van Vlaamse 



-30-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

verenigingen die problemen zouden ondervinden bij het aansluiten bij internationale koepel-
organisaties. 
 
Antwoord Vlaams viceminister-president Van Mechelen 
 
RO en Erfgoed 
 
Voor mijn bevoegdheid Onroerend Erfgoed werken mijn diensten vooral samen met de verenigingen 
ICOMOS, Erfgoed Vlaanderen (EV), Vlaamse Contactcommissie Monumenten (VCM), 
Monumentenwacht Vlaanderen en Open Monumentendag (OMD). Elke vereniging hiervan bevestigt 
dat zij geen problemen ondervindt om deel uit te maken van internationale koepelorganisaties ten 
gevolge van de Belgische context. 
 
Voor mijn bevoegdheid Ruimtelijke Ordening bevestigt de vakvereniging VRP (Vlaamse vereniging 
voor Ruimte en Planning) eveneens dat er geen problemen zijn om deel uit te maken van 
internationale koepelorganisaties inzake ruimtelijke ordening. 
 
Indien deze problematiek zich binnen andere beleidsdomeinen wel zou stellen, is het uiteraard 
aangewezen dit binnen de Vlaamse Regering op te nemen. 
 
Financiën en Begroting 
 
Binnen mijn bevoegdheid als Vlaams minister van Financiën en Begroting ben ik nog niet 
geconfronteerd met deze problematiek. Bijgevolg is het ook niet aan mij om een initiatief voor een 
gezamenlijke strategie voor te stellen. 
 
 
Antwoord Vlaams minister Vanackere 
 
Op Europees en internationaal niveau neemt het belang van representatieve vertegenwoordiging in de 
vorm van deelname aan georganiseerd overleg, zonder twijfel toe. Zo neemt op Europees niveau, in 
het kader van de werking van de Europese Commissie, het belang van het Belgian Disability Forum 
(BDF) toe als deel van het European Disability Forum (EDF). Fevlado is trouwens ook 
vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de vzw BDF. 
 
Vanuit mijn administratie heeft men niet direct weet van problemen die andere organisaties 
ondervinden om vertegenwoordigend op te treden op Europees en internationaal niveau, gelet op de 
specifieke Belgische situatie. 
 
Vanuit Kind en Gezin wordt gemeld dat er binnen de OESO/Education een netwerk is rond ECEC 
(early childhood education and care). Voor dit netwerk, en trouwens ook voor het Education 
Committee, worden zowel “Belgium Flemish” als “Belgium French” uitgenodigd. België is het enige 
land binnen de OESO waarvoor men zich richt tot de twee gemeenschappen i.p.v. tot het federale 
niveau.  
Recent (oktober 2008) heeft Kind en Gezin wel moeten ervaren dat het systeem voor registratie voor 
activiteiten van dit netwerk lacunes vertoont. Hun inschrijving via de Vlaamse vertegenwoordiger bij 
de OESO en de permanente delegatie was niet gelukt.  
 
Verder zijn er twee organisaties belangrijk voor het domein van Kind en Gezin waar het lidmaatschap 
wordt opgenomen door het federale niveau:  

- EUvac.net : Lidmaatschap wordt opgenomen door Het Wetenschappelijk Instituut voor de 
Volksgezondheid (ISP)  

- European Centre for Disease Prevention and Control : Kind en Gezin weet enkel dat dit 
centrum werkt met de 'national health protection bodies'.  
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Vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap heeft men weet van andere Vlaamse 
gebruikersorganisaties of Vlaamse organisaties die andere belangen in de gehandicaptensector 
verdedigen, die zelf een Europese tak ontwikkelden en die zich via deze Europese overkoepelende 
organisatie manifesteren en aanwezig stellen op het Europese en internationale forum. 
Bij wijze van voorbeeld gelden EUFAMI, de Europese Federatie van Verenigingen van Familieleden 
van de Psychisch Zieken, als Europese koepelorganisatie, die mee gesticht werd door de Vlaamse 
gebruikersorganisatie Similes Vlaanderen, en de EASPD, als Europese koepelorganisatie van 
voorzieningen in de gehandicaptensector. De European Union of the Deaf (EUD) is hier trouwens ook 
een voorbeeld van. 
 
Wat de specifieke problematiek van meervoudige vertegenwoordiging van Belgische 
dovenorganisaties op het internationale forum zoals dat van de WFD betreft, kan een tijdelijke 
oplossing – tot de eventuele herziening van de statuten waarnaar wordt verwezen – besloten liggen in 
de wijze waarop de onderscheiden overheden van België zich aanwezig stellen op het Europese en 
internationale vlak. 
 
Zo kan men met de Waalse tegenhanger afspraken maken analoog aan het beurtrolsysteem dat deze 
onderscheiden overheden onderling afspraken om zich adequaat vertegenwoordigd te weten op 
dergelijke fora. Dit houdt in dat beurtelings deze of de andere overheid België effectief dan wel 
plaatsvervangend vertegenwoordigt, en dat ook een beurtrolregeling wordt opgesteld voor de 
overheden die als effectief dan wel als plaatsvervangend lid België kunnen vertegenwoordigen. 
Dergelijke regeling sluit trouwens niet uit dat de niet-aangewezen overheden toch waarnemend 
aanwezig kunnen zijn op een bepaalde bijeenkomst. 
 
In dat geval moet er vanzelfsprekend onderlinge coördinatie plaatsvinden, zodat men één 
gemeenschappelijk standpunt kan vertolken tijdens dergelijke vergaderingen. In die zin spoort een 
dergelijke beurtrolregeling de onderscheiden overheden aan om geregeld overleg te plegen met elkaar 
en om aldus elkaars standpunten te leren kennen. 
 
Antwoord Vlaams minister Ceysens 
 
Binnen het beleidsveld Internationaal Ondernemen hebben Vlaamse organisaties geen weet van 
problemen om deel uit te maken van internationale koepelorganisaties. Daarom werd deze 
problematiek ook nog niet aangekaart binnen de Vlaamse Regering voor dit beleidsveld. 
 
Het kan aangeraden zijn voor middenveldorganisaties die vrezen voor problemen bij hun kandidatuur 
voor lidmaatschap van een internationale koepel, bij hun kandidatuur de bijzonderheden van het 
Belgische staatsbestel kort toelichten. 

 
Antwoord Vlaams minister Anciaux 
 
Voor zover bekend, zijn er voor de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Sport geen gelijkaardige 
voorbeelden wat betreft de toetreding van Vlaamse verenigingen tot internationale koepelorganisaties.   
 
Ik kan wel verwijzen naar de manier waarop de participatie van de Vlaamse gemeenschap in Europese 
initiatieven en programma’s voor de voornoemde beleidsvelden wordt geregeld. Het gaat hierbij om 
kaderprogramma’s zoals het Europese Jeugdprogramma, het Europese Cultuurprogramma, het 
Europese Burgerschapsprogramma en de Europese themajaren. Voor de uitvoering van deze 
programma’s en initiatieven wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van contactpunten en 
coördinatieorganen binnen de lidstaten.  
De wettelijke basis die de aanduiding van die organen regelt en die op Europees niveau wordt 
ontwikkeld, houdt normaalgezien rekening met het feit dat de bevoegdheidsverdeling in de lidstaten 
onderling kan verschillen. De betreffende passage voorziet dan in een formulering die de lidstaten 
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voldoende ruimte geeft om, afhankelijk van hun interne bevoegdheidsverdeling, de aanduiding van de 
bedoelde organen te regelen.  
Voor België betekent dit concreet dat er voor de exclusieve gemeenschapsbevoegdheden bijvoorbeeld 
een orgaan per gemeenschap kan aangeduid worden, op voorwaarde dat eventuele Europese middelen 
dan door een intern Belgisch compromis worden verdeeld tussen de betreffende organen. 
 
Uitzonderlijk gebeurt het dat de teksten van de wettelijke basis evenwel niet deze vrijheid laten en er 
bijvoorbeeld wordt bepaald dat elke lidstaat één nationaal orgaan zal aanduiden. Voor de aanduiding 
van het coördinatieorgaan voor het Europese Jaar van de Interculturele Dialoog 2008 heeft dit 
probleem zich gesteld. Pas na een officieel schrijven van de betrokken ministers uit de drie 
gemeenschappen gericht aan de bevoegde directeur-generaal bij de Europese Commissie, waarin werd 
gewezen op de bevoegdheidsverdeling binnen de Belgische staat, kon bekomen worden dat er voor 
elke gemeenschap een eigen orgaan mocht aangeduid worden. 
 
Antwoord Vlaams minister Keulen 
 
Wat mijn bevoegdheden inzake binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgering betreft, 
kan ik u meedelen dat ik geen weet heb van Vlaamse (belangen)verenigingen, instellingen en 
instanties die problemen ondervinden om deel uit te maken van internationale koepelorganisaties 
omwille van de Belgische context. 
Voor mijn bevoegdheid Wonen werd ik nog niet geconfronteerd met vragen of problemen over de 
deelname of het lidmaatschap van verenigingen, instellingen of instanties aan internationale 
koepelstructuren. Ik heb integendeel weet van verschillende organisaties en instellingen actief binnen 
het beleidsdomein Wonen, die aangesloten zijn bij Europese koepels. Het Vlaams Overleg 
Bewonersbelangen vzw is bijvoorbeeld aangesloten bij Feantsa (de Europese koepel van de 
organisaties die werken rond dak- en thuisloosheid); de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen is 
lid van Cecodhas (een Europees netwerk van sociale huisvestingsorganisaties).  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 33 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Personeel Vlaamse overheid   -   Selectie en rekrutering 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor; 
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen; 
- in eigen beheer; 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door een derde. 
 
In opvolging van schriftelijke vraag nr. 99 van 11 mei 2006 (Websitebulletin publicatiedatum 28-09-
2006) vernam ik graag van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in 2006 en 2007 (cijfers per 

jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden IVA’s en EVA’s met en zonder 

rechtspersoonlijkheid waarvoor de minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde, 

 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 

 
4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 

Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of (toekomstige) agentschappen? 
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5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 

van aanwerving?  
 

Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 

 
6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 

integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 
 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 33, Van Mechelen nr. 23, 

Vandenbroucke nr. 54, Anciaux nr. 31, Keulen nr. 20, Van Brempt nr. 41, Vanackere nr. 52, 
Crevits nr. 62, Ceysens nr. 18). 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID.  
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 33 van 1 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Deelvraag 1 en 2 
 
Conform de bijzondere wet tot hervorming der instellingen is de bemiddeling van Selor verplicht voor 
de statutaire selectieprocedures van de Vlaamse ministeries (zie ook deelvraag 4). In de praktijk legt 
Selor reserves aan voor de Vlaamse ministeries. Het invullen van concrete vacatures van de Vlaamse 
ministeries gebeurt door de interne selectieadviseurs van de Dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt 
Vlaanderen. Een uitzondering hierop vormen de functiespecifieke examens. Dit zijn selectieproce-
dures voor zeer specifieke statutaire functies waarvoor geen kandidaten gevonden kunnen worden in 
de algemene reserves die Selor voor de Vlaamse ministeries aanlegt. Hiervoor doet Selor meteen een 
functiespecifieke selectie en organiseert de Dienst Rekrutering en Selectie geen bijkomende selectie 
meer. 
 
Selor kan tevens wervingsreserves aanleggen voor de volledige Vlaamse overheid. Dit wil zeggen dat 
alle entiteiten van de Vlaamse overheid uit deze reserves kunnen putten. Deze procedures kunnen dan 
ook niet specifiek aan 1 agentschap of 1 departement worden toegewezen.  
 
Voor de statutaire wervingen van de EVA’s en de IVA’s met rechtspersoonlijkheid geldt de verplichte 
bemiddeling van Selor niet. Jobpunt Vlaanderen kan voor deze entiteiten instaan voor de statutaire en 
contractuele aanwervingen. Voor de departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid kan 
Jobpunt Vlaanderen ingezet worden voor de werving en selectie van contractuele personeelsleden.  
 
Bijlage 1 geeft een overzicht van de functiespecifieke en de algemene selectieprocedures die door 
Selor werden uitgevoerd voor de Vlaamse overheid in 2006 en 2007.  
 
Bijlage 2 geeft voor de departementen en de onderscheiden IVA’s en EVA’s een overzicht van het 
aantal selecties dat werd afgerond via de andere kanalen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 

a) de invulling van vacatures door de Dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt Vlaanderen op 
basis van de aangelegde reserves van Selor  

b) de invulling van vacatures door Jobpunt Vlaanderen 
c) de invulling van vacatures in eigen beheer van de entiteiten van de Vlaamse overheid 
d) de invulling van vacatures in eigen beheer van de entiteiten van de Vlaamse overheid via 

onderaanneming door derde 
 
De aantallen voor categorie a) zijn afkomstig van de Dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt 
Vlaanderen. Voor de drie andere categorieën werden de cijfergegevens verzameld door middel van 
een rondvraag bij de entiteiten.  
 
Door de interne personeelsverschuivingen ten gevolge van de BBB-reorganisatie in 2006, zijn 
sommige gegevens van 2006 nog geregistreerd volgens de oude organisatiestructuur en andere 
gegevens reeds volgens de nieuwe organisatiestructuur. Daarenboven zijn de verschillende 
departementen van het vroegere Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op verschillende tijdstippen 
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overgestapt naar de nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor is enige omzichtigheid aangewezen bij een 
vergelijking van de gegevens van 2006 met deze van 2007.  
Tabel 1 geeft het aantal afgeronde selecties weer voor de tweede helft van 2006 (na de reorganisatie 
van BBB, voor de entiteiten binnen de nieuwe organisatiestructuur). 
Tabel 2 geeft het aantal afgeronde selecties weer voor de eerste helft van 2006 (voor de reorganisatie 
van BBB, voor de vroegere ministeries van de Vlaamse Gemeenschap).  
 
Tabel 3 geeft het aantal afgeronde selecties voor 2007 weer.  
 
Deelvraag 3 
 
De entiteiten van de Vlaamse overheid dienen niet te betalen voor de selecties en rekruteringen die via 
Selor verlopen. Dit wordt verrekend op federaal budget. Wel gebeurt de arbeidsmarktcommunicatie 
hiervoor op arbeidsmarktbudget van de Vlaamse overheid. In 2006 was hiervoor een budget van 
503.000 euro, in 2007 een budget van 400.000 euro.  
Ook voor de werkzaamheden van de Dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt Vlaanderen dienen de 
entiteiten van de Vlaamse overheid niet te betalen. Om deze opdrachten te kunnen uitvoeren, moet de 
Dienst Rekrutering en Selectie wel investeren in testmateriaal en zijn er personeels- en 
werkingskosten. In 2006 en 2007 behoorde het personeel van de Dienst Rekrutering en Selectie tot het 
departement Bestuurszaken en werden de personeels- en werkingskosten betaald via personeels- en 
werkingskredieten van het departement. Voor het testmateriaal was er in 2006 een budget van 
87.368,27 euro, in 2007 bedroeg dit budget 98.176,68 euro.  
 
Voor de selecties via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen, in eigen beheer en in eigen beheer via 
onderaanneming door een derde wordt de gemiddelde kostprijs weergegeven, uitgesplitst naar niveau 
van de personeelsleden.  
 
Op basis van de aangeleverde cijfers is het niet altijd duidelijk of de entiteiten de gemiddelde kostprijs 
hebben opgegeven, dan wel de totale kostprijs.  
 
Voor de kostenberekening van selecties in eigen beheer zijn er binnen de Vlaamse overheid geen 
afspraken om dit op een uniforme manier te registreren. 
 
Zie Bijlage 3: Tabel 1 Gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen in 2006 en 2007 voor de 

departementen  
Tabel 2 t.e.m. Tabel 15 Gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen in 2006 en 
2007 voor de IVA’s en EVA’s per beleidsdomein 

 
Deelvraag 4 
 
Artikel 87, §2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (BWHI) 
legt op dat het vastbenoemd personeel van de administratie van iedere Regering wordt aangeworven 
door bemiddeling van het Vast Secretariaat voor werving van het Rijkspersoneel (Selor). 
 
Als de administratie van de Vlaamse Regering worden beschouwd de entiteiten zonder rechtspersoon-
lijkheid die onder de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap ressorteren, met name de Vlaamse 
ministeries (departementen en intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid). 
 
De tussenkomst van Selor bij aanwerving van statutaire personeelsleden is dus nog steeds verplicht 
voor de departementen en intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Voor 
de andere Vlaamse entiteiten is de tussenkomst van Selor niet verplicht. 
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In 2006 en 2007 werden er respectievelijk slechts 47 en 44 selectieprocedures voor de Vlaamse 
ministeries behandeld door Selor. In 2008 daalde dit aantal nog verder, tot maximaal 30 vacatures (25 
reeds opgestart, 5 waarvan de opstart nog in 2008 zou gebeuren).  
 
Intussen kampt de Vlaamse overheid met een wachtlijst van 63 aanvragen voor statutaire 
selectieprocedure voor de Vlaamse ministeries die opgenomen zouden moeten worden door Selor, 
conform de verplichte bemiddeling van Selor. Het spreekt voor zich dat dit, gelet op het tempo 
waaraan procedures door Selor opgenomen worden, een belangrijk knelpunt vormt voor de invulling 
van vacatures voor de Vlaamse ministeries en dus voor hun efficiënte werking. Deze wachttijd zorgt er 
niet alleen voor dat vacatures gedurende geruime tijd niet ingevuld kunnen worden. De entiteiten van 
de Vlaamse ministeries kunnen hun wervingsacties voor statutaire vacatures hierdoor ook niet 
plannen. 
 
De Vlaamse overheid heeft daarnaast reeds meermaals vastgesteld dat de werking van Selor vooral is 
afgestemd op de federale overheid en dat zij te weinig kunnen inspelen op de specifieke noden en 
regelgeving van de Vlaamse overheid. Dit zorgt niet alleen voor een lagere kwaliteit van 
dienstverlening van Selor t.o.v. de entiteiten van de Vlaamse ministeries, maar heeft tevens een 
negatief effect op het imago van de Vlaamse overheid op de arbeidsmarkt.  
 
Deelvraag 5 
 
De Vlaamse ministeries moeten voor hun statutaire selecties in ieder geval de bijzondere wet tot 
hervorming der instellingen volgen, hetgeen betekent dat in elk geval de bemiddeling van Selor 
verplicht is. 
 
In het Vlaams Personeelsstatuut is voor een aantal selectieprocedures de verplichting ingeschreven om 
deze te laten verlopen via Jobpunt Vlaanderen. Het gaat hierbij meer bepaald om de selectie voor de 
management- en projectleidersfuncties van N-niveau, de algemeen directeurs,  de hoofden van de 
Strategische Adviesraden en voor de selecties voor het middenkader (N-1).  
 
Voor andere selectieprocedures is er in principe vrijheid van selector. Er is dus ook geen verplichting 
om een beroep te doen op Jobpunt Vlaanderen. 
 
Het Vlaams Personeelsstatuut voorziet wel in het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst 
tussen privaatrechterlijke selectoren en de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken, waarin de 
voorschriften uit het Vlaams Personeelsstatuut worden opgenomen. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de elementen op basis waarvan de afweging wordt gemaakt tussen 
de verschillende mogelijkheden van aanwerving per entiteit. 

 
Departement DAR/ Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA)/ Studiedienst Vlaamse 
Regering/ Departement iV/ Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) 
Er wordt in eerste instantie gekeken naar het Personeelsplan. Indien het gaat om een in het 
Personeelsplan statutair voorziene functie die niet ingevuld is, dan wordt er via bemiddeling van de 
Dienst Rekrutering en Selectie bij Bestuurszaken een statutaire selectieprocedure opgestart. In geval 
van een contractuele functie wordt het selectieproces begeleid door de Managementondersteunende 
diensten (MOD) DAR-iV ( conform artikel III 8 van het Vlaams Personeelsstatuut ). Voor tijdelijke 
vervangingen (< 1 jaar) kan de lijnmanager zelf als selector optreden (conform artikel I 5§ 2 van het 
Vlaams Personeelsstatuut). Er zijn geen concrete afspraken binnen de entiteit om voor de rekrutering 
en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt Vlaanderen. Wanneer de 
MOD niet beschikt over de competenties of instrumenten (bv. testen) die nodig zijn in het kader van 
een selectie zal er aan de lijnmanager geadviseerd worden om deze competenties via Jobpunt 
Vlaanderen in te huren. 
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Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 
Volgende elementen zijn bepalend om te beslissen op welke manier er geworven wordt: aard van de 
vacante betrekking (contractueel/statutair), geschatte doorlooptijd van de verschillende manieren van 
selecteren, de al dan niet hoogdringendheid van bepaalde selecties, de kostprijs. Voor contractuele 
selecties werkt het AGIV in regel niet samen met Jobpunt Vlaanderen. 
 
Departement BZ/ Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO)/ Agentschap voor Facilitair 
Management (AFM)/ Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) 
De statutaire vacatures gebeuren via bemiddeling van de Dienst Rekrutering en Selectie. Zij volgen de 
statutaire procedures volledig op. Selor wordt ingeschakeld indien men functiespecifieke examens 
wenst te organiseren. Meestal gaat het hier om examens voor profielen die regelmatig nodig zijn bv. 
informatici, beleidsadviseurs, economisten, juristen enz. en waarvoor een wervingsreserve 
aangewezen is. De contractuele vacatures gebeuren meestal in eigen beheer. Jobpunt wordt 
ingeschakeld indien er voor de contractuele vacatures bepaalde testen dienen voorzien te worden (bv. 
een assessment). De MOD Bestuurszaken heeft geen testbatterijen ter beschikking en soms staan de 
klanten erop om bepaalde testen te laten afnemen, vooral voor de hogere profielen. 
 
Jobpunt Vlaanderen 
In 2006 werden bij de Dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt Vlaanderen 2 statutaire personeelsleden 
aangeworven. Dit gebeurde in eigen beheer van de Dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt 
Vlaanderen. Met het oog op de integratie van de Dienst Rekrutering en Selectie en Jobpunt 
Vlaanderen, werden in 2006 1 en in 2007 4 contractuele personeelsleden aangeworven bij de Dienst 
Rekrutering en Selectie/Jobpunt Vlaanderen. Dit gebeurde in eigen beheer van Jobpunt Vlaanderen. In 
2006 gebeurden 5 wervingen voor Jobpunt Vlaanderen, in 2007 2, en dit in eigen beheer van Jobpunt 
Vlaanderen. De keuze voor een bepaalde selector wordt o.m. gemaakt op basis van de juridische 
bepalingen, de flexibiliteit,  professionaliteit en expertise van de selector, het afgestemd zijn op de 
Vlaamse overheid (o.m. competentiewoordenboek). 
 
Departement FB/ Centrale Accounting/ Vlaamse Belastingdienst 
Er is voor het Departement en de twee agentschappen van het beleidsdomein Financiën en Begroting 
geen verplichting om een beroep te doen op Jobpunt Vlaanderen voor de rekrutering en selectie van 
contractuele personeelsleden. 
 
Wat de afweging van aanwervingsmogelijkheden betreft: in eerste instantie zal steeds – voor de 
functies die in de personeelsplannen van de betrokken entiteiten als permanente functies zijn 
opgenomen – getracht worden om de functies statutair in te vullen, door de band genomen meestal via 
de combinatie van aanbod aan (a) statutaire wervingsreserves, (b) geslaagden in een overgangsexamen 
en (c) de interne arbeidsmarkt. 
 
In de mate dat deze functies niet statutair ingevuld geraken en voor de functies die in de 
personeelsplannen van de betrokken entiteiten als tijdelijke functies zijn opgenomen wordt ofwel een 
beroep gedaan op Jobpunt Vlaanderen, ofwel worden de wervingen in eigen beheer gedaan. 
 
Bij de afweging voor welke optie er gekozen wordt, wordt rekening gehouden met de kostprijs van 
een rekrutering en/of selectie via Jobpunt Vlaanderen en met de mate waarin de eigen HR-
beleidsmedewerkers over de nodige competenties beschikken voor het in eigen beheer aanwerven van 
de betrokken profielen. In deze zal er voor ‘hogere profielen’ (bijv. projectmanager) eerder een beroep 
gedaan worden op Jobpunt Vlaanderen. Voor algemene profielen wordt meestal gekozen voor een 
werving in eigen beheer. 
 
Toerisme Vlaanderen 
Toerisme Vlaanderen doet een beroep op Jobpunt Vlaanderen omwille van hun knowhow en expertise 
waarop rechtstreeks een beroep wordt gedaan mbt statutaire regelgeving en onrechtstreeks op externe 
consultants omwille van hun inhoudelijke expertise mbt selectie en rekrutering. Aangezien Toerisme 
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Vlaanderen een IVA met rechtspersoonlijkheid is, heeft Toerisme Vlaanderen de mogelijkheid om alle 
rekruteringen en selecties via Jobpunt te laten verlopen. Via Jobpunt kan Toerisme Vlaanderen tevens 
een beroep doen op de raamcontracten die zij afgesloten hebben met externe leveranciers. 
 
Departement EWI/ Agentschap Economie 
De afweging tussen de voormelde mogelijkheden van aanwerving wordt door de leidend ambtenaar 
gemaakt op basis van de volgende elementen:   

- het personeelsplan van de entiteit; 
- de mogelijkheden voor vervanging die zich aandienen; 
- de financiële krijtlijnen; 
- een inschatting van de noodzaak of wenselijkheid. 

Overwegingen als vereiste snelheid van aanwerving of de specifieke situatie op de arbeidsmarkt voor 
bepaalde functies kunnen een secundaire rol spelen. 
 
In 2006 bestond de impliciete verplichting om voor de rekrutering en selectie van contractuele 
personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt Vlaanderen. Gaandeweg ging op dit vlak de autonomie 
van de leidend ambtenaren spelen en werden procedures in eigen beheer formeel mogelijk. 
 
Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 
Bij de keuze van aanwerving volgt het IWT de wettelijke bepaling:  
- bij aanwerving van statutairen en contractuelen van onbepaalde duur wordt er steeds met Jobpunt 

Vlaanderen gewerkt,  
- bij contracten van bepaalde duur (max. 1 jaar en één keer hiermee verlengbaar) wordt de aanwerving 

in eigen beheer gedaan 
 
Departement OV/ Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)/ Agentschap voor 
Onderwijscommunicatie (AOC)/ Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 
Studietoelagen (AHOVOS) 
Voor statutaire wervingen wordt geput uit de wervingsreserves van Selor. Voor contractuele 
wervingen wordt in eigen beheer geworven omwille van de budgettaire ruimte, doorlooptijd 
wervingsprocedure (contracten bepaalde duur). Langlopende contracten gaan doorgaans via Jobpunt. 
Er is geen verplichting om beroep te doen op Jobpunt voor rekrutering en selectie van contractuele 
personeelsleden. 
 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 
Voor algemene profielen wordt er waar mogelijk geput uit de wervingsreserves van Selor. Voor meer 
gerichte en specifieke profielen of bij gebrek aan wervingsreserves van Selor zal in eigen beheer een 
wervingsexamen worden georganiseerd. Er is geen verplichting om beroep te doen op Jobpunt voor 
rekrutering en selctie van contractuele personeelsleden. 
 
Departement WVG/ Agenstchap Zorg en Gezondheid/ Inspectie WVG/ Jongerenwelzijn 
Elke vacature wordt sinds 1 september 2005 prioritair bij Werk-wijzer aangemeld in het kader van de 
prioritaire invulling door herplaatsing. 
 
Binnen het ministerie WVG wordt het wervingskanaal gekozen aan de hand van de aard van de 
vacante functie: 
 

Functie Wervingskanaal 
Statutair Selor + Dienst Rekrutering en 

Selectie/Jobpunt Vlaanderen 
Contractueel onbepaalde duur Jobpunt 
-  Contractueel bepaalde duur 
-  Vervangingscontract n.a.v. afwezigheid  
   titularis 

Eigen beheer 
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Het ministerie WVG doet systematisch beroep op Jobpunt Vlaanderen voor de selectie en rekrutering 
van contractuele personeelsleden van onbepaalde duur in uitvoering van het VPS van 13 januari 2006 
(cf. deel III-hoofdstuk 2 - selectie via een objectief wervingssysteem).  
 
OPZ Geel 
OPZ Geel doet systematisch beroep op de diensten van Jobpunt Vlaanderen voor de selectie en 
rekrutering van statutaire personeelsleden en contractuele personeelsleden die met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in dienst worden genomen. Indien het gaat om een 
tijdelijke vacature, i.c. de tijdelijke vervanging van een bestaande functie middels een arbeids-
overeenkomst van bepaalde duur of vervangingsovereenkomst, verloopt de selectieprocedure omwille 
van de snelheid en de prijs (uitsluitend interne personeelskost) intern. 
 
OPZ Rekem 
De afweging om via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen te werken wordt gemaakt op basis van : 
statutaire aanwerving, bevorderingsexamens en contractuele functies voor OBD van A-niveau of 
leidinggevend niveau. Voor de overige vacatures (contractne OBD, vervanging of voor bepaalde duur) 
wordt in eigen beheer gewerkt. 
 
Kind en Gezin (K&G) 
Het statuut contractueel/vastbenoemd, de selectieprocedure, het profiel, knelpuntberoepen, specifieke 
functies zijn de meest voorkomende elementen die de keuze van het wervingskanaal mee bepalen. 
Er is geen enkele verplichting om voor welke selectie dan ook beroep te doen op Jobpunt Vlaanderen. 
 
Departement CJSM/ Sociaal-Cultureel Werk/ Kunsten en erfgoed 
Een statutaire plaats wordt statutair opengesteld voor de interne arbeidsmarkt en Selorreserves. Indien 
er geen geschikte kandidaten zijn, wordt soms de vacature contractueel opengesteld. Voor contractuele 
procedures van onbepaalde duur wordt er op Jobpunt Vlaanderen een beroep gedaan voor een 
screening/assesment. Voor een contractuele procedure van onbepaalde duur gebeuren volgende 
stappen in eigenbeheer: cv-screening, verkennend- en eindgesprek en de administratie. Afhankelijk 
van het functieprofiel kan er ook beroep worden gedaan op Jobpunt Vlaanderen voor een advertentie 
voor contractuele procedures van bepaalde en onbepaalde duur. Contractuele procedures van bepaalde 
duur gebeuren in de regel volledig in eigen beheer (uitz. eventuele advertentie). 
 
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 
Aangezien de VRM een EVA is, wordt geen beroep meer gedaan op de diensten van de Dienst 
Rekrutering en Selectie. Vandaar dat alle procedures vanaf 2007 via bemiddeling van Jobpunt 
Vlaanderen gebeurden. Voor de statutaire procedures van medewerker in 2007 werd er wel geput uit 
de nieuwe reserve van Selor. Voor de functiespecifieke selectie werd er ook nog beroep gedaan op een 
screening via Jobpunt Vlaanderen. Binnen de VRM zijn er nog geen contractuele functies geweest. 
 
BLOSO 
Voor examens algemene kwalificatie doet het Bloso een beroep op de wervingsreserves van Selor. 
Wanneer het specifieke functies betreft wordt Jobpunt als selector gekozen. 
Wat de rekrutering en selectie van contractuele (tijdelijke) personeelsleden betreft, is er geen 
verplichting voor het Bloso om een beroep te doen op Jobpunt. Deze selecties gebeuren meestal in 
eigen beheer. 
 
Departement WSE 
De afweging tussen de voormelde mogelijkheden van aanwerving wordt door de leidend ambtenaar 
gemaakt op basis van de volgende elementen : het personeelsplan van de entiteit; de mogelijkheden 
voor vervanging die zich aandienen; de financiële krijtlijnen; een inschatting van de noodzaak of 
wenselijkheid. Overwegingen als vereiste snelheid van aanwerving of de specifieke situatie op de 
arbeidsmarkt voor bepaalde functies kunnen een secundaire rol spelen. In 2006 bestond de impliciete 
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verplichting om voor de rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen 
op Jobpunt Vlaanderen. Gaandeweg ging op dit vlak de autonomie van de leidend ambtenaren spelen 
en werden procedures in eigen beheer formeel mogelijk. 
 
Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie 
De afweging tussen de voormelde mogelijkheden van aanwerving wordt door de leidend ambtenaar 
gemaakt op basis van de volgende elementen : het personeelsplan van de entiteit; de mogelijkheden 
voor vervanging die zich aandienen; de financiële krijtlijnen; een inschatting van de noodzaak of 
wenselijkheid. Overwegingen als vereiste snelheid van aanwerving of de specifieke situatie op de 
arbeidsmarkt voor bepaalde functies kunnen een secundaire rol spelen.  In 2006 bestond de impliciete 
verplichting om voor de rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen 
op Jobpunt Vlaanderen. Gaandeweg ging op dit vlak de autonomie van de leidend ambtenaren spelen 
en werden procedures in eigen beheer formeel mogelijk. 
 
VDAB 
Voor de contractuele wervingen die meestal provinciaal georganiseerd worden en vrij kleinschalig zijn 
zijn flexibiliteit, snelheid en kostprijs de belangrijkste redenen om dit in eigen beheer te doen. 
Statutaire wervingen gebeuren standaard met Selor, bevorderingen doen we met Jobpunt om maximale 
mobiliteit voor de geslaagden te kunnen garanderen. 
 
Syntra Vlaanderen 
De afweging tussen voormelde mogelijkheden van aanwerving gebeurden op basis van het statuut 
(statutair-contractueel), al dan niet knelpuntberoep, het soort overeenkomst (bepaalde duur of 
onbepaalde duur). Er is geen afspraak binnen de entiteit om voor de recrutering en selectie van 
contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt Vlaanderen. 
 
Departement LV/ Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV)/ Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek (ILVO) 
 
Alle entiteiten van het Ministerie voor Landbouw en Visserij met name het departement Landbouw en 
Visserij, het agentschap voor Landbouw en Visserij en het instituut voor Landbouw en Visserij, allen 
entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, zijn verplicht om via bemiddeling van Selor statutaire 
vacatures in te vullen, dus een eerste element is het statuut dat moet nageleefd worden.  
 
Voor contractuele vacatures (te lezen als contracten van onbepaalde duur) wordt op basis van het soort 
functie beslist om, via bemiddeling van Jobpunt, een beroep te doen op derden of de selectieprocedure 
in eigen beheer, dus onder begeleiding van de MOD, te doen. Een tweede element is dus de 
specificiteit en / of het niveau van de functie.  
 
Voor de contractuele vacatures van kortere duur, zoals vervangingscontracten, contracten van 
bepaalde duur, startbaners e.a. wordt de selectieprocedure in principe in eigen beheer gedaan, m.a.w. 
onder begeleiding van de MOD. Een derde element is dus de duurtijd van het contract. 
 
Bijkomende duiding: 
Voor wat de selectieprocedure betreft wordt voor zeer specifieke functies of voor hogere functies een 
beroep gedaan op een extern selectiebureau via bemiddeling van Jobpunt. De reden hiervoor is dat er 
daarvoor momenteel nog onvoldoende know-how in huis is, meer specifiek zijn er onvoldoende 
selectie-instrumenten ter beschikking. Voor reguliere functies, zowel voor niveau A, B, C of D, wordt 
de selectieprocedure in eigen beheer verzorgd. De selectieprocedures voor kortstondige contracten, 
zoals vervangingscontracten, contracten van bepaalde duur en startbaners worden, zoals hoger gesteld, 
in principe in eigen beheer gedaan.  
Voor wat de rekrutering betreft: indien geadverteerd wordt in kranten, gebeurt dit ook door 
bemiddeling van Jobpunt. Onze basis rekruteringskanalen zijn VDAB, de website van Jobpunt 
www.jobpunt.be en sinds het najaar van 2007 ook onze eigen website van Landbouw 
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http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=61. Het ILVO publiceert zijn vacature ook op hun 
eigen website. 
 
Er is geen algemene afspraak of verplichting voor de entiteiten van het Ministerie voor Landbouw en 
Visserij om voor rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden via Jobpunt te gaan. Dit 
wordt ad hoc beslist op basis van bovenstaande elementen. 
 
Departement LNE 
Bij elke selectie wordt er nagegaan of er een verplichting bestaat om door bemiddeling van de dienst 
Rekrutering en Selectie/Jobpunt Vlaanderen aan te werven. Het departement LNE doet enkel beroep 
op Jobpunt Vlaanderen voor de rekrutering en selectie van functies die behoren tot het top- en 
middenkader (cfr. functie van algemeen directeur, selectieprocedures voor de aanstelling van 
afdelingshoofden (N-1)) of voor zeer specifieke functies.  
 
Op de dienst Rekrutering en selectie wordt enkel beroep gedaan voor statutaire vacatures waarvoor het 
statuut bepaalt dat de dienst Rekrutering en selectie moet tussenkomen. Voor de invulling van de 
statutaire vacatures via SELOR doet het departement een beroep op de reserves van wervings- en 
loopbaanexamens. 
 
Indien de keuze van selector vrij is, kiest het departement voor de invulling van de vacatures in eigen 
beheer. Het belangrijkste element is de verhouding prijs/kwaliteit van de procedure, aangevuld met 
andere zaken zoals het niveau van de functie, de looptijd van de overeenkomst, de specificiteit van de 
functie en de impact op de organisatie. 
 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
Bij de keuze van de selector zijn de volgende elementen van belang: 
- prijs; 
- snelheid; 
- statutaire beperkingen/mogelijkheden; 
- kwaliteit. 
 
Vlaams Energieagentschap (VEA) 
Er wordt eerst nagegaan of er een verplichting is om bijv. door bemiddeling van SELOR of Jobpunt 
Vlaanderen aan te werven. 
 
Indien de keuze van selector vrij is, zijn volgende elementen van belang: 

- de snelheid waarmee de vacature moet ingevuld worden; 
- het al dan niet bezitten van de know-how om een selectie op professionele wijze in eigen 

beheer uit te voeren; 
- of het een permanente betrekking betreft, of een uitzonderlijke en tijdelijke 

personeelsbehoefte, de vervanging van een ambtenaar, bijkomende of specifieke opdrachten, 
of hooggekwalificeerde taken; 

- of gebruik gemaakt wordt van één of meerdere procedures om de betrekking in te vullen 
(aanwerving, interne arbeidsmarkt, …); 

- het kostenplaatje; 
- ... 

Er is geen verplichting om voor de rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep 
te doen op Jobpunt Vlaanderen. 
 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
Bij de keuze van de selector zijn de volgende elementen van belang: 

- prijs; 
- snelheid; 
- statutaire beperkingen/mogelijkheden; 
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- kwaliteit; 
- specificiteit of specialisatiegraad van de functies: hoe gespecialiseerder hoe minder gebruik 

van derden; 
- beschikbaarheid van de medewerkers (inclusief medewerkers MOD LNE). 

 
Er dient gemeld te worden dat er binnen ANB slechts een beperkt aantal mensen belast is met taken 
inzake personeelsaangelegenheden, hetgeen ervoor zorgt dat selectieprocedures vaak worden gevoerd 
in samenwerking met de MOD LNE.  
 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 
Voor de statutaire wervingen is het snel en efficiënt om de functiespecifieke proeven in eigen beheer 
te kunnen doen. Dit geldt ook voor de contractuele wervingen in eigen beheer, het werkt 
klantvriendelijk, snel en efficiënt.  
 
Bij leidinggevende functies van niveau A (diensthoofden) laten we de generieke competenties testen 
door een externe selectiepartner, via een externe potentieelinschatting. Als vennoot van Jobpunt 
kunnen we snel, klantvriendelijk en efficiënt samenwerken met Jobpunt, zonder zelf een procedure in 
het kader van overheidsopdrachten te moeten doorlopen. Immers, Jobpunt sloot raamakkoorden af met 
externe selectiepartners waarop wij kunnen inspelen, als vennoot, zonder zelf een extra 
marktbevraging te moeten organiseren.  
 
Er is geen afspraak of verplichting om voor de selectie van contractuele personeelsleden een beroep te 
doen op Jobpunt Vlaanderen. 
 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
De afwegingscriteria bij de keuze uit voormelde mogelijkheden van aanwerving zijn:  

- efficiëntie; 
- timing;  
- kostprijs. 

 
Er bestaat voor de IVA’s met rechtspersoonlijkheid geen verplichting noch afspraak tot samenwerking 
met Jobpunt. 
 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) 
De VREG kiest traditioneel voor de bemiddeling via Jobpunt Vlaanderen waar we tevens vennoot 
zijn. Aangezien de VREG een kleinere entiteit is, zijn aanwervingen in eigen beheer met of zonder 
onderaanneming niet aan de orde. Dit zou te veel mankracht vergen.  
De VREG heeft geen afspraken noch verplichtingen om de selectie van contractuele personeelsleden 
via Jobpunt Vlaanderen te doen. 
 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
De criteria die worden gehanteerd om een afweging te maken tussen de voormelde regelingen zijn: 

- de reglementering (= in welke gevallen zijn we verplicht om een beroep te doen op een 
bepaald selectieorgaan); 

- de beschikbare werfreserves van SELOR; 
- de kostprijs; 
- de meerwaarde van externe expertise.  

 
Volgens de VLM is er geen verplichting om een beroep te doen op Jobpunt Vlaanderen voor 
contractuele wervingen. De dienst personeel (afdeling Algemene Diensten) van de VLM staat zelf in 
voor deze selecties. 
 
Departement MOW/ Agentschap Wegen en Verkeer/ Agentschap voor Maritieme 
Dienstverlening en Kust (MDK) 
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Bij voorkeur worden vacatures statutair ingevuld. Het aanbieden van vacatures aan de 
wervingsreserves van Selor (via de Dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt Vlaanderen) bleek echter 
in geringe mate succesvol, vnl. indien het specifieke technische profielen betreft. Helaas bleek het 
meermaals onmogelijk om knelpuntfuncties (bijvoorbeeld burgerlijk ingenieurs) in te vullen via de 
reguliere statutaire aanwervingsprocedures. Aangevraagde examens kwamen op de wachtlijst van het 
selectiebureau van de overheid SELOR. De doorlooptermijn van de aanvraag tot de organisatie van 
een statutair aanwervingsexamen beloopt +/- 18 à 24 maanden. Meermaals heeft MOW de 
problematiek van lange wacht-/doorlooptijden voor statutaire examens bij de bevoegde instanties 
aangekaart. Voor knelpuntfuncties is het echter zaak om kort op de bal te spelen. In dit licht werd voor 
knelpuntfuncties geopteerd voor contractuele werving in afwachting van de organisatie van statutaire 
examens. De publicatie van contractuele vacatures en het afnemen van testings worden via 
bemiddeling van Jobpunt georganiseerd. Voor vervangingsopdrachten, tijdelijke en uitzonderlijke 
personeelsbehoeften met een arbeidsovereenkomst van maximaal één jaar en uitzonderlijk verlengbaar 
en startbanen treedt de lijnmanager conform art I.5 §2 van het Vlaams Personeelsstatuut (i.s.m. een 
selectiedeskundige) als selector op. 
 
Waterwegen en  Zeekanaal N.V. (W&Z) 
Er wordt een afweging gemaakt op basis van het te werven functieprofiel en op basis van de 
beschikbare menskracht en expertise binnen Waterwegen en Zeekanaal NV.  
Er is geen afspraak of verplichting bij Waterwegen en Zeekanaal NV om voor de rekrutering en de 
selectie een beroep te doen op Jobpunt Vlaanderen. 
 
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 
De Vlaamse Onderwijsraad is als strategische adviesraad niet verplicht om met Selor te werken. De 
Vlor kan autonoom beslissen met welke selectie-organisatie hij samenwerwerkt. Omdat hij vennoot is 
van Jobpunt Vlaanderen werkt hij meestal met die organisatie. 
 
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) 
Rekrutering en selectie gebeurt bij de administratieve diensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap overwegend in eigen beheer. Enkel bij aanwerving van hooggekwalificeerde 
contractuelen of specifieke onderdelen van procedures (vb potentieelinschatting) wordt beroep gedaan 
op Jobpunt Vlaanderen. 
 
Deelvraag 6 
 
Het Vlaams Personeelsstatuut voorziet in het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen 
privaatrechterlijke selectoren en de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken, waarin de 
voorschriften uit het Vlaams Personeelsstatuut worden opgenomen.  
 
Jobpunt Vlaanderen verbindt zich ertoe om haar opdrachten op een correcte en objectieve wijze te 
vervullen en houdt zich daarbij aan een strikte deontologie.  
 
Het beheersreglement dat voor Jobpunt Vlaanderen werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en 
dat werd bekend gemaakt in het Vlaams Parlement, bevat specifieke bepalingen met betrekking tot 
kwaliteit, integriteit en objectiviteit. In het beheersreglement wordt tevens verwezen naar de 
deontologische codes die Jobpunt Vlaanderen opstelde voor haar eigen personeelsleden en voor de 
externe kantoren waarmee Jobpunt Vlaanderen samenwerkt. Deze deontologische codes bevatten 
duidelijke bepalingen m.b.t. objectiviteit en integriteit. 
 
Indien de selectieprocedures via Jobpunt Vlaanderen verlopen, is hier tevens een strenge 
kwaliteitscontrole op, die gebeurt door de relatiebeheerders en selectiebegeleiders van Jobpunt 
Vlaanderen. De aspecten die opgenomen zijn in de deontologische code m.b.t. objectiviteit en 
integriteit maken steeds deel uit van deze kwaliteitscontrole.  
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Ook Selor hanteert een deontologische code die enkele bepalingen inzake objectiviteit en integriteit 
bevat. De Vlaamse overheid kan de toepassing van deze deontologische code door Selor echter niet 
controleren. 
 
Wat betreft de selecties in eigen beheer en in eigen beheer via onderaanneming door derden, wordt 
hieronder een overzicht gegeven van hoe de kwaliteitscontrole in de entiteiten gebeurt. 
 
Departement DAR/ Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA)/ Studiedienst Vlaamse 
Regering/ Departement iV/ Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) 
Bij contractuele selecties gebeurt de kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en integriteit door de 
Managementondersteunende Diensten DAR-iV. Het volledige selectieproces werd hiertoe uitgetekend 
en vastgelegd in een gedocumenteerde procesbeschrijving. In dit proces wordt aangegeven welke 
actoren er in welke stappen betrokken worden, wat hun rol of verantwoordelijkheid is in het proces. 
De MOD ziet toe op de correcte toepassing van de regelgeving zoals voorzien in het Vlaams 
Personeelsstatuut. 
 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 
Selecties in eigen beheer gebeuren via een multidisciplinaire jury die samengesteld is uit enerzijds 
HRM-specialisten en anderzijds interne deskundigen die een helder beeld hebben van de vacante 
betrekking. Er wordt altijd op een gestructureerde manier competentiegericht geselecteerd (op basis 
van een voorafgaande analyse van het gewenste profiel). Voorafgaandelijk aan de selecties worden 
alle juryleden door de HRM-specialisten gebrieft over de aanpak van de selectie en krijgen zij hierover 
ook schriftelijke richtlijnen mee zodat de werving op een onderbouwde en objectieve manier kan 
verlopen. De beoordeling van de kandidaten verloopt op basis van vooraf opgemaakte 
beoordelingsroosters waarin een aantal relevante criteria & competenties zijn opgenomen en waarin 
ook een gemotiveerde eindbeslissing moet worden geformuleerd. Bij selecties waarbij Jobpunt wordt 
betrokken wordt hetzelfde stramien gehanteerd, maar staat ook nog een extern consultant mee in voor 
het correcte en objectieve verloop van de selectieprocedure. Vanzelfsprekend worden alle juryleden 
tijdens selectieprocedures geacht ook in dat verband de waardegebonden competentie 
"betrouwbaarheid" op een correcte manier in te vullen en wordt dit door de lijn HRM ook effectief 
bewaakt. 
 
Departement BZ/ Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO)/ Agentschap voor Facilitair 
Management (AFM)/ Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) 
De invulling van interne en externe vacatures verloopt op een integere, transparante en professionele 
wijze. De individuele competenties van de kandidaten worden zorgvuldig afgewogen t,o.v. de criteria 
opgenomen in het functieprofiel. Deze competenties worden tijdens het gedragsgericht interview 
gemeten aan de hand van de selectiematrix waarin per competentie een aantal standaard vragen 
worden gesteld. Iedere kandidaat wordt over de competenties op dezelfde manier bevraagd zodat er 
achteraf een objectieve vergelijking mogelijk is. Voor competenties die moeilijk tijdens een interview 
kunnen bevraagd worden (zoals probleemanalyse, oordeelsvorming), wordt een bijkomende 
selectietest voorzien zoals bv. een case. De juryleden beslissen dan op basis van het gedragsgericht 
interview en eventuele bijkomende testen welke kandidaat het best beantwoordt aan de functiecriteria 
en die bijgevolg wordt aangeworven. Er wordt eveneens rekening gehouden met het 
doelgroepenbeleid van de Vlaamse overheid waarbij wordt gestreefd naar een evenredige 
vertegenwoordiging van kansengroepen (personen van allochtone afkomst, personen met 
arbeidshandicap, kortgeschoolden, ervaren werknemers, mannen en vrouwen) in haar 
personeelsbestand. 
 
Jobpunt Vlaanderen 
Jobpunt Vlaanderen en de Dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt Vlaanderen verbinden zich ertoe om 
hun opdrachten op een correcte en objectieve manier uit te voeren en volgen hierbij een strikte 
deontologie. De selectiedeskundigen die Jobpunt Vlaanderen inschakelt zijn allemaal degelijk 
opgeleid. 
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Departement FB/Centrale Accounting/ Vlaamse Belastingdienst 
Bij alle wervingen – zowel voor statutaire als contractuele functies – maakt een HR-
beleidsmedewerker deel uit van de selectiecommissie. Daarnaast bestaat een selectiecommissie in de 
regel uit de leidinggevende van de entiteit waar de functie gesitueerd is en een of meerdere overige 
(interne) commissieleden.  
Kwaliteitscontrole: van alle selectiegesprekken wordt een proces-verbaal opgemaakt. In de selecties 
wordt er steeds gepeild naar de mate waarin een kandidaat al dan niet beschikt over de competenties / 
kennis zoals die in het vacaturebericht en in het functieprofiel zijn opgenomen. Hiervoor worden er 
evaluatieroosters opgemaakt die tijdens de selectiegesprekken gevolgd worden. 
In de mate dat selecties gebeuren via bemiddeling door Jobpunt Vlaanderen wordt een beroep gedaan 
op het kwaliteitscontrolesysteem van Jobpunt Vlaanderen. 
 
Toerisme Vlaanderen 
Bij elke procedure wordt zowel een interne als externe partij betrokken om de objectiviteit en 
integriteit te waarborgen. De interne partij bestaat uit een interne HRM consulent en de interne 
lijnverantwooordelijke. De externe partij bestaat uit een consultant van Jobpunt, een externe HRM 
consultant en een externe jurylid (technische kennis). Zowel voor contractuele procedures van 
bepaalde duur als onbepaalde duur als voor statutaire procedures is er een draaiboek uitgewerkt en in 
elke procedure wordt een beroep gedaan op een externe HRM consultant en een testbatterij. Dergelijke 
acties waarborgen de kwaliteitscontrole. 
 
Departement EWI 
De selecties/aanwervingen in eigen beheer gebeurden in 2006 en 2007 door de leidend ambtenaar van 
het departement. 
Vanaf 2008 geschiedt dit door de managementondersteunende diensten van het departement EWI, in 
concreto de adviseur HR & vorming en het team Personeel. Qua procedure, voorwaarden en 
kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en integriteit gelden voortaan de volgende elementen: 

- de regels vervat in het Vlaams Personeelsstatuut; 
- de interne procedure, waarvan de stappen in een document zijn gedocumenteerd; 
- het selectiereglement dat voor elke functie wordt opgesteld; 
- de publicatie van elke vacature; 
- de c.v.-selecties en interviews worden afgehandeld door een jury die minimaal bestaat uit de 

betrokken leidinggevende en de adviseur hr & vorming, doorgaans aangevuld met interne of 
externe specialisten. 

In de regel worden de interviews voorafgegaan door de voorbereiding van een (identieke) 
praktijkgerichte case door elke kandidaat. Tijdens het interview wordt deze case behandeld. 
 
Een verslag van de selectie, met inbegrip van het resultaat (rangschikking, keuze) wordt voor elk 
dossier opgesteld en door de verantwoordelijken ondertekend. 
 
Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 
Bij de procedures voor statutaire aanwervingen en aanwervingen van contractuelen van onbepaalde 
duur wordt de objectiviteit en integriteit gegarandeerd door het extern selectiebureau, de externe 
vakjuryleden en de mogelijkheid tot het bijwonen van de jurygesprekken door  syndicaal 
afgevaardigde(n). 
 
Departement OV/ Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)/ Agentschap voor 
Onderwijscommunicatie (AOC)/ Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 
Studietoelagen (AHOVOS) 
Kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en integriteit gebeurt enerzijds door de MOD en anderzijds door 
de leidend ambtenaar van de entiteit waar selecties voor contractuele wervingen gebeuren. Voor 
statutaire wervingen wordt er steeds een wervingsdossier en rapport opgemaakt waaruit blijkt dat de 
kandidaten op een gelijkwaardige manier gescreend zijn. 
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Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 
Voor contractuele functies is er geen controle ; uiteraard is er de sociale controle vanuit het agentschap 
zelf en dient er over het eender welk thema, niet enkel werving en selectie, een naleving van de 
deontologische code te gebeuren. Voor statutaire wervingen dient er steeds een wervingsdossier en 
rapport opgemaakt te worden waaruit blijkt dat de kandidaten op een gelijkwaardige manier gescreend 
zijn. 
 
Departement WVG/ Agenstchap Zorg en Gezondheid/ Inspectie WVG/ Jongerenwelzijn 
De MOD WVG-afdeling Personeel coördineert alle selectie- en rekruteringsprocedures binnen het 
ministerie WVG. Deze worden opgestart in samenspraak met de rekruterende afdeling. Aan de hand 
van de aard van de vacature (cf. vraag 5) neemt de MOD WVG-afdeling Personeel initiatief om 
Selor/Jobpunt in te schakelen of de vacature in eigen beheer in te vullen.  
 
Vooraleer een selectie- of rekruteringsprocedure opgestart kan worden, moet er aan drie formele 
voorwaarden voldaan worden: 

• de betrokken leidend ambtenaar moet zijn toestemming verlenen (middels een gedateerde en 
gehandtekende nota); 

• er moet een niet-ingevulde functie zijn; 
• de betrokken entiteit moet over het nodige budget beschikken om deze functie te kunnen 

invullen. 
 
De objectiviteit en integriteit van de selectie- en rekruteringsprocedures worden verzekerd door een 
interne en externe kwaliteitscontrole. De MOD WVG-afdeling Personeel zorgt voor de interne 
kwaliteitscontrole. Hierbij wordt volgend uitgebreid instrumentarium toegepast: 

• De beleidsdomeinoverschrijdend ontwikkelde instrumenten, zoals het competentiehandboek 
van de dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt Vlaanderen of het kwaliteitshandboek 
rekrutering en selectie van de dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt Vlaanderen, worden 
nauwgezet toegepast; 

• De door de MOD WVG-afdeling Personeel ontwikkelde en door de departementale 
directieraad gevalideerde checklist wervingen wordt bij elke selectie of rekrutering 
gehanteerd;  

• Elke beslissing in het selectie- of rekruteringsproces wordt gemotiveerd; 
• Elke betrokkene in de selectie- of rekruteringprocedure wordt in elke fase van de procedure 

schriftelijk op de hoogte gehouden; 
• Na elke procedure wordt een samenvattend rapport aan de betrokken leidinggevende bezorgd; 
• Er wordt aan de betrokken kandidaten altijd, en aan de betrokken afdelingen en aan Jobpunt 

Vlaanderen indien gevraagd, de mogelijkheid tot feedback aangeboden. 
 
De externe kwaliteitscontrole wordt door verschillende stakeholders verzekerd: 

• Selor respectievelijk Jobpunt Vlaanderen passen hun eigen kwaliteitscontrole toe bij de 
procedures die via hen verlopen;  

• De dienst Rekrutering en Selectie/Jobpunt Vlaanderen stelt verschillende instrumenten (cf. 
supra) ter beschikking aan de MOD’s en ondersteunt de selectie- en rekruteringsprocedures 
die via Selor verlopen; 

• Conform de wetgeving kan elke erkende vakorganisatie als waarnemer een selectie- of 
rekruteringsprocedure bijwonen. 

 
OPZ Geel 
OPZ Geel bewaakt de objectiviteit en integriteit bij selectieprocedures door zowel een interne als 
externe kwaliteitscontrole. Intern wordt gebruik gemaakt van het competentiewoordenboek van de 
Vlaamse overheid voor de opmaak van functiebeschrijvingen, vindt een intake-gesprek plaats met alle 
stakeholders om de specifieke functieinhoud en competentievereisten scherp te stellen, wordt de 
selectieprocedure bepaald en bekendgemaakt, wordt elke kandidaat in elke fase van de 
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selectieprocedure schriftelijk op de hoogte gehouden, wordt in elke selectieprocedure elke beslissing 
steeds omstandig gemotiveerd, wordt aan de kandidaten steeds feedback aangeboden, wordt voorzien 
in een evenwichtige samenstelling van de jury (leidinggevende, interne selectieadviseur, eventueel arts 
en bij functies van onbepaalde duur/statutaire aanwervingen de  externe consultant die het hele 
selectieproces opvolgt), gebeurt de bevraging via een gestandaardiseerde geobjectiveerde checklist die 
voor alle kandidaten geldt en wordt de systematiek van de gedragsgerichte bevraging gehanteerd.   De 
externe kwaliteitscontrole wordt verzekerd door de expertise van de externe consultants, de 
prerogatieven van de vakbonden bij de jurygesprekken en de voortdurende kwaliteitscontrole van 
Jobpunt Vlaanderen. 
 
OPZ Rekem 
De selecties worden gecoördineerd door de dienst personeelsbeheer (neutraliteit en objectiviteit). De 
procedures worden eveneens bewaakt door de dienst personeelsbeheer. De procedures zijn 
uitgeschreven en goedgekeurd door de directie. Iedere selectie wordt kenbaar gemaakt in de instelling 
zodat (indien gewenst) vakbonden kunnen participeren aan of inzage hebben in de selectieprocedure. 
De jury is steeds genderneutraal en divers samengesteld zodat de objectiviteit versterkt wordt. De 
beraadslaging van iedere selectieprocedure wordt in een proces-verbaal gegoten en de leidend 
ambtenaar geeft zijn fiat. 
 
Kind en Gezin (K&G) 
De regioteamleden (wervingen in de provinciale afdelingen) worden aangeworven door de provinciale 
afdelingshoofden. 
De provinciale stafmedewerkers HR en de regioteamverantwoordelijken begeleiden deze selecties. 
Het grootste deel van de administratieve functies worden centraal aangeworven onder begeleiding van 
consultants HRM.  
De objectiviteit en de integriteit van het recruterings- en selectieproces worden gegarandeerd door een  
'draaiboek Rec en Sel', uitgewerkt o.b.v. de richtlijnen, processen en procedures 
 
Departement CJSM/Sociaal-Cultureel Werk/Kunsten en erfgoed 
Voor de staturaire selecties organiseert Selor een objectief examen. Daarnaast legt het statuut ook de 
deelnemingsvoorwaarden (diploma) als objectieve criteria op. Bij de contractuele selectieprocedures 
voor onbepaalde duur doen we beroep op Jobpunt Vlaanderen voor een externe screening van de 
kandidaten. Op deze manier bewaken we ook hier de kwaliteit en objectiviteit. 
De selectieprocedures gebeuren in samenwerking met de MOD. De selectiejury bestaat steeds uit de 
selectieverantwoordelijke van de MOD en de lijnmanager. Voor statutaire procedures wordt de 
selectiejury aangevuld met de selectieadviseur van de Dienst Rekrutering en Selectie. Via deze 
samenstelling van de jury bewaakt men de objectiviteit en integriteit van het selectiegebeuren.  
 
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 
Het statuut legt ten eerste de deelnemingsvoorwaarden (diploma) als objectieve criteria op. Daarnaast 
wordt er ook steeds beroep gedaan op een externe screening/assment zodat er ook een extern advies is 
over de betrokken kandidaten. De selectieprocedures worden uitgevoerd in samenwerking met de 
MOD. De selectiejury bestaat steeds uit de selectieverantwoordelijke van de MOD en de lijnmanager 
van de eigen organisatie. Op deze manier wordt de objectiviteit en integriteit bewaakt. 
 
BLOSO 
Voor elke Bloso-selectie wordt de jury samengesteld in overleg tussen het Bloso en de betrokken 
selector. Voor de selecties in eigen beheer wordt een interne jury samengesteld waarvan ook de 
personeelsfunctie deel uitmaakt. 
Voor alle selecties worden de selectiereglementen overhandigd aan de vakverenigingen en worden zij 
ook uitgenodigd voor elke proef. 
 
Departement WSE 
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De selecties/aanwervingen in eigen beheer worden op vraag van de leidend ambtenaar ondersteund 
door de managementondersteunende diensten van het departement EWI, in concreto de adviseur hr & 
vorming en het team Personeel. Qua procedure, voorwaarden en kwaliteitscontrole inzake objectiviteit 
en integriteit gelden dan de volgende elementen: de regels vervat in het Vlaams Personeelsstatuut; de 
interne procedure, waarvan de stappen in een document zijn gedocumenteerd; het selectiereglement 
dat voor elke functie wordt opgesteld; de publicatie van elke vacature; de c.v.-selecties en interviews 
worden afgehandeld door een jury die minimaal bestaat uit de betrokken leidinggevende en de 
adviseur hr & vorming, doorgaans aangevuld met interne of externe specialisten.  
 
De interviews kunnen voorafgegaan worden door de voorbereiding van een (identieke) 
praktijkgerichte case door elke kandidaat. Tijdens het interview wordt deze case behandeld. 
Een verslag van de selectie, met inbegrip van het resultaat (rangschikking, keuze) wordt voor elk 
dossier opgesteld en door de verantwoordelijken ondertekend. 
 
Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie 
De selecties/aanwervingen in eigen beheer worden op vraag van de leidend ambtenaar ondersteund 
door de managementondersteunende diensten van het departement EWI, in concreto de adviseur hr & 
vorming en het team Personeel. Qua procedure, voorwaarden en kwaliteitscontrole inzake objectiviteit 
en integriteit gelden dan de volgende elementen: de regels vervat in het Vlaams Personeelsstatuut; de 
interne procedure, waarvan de stappen in een document zijn gedocumenteerd; het selectiereglement 
dat voor elke functie wordt opgesteld; de publicatie van elke vacature; de c.v.-selecties en interviews 
worden afgehandeld door een jury die minimaal bestaat uit de betrokken leidinggevende en de 
adviseur hr & vorming, doorgaans aangevuld met interne of externe specialisten.  
 
De interviews kunnen voorafgegaan worden door de voorbereiding van een (identieke) 
praktijkgerichte case door elke kandidaat. Tijdens het interview wordt deze case behandeld. 
Een verslag van de selectie, met inbegrip van het resultaat (rangschikking, keuze) wordt voor elk 
dossier opgesteld en door de verantwoordelijken ondertekend. 
 
VDAB 
Voor samenwerking met  Jobpunt en Selor: vanzelfsprekend.  
Bij contractuele wervingen: door in eigen beheer, een assessment- en competentiegerichte selectie te 
doen waarin verschillende partijen betrokken zijn: provinciale HRM experten als procedurebewakers 
en inhoudelijke coachers; lijnverantwoordelijken die pas in een ‘jury’ mogen zetelen wanneer ze een 
specifieke opleiding rond competentiegericht selecteren gevolgd hebben, medewerkers van de 
gespecialiseerde screening (psychologen) die een maatgericht assessment of psychologische screening 
kunnen doen. 
 
Syntra Vlaanderen 
De kwaliteitscontrole gebeurt door de cel Personeelsbeleid die een opleiding gedragsgericht selecteren 
heeft gevolgd en daarvoor gecertificeerd is. Er wordt een profiel opgesteld bestaande uit technische en 
persoonsgebonden competenties en voldoende aangepaste selectiemethodes om te achterhalen wie van 
de kandidaten meest aan het profiel beantwoordt. Er werd in het verleden al een aantal keren 
samengewerkt met een extern selectiekantoor. Een vergelijkbaar stramien van aanwervingstechnieken 
wordt ook voor de selecties in eigen beheer gebruikt. Er wordt altijd gestreefd naar een jury met 
oneven aantal leden. De jury maakt altijd een juryverslag waarbij de verschillende stappen in de 
procedure beschreven worden, de resultaten van de verschillende kandidaten en de nodige 
motiveringen gegeven worden voor de uiteindelijke eindbeslissing. De beslissing van de aanwervingen 
gebeurt door directieraad. 
 
Departement LV/ Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV)/ Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek (ILVO) 
Voor wat de statutaire wervingen betreft, verwijs ik naar het antwoord van Selor en Jobpunt 
Vlaanderen, dienst Rekrutering en Selectie die de statutaire wervingen ondersteunt. Voor wat betreft 
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de contractuele vacatures, die gebeuren via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen, verwijs ik naar het 
antwoord van Jobpunt Vlaanderen aangezien Jobpunt Vlaanderen dan instaat voor de 
kwaliteitsbewaking. 
 
Voor de contractuele wervingen, vnl. contracten van onbepaalde duur, gebeurt de kwaliteitsbewaking 
door de begeleiding van de selecties door de MOD. Voor de opmaak van de functiebeschrijving en de 
publicatie van de vacature zijn modellen opgemaakt, zodat elke vacature op een gelijkaardige manier 
wordt gecommuniceerd. De beschrijving van de competenties is gebaseerd op het competentie-
woordenboek van de Vlaamse overheid. Aangezien de MOD, ingevolge de regionalisering van 
landbouw enerzijds en de reorganisatie i.h.k.v. BBB in april 2006 anderzijds, een nieuwe afdeling was, 
werd in 2006 en gedeeltelijk ook nog in 2007 slechts ad hoc of op vraag van het lijnmanagement 
ondersteuning gegeven bij selecties of gebeurde de selectie via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen. 
Uiteraard werd er door de MOD over gewaakt dat indien, zoals gesteld in het VPS Art. I5 §2, de 
leidinggevenden enkel zelf als selector optraden, zonder begeleiding van de MOD, dit enkel gebeurde 
voor vervangingsopdrachten, tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften met een arbeids-
overeenkomst van maximaal één jaar en uitzonderlijk verlengbaar, startbanen en doctoraatsbeurzen. 
De MOD waakte er ook steeds over dat alle selecties verliepen volgens een systeem dat, naar vorm en 
inhoud, de nodige waarborgen biedt inzake gelijke behandeling, verbod van willekeur, 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zoals gesteld in het VPS art. III6§2. Indien vanuit de MOD 
ondersteuning werd geboden werd gewerkt met een leidraad voor de leidinggevenden voor de cv-
screening en een leidraad voor het selectie-interview, inclusief een beoordelingsfiche per competentie. 
Deze leidraden waren ter beschikking van de leidinggevenden. Vaak werd ook een case-oefening aan 
de kandidaten voorgelegd en werden de resultaten hiervan als bijkomende informatie gehanteerd, naast 
het gesprek op zich, om een beoordeling te maken van de kandidaten. De rol van de P&O-expert is de 
leidinggevende te ondersteunen bij de vraagstelling en voornamelijk advies te geven over de 
persoonsgebonden competenties van de kandidaten. Op deze manier werd ook de objectiviteit en 
kwaliteit gegarandeerd bij de selectieprocedure. In de loop van 2007 en verder in 2008 werden door de 
MOD initiatieven genomen om de leidinggevenden op een meer structurele manier te ondersteunen bij 
de werving van personeel. Deze ondersteuning houdt zowel inhoudelijke als organisatorische 
ondersteuning in en begint momenteel vanaf de vacantverklaring van de functie tot en met de 
indiensttreding van het personeelslid. De MOD heeft hiervoor instrumenten ontwikkeld om de 
objectiviteit en kwaliteit van wervingen te verhogen. Bovendien begeleidt de MOD momenteel in 
principe alle selecties voor contractuele vacatures, zowel de langdurige als de kortdurende contracten. 
 
Departement LNE 
De Managementondersteunende Diensten – dienst Personeel van het Departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie coördineert alle selectie- en rekruteringsprocedures. Deze worden opgestart in samenspraak 
met de afdeling waar de vacature vacant is. Afhankelijk van de aard van de vacature neemt de MOD – 
dienst Personeel het initiatief om met Jobpunt Vlaanderen/de dienst Rekrutering en Selectie te werken 
dan wel de vacature in eigen beheer in te vullen. 
 
Voordat een selectieprocedure kan opgestart worden, moet er aan 3 formele voorwaarden voldaan zijn: 
 de secretaris-generaal moet zijn toestemming verlenen (dit gebeurt 1 keer per maand voor het ganse 
departement). 
 er moet een vacante functie zijn. 
 er wordt enkel een functie vacant verklaard indien er voldoende budget is. 

 
De objectiviteit en integriteit van de selectieprocedures worden verzekerd door een interne en externe 
kwaliteitscontrole. 
 
De selectieprocedures die via Jobpunt Vlaanderen worden gecoördineerd, gebeuren conform de regels 
inzake rekrutering/selectie die gelden voor het betrokken bestuur. De procedures zelf worden 
uitgevoerd door private selectiekantoren waarmee Jobpunt, op basis van een aanbesteding, een 
overeenkomst heeft. De kwaliteitscontrole gebeurt door Jobpunt Vlaanderen. De selectiekantoren 
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waarmee Jobpunt Vlaanderen samenwerkt zijn allemaal erkend door de Vlaamse overheid. Zij werken 
conform een strikte deontologie. In hun samenwerking met Jobpunt Vlaanderen wordt hun 
professionaliteit, objectiviteit en integriteit beklemtoond. 
 
Ook de dienst Rekrutering en selectie staat garant voor de objectiviteit van de statutaire 
selectieprocedures. In het verlengde hiervan kan ook verwezen worden naar SELOR dat eveneens 
garant staat voor de objectiviteit van de selectieprocedures. Voor specifieke aanwervingsexamens 
wordt in overleg met de betrokken afdeling een evenwichtig examenprogramma samengesteld, waarbij 
een keuze gemaakt wordt tussen computergestuurde, schriftelijke en/of mondelinge proeven.  
 
In geval van selecties in eigen beheer staan de selectiedeskundigen van de MOD – dienst Personeel in 
voor de kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en neutraliteit.  
 De selectieprocedures worden begeleid door professionele selectiedeskundigen die de nodige 
opleiding en training kregen op het gebied van competentie- en gedragsgericht interviewen en 
gendertraining.  
 Het interdepartementaal ontwikkelde competentiewoordenboek wordt bij elke procedure toegepast. 
 Bij elke selectieprocedure wordt er een jury samengesteld. De samenstelling van de jury hangt af 
van het niveau van de functie en de afdeling of de dienst waar de functie vacant is. De jury is steeds 
genderneutraal en divers samengesteld (voorzitter is de secretaris-generaal of het afdelingshoofd van 
de respectieve afdeling) zodat de objectiviteit versterkt wordt. 
 Aan alle juryleden wordt een “leidraad interview” ter beschikking gesteld zodat elk 
sollicitatiegesprek volgens hetzelfde stramien verloopt en zodat de beoordeling van de kandidaten 
enkel op basis van objectieve selectiecriteria gebeurt (cfr. technische en gedragsgerichte 
competenties). 
 Bij elke selectieprocedure wordt er een proces-verbaal van selectie opgemaakt. Dit omvat een 
verslag van de gevolgde selectieprocedure, de resultaten van de kandidaten en de motivatie waarom 
een bepaalde persoon wordt geselecteerd en waarom de andere kandidaten niet verkozen werden. 
Alle aanwezige juryleden ondertekenen het proces-verbaal van selectie. 
 Elke betrokkene wordt in elke fase van de selectieprocedure schriftelijk op de hoogte gehouden 
 Er wordt aan de betrokken kandidaten altijd de mogelijkheid tot feedback aangeboden 

 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
De selecties in eigen beheer worden begeleid door een HRM-medewerker van het INBO die 
verschillende opleidingen i.v.m. gedragsgericht interviewen en het meten van competenties gevolgd 
heeft. Deze selectieverantwoordelijke kijkt er op toe dat de selectieprocedures juridisch correct en 
objectief gevoerd worden. Naast de HRM-medewerker zetelt minstens de functionele chef van de 
toekomstige medewerker in de selectiejury. 
Een HRM-medewerker van het INBO bewaakt ook de objectiviteit en kwaliteit van de procedures die 
met bemiddeling van Selor of Jobpunt gebeuren. 
 
Vlaams Energieagentschap (VEA) 
Voor de selecties die via SELOR verlopen worden op diverse sleutelmomenten in de selectieprocedure 
kwaliteitscontroles uitgevoerd. Bij de opmaak van het selectiereglement en samenwerkings-
overeenkomst, wordt er bekeken of de gestelde competenties, deelnemingsvoorwaarden, diploma’s, … 
voldoen aan de geldende regelgeving. Vervolgens is er nog een kwaliteitscontrole bij de opmaak van 
de vragen voor de diverse onderdelen van de selectieprocedure. Zo wordt vanuit SELOR de garantie 
gegeven dat selecties van eenzelfde niveau een vergelijkbare moeilijkheidsgraad hebben. Na elke stap 
in de procedure worden er tevens controles uitgevoerd op de resultaten. SELOR voert de 
selectieopdrachten uit en bewaakt het ganse selectieproces. Zo wordt erover gewaakt dat al de selecties 
op een kwaliteitsvolle, transparante en integere manier gebeuren. 
 
De procedures voor de selecties die via Jobpunt Vlaanderen verlopen, worden uitgevoerd door private 
selectiekantoren waarmee Jobpunt Vlaanderen, op basis van een aanbesteding, een overeenkomst 
heeft. De selectiekantoren waarmee Jobpunt Vlaanderen samenwerkt zijn alle erkend door de Vlaamse 
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overheid. Zij werken conform een strikte deontologie. In hun samenwerking met Jobpunt Vlaanderen 
wordt hun professionaliteit/objectiviteit en integriteit beklemtoond. 
 
Agentschap voor Natuur en Bos (ABN) 
De selectieprocedures die via Jobpunt Vlaanderen volledig worden gecoördineerd, gebeuren conform 
de regels inzake rekrutering/selectie die gelden voor het betrokken bestuur. De procedures zelf worden 
uitgevoerd door private selectiekantoren waarmee Jobpunt, op basis van een aanbesteding, een 
overeenkomst heeft. De kwaliteitscontrole gebeurt door Jobpunt Vlaanderen. De selectiekantoren 
waarmee Jobpunt Vlaanderen samenwerkt zijn allemaal erkend door de Vlaamse overheid. Zij werken 
conform een strikte deontologie. In hun samenwerking met Jobpunt Vlaanderen wordt hun professio-
naliteit, objectiviteit en integriteit beklemtoond. 
 
Ook de dienst Rekrutering en selectie staat garant voor de objectiviteit van de statutaire selectie-
procedures. In het verlengde hiervan kan ook verwezen worden naar SELOR dat eveneens garant staat 
voor de objectiviteit van de selectieprocedures. Voor specifieke aanwervingsexamens wordt in overleg 
met de betrokken afdeling een evenwichtig examenprogramma samengesteld, waarbij een keuze 
gemaakt wordt tussen computergestuurde, schriftelijke en/of mondelinge proeven.  
 
In geval van selecties in eigen beheer in samenwerking met de medewerkers van MOD LNE en/of 
Jobpunt is  de kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en neutraliteit. gegarandeerd door de combinatie 
van: de volgende acties: 
 
• de begeleiding door of de inschakeling in de selectieprocedures van professionele selectie-

deskundigen van MOD LNE/Jobpunt die de nodige opleiding en training kregen op het gebied van 
competentie- en gedragsgericht interviewen en gendertraining. 

• de toepassing van het interdepartementaal ontwikkelde competentiewoordenboek bij elke 
procedure. 

• de samenstelling bij elke selectieprocedure van een competente jury. De samenstelling van de jury 
hangt af van het niveau van de functie en de afdeling of de dienst waar de functie vacant is. De 
medewerkers binnen ANB die deel uitmaken van selectiejury’s hebben meestal ietwat kennis rond 
selectie en recrutering, hetgeen tevens de kwaliteit dient te garanderen. 

• de ter beschikking stelling aan alle juryleden (bij selecties in samenwerking met MOD LNE/ 
Jobpunt) van de “leidraad interview” zodat elk sollicitatiegesprek volgens hetzelfde stramien 
verloopt en zodat de beoordeling van de kandidaten enkel op basis van objectieve selectiecriteria 
gebeurt (cfr. technische en gedragsgerichte competenties). 

• de opmaak van een proces-verbaal bij elke selectieprocedure. Dit omvat een verslag van de 
gevolgde selectieprocedure, de resultaten van de kandidaten en de motivatie waarom een bepaalde 
persoon wordt geselecteerd en waarom de andere kandidaten niet verkozen werden. Alle 
aanwezige juryleden ondertekenen het proces-verbaal van selectie. 

• het schriftelijk op de hoogte gehouden van elke betrokkene in elke fase van de selectieprocedure. 
• het aanbieden aan de betrokken kandidaten van de mogelijkheid tot feedback. 
 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 
De selecties gebeuren ofwel door Jobpunt Vlaanderen of in eigen beheer.  
 
Wat de kwaliteitscontrole betreft inzake objectiviteit en integriteit voor selecties in eigen beheer, 
neemt de HR dienst een bewakende rol op en rapporteert indien nodig aan de directieraad. De OVAM 
duidde een integriteitsadviseur aan. Alle HR-medewerkers kregen een dilemmatraining m.b.t. 
integriteit. Zij kunnen steeds een beroep doen op de integriteitsadviseur om een kwaiteitsvolle selectie 
te garanderen. Ook de vakorganisaties kunnen indien gewenst een bewakende rol opnemen. Ze worden 
systematisch uitgenodigd selectiegesprekken kaderend in de functiespecifieke proef statutaire 
wervingen bij te wonen.  
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Wat de kwaliteitscontrole betreft inzake objectiviteit en integriteit voor selecties waarbij we samen-
werken met Jobpunt, neemt ook hier de HR dienst een bewakende rol op 
 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
De Vlaamse Milieumaatschappij waarborgt objectiviteit en integriteit bij de selecties in eigen beheer 
door te werken met een professionele, gecertificeerde (COTAN-certificaat) en computergestuurde 
selectietool voor de generieke selecties. Interviews worden afgenomen onder juryvoorzitterschap van 
de selectiedeskundige bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Statutaire selectieprocedures en –
reglementen worden vooraf ter goedkeuring overgemaakt aan de vakorganisaties. De vakorganisaties 
worden tevens uitgenodigd om als waarnemer de procedures en interviews te volgen. 
 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) 
De kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en integriteit wordt overgelaten over aan de expertise van het 
selectiebureau. 
 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
Voor de examens die door SELOR georganiseerd worden, gaan we er van uit dat SELOR instaat voor 
de kwaliteitscontrole. 
Voor de examens die via Jobpunt georganiseerd worden, gebeurt de kwaliteitscontrole door Jobpunt 
en wellicht ook door de firma die ingeschakeld wordt voor de selectie. 
Indien de VLM een deel (voor statutairen) of de volledige selectie voor haar rekening neemt, gebeurt 
de kwaliteitscontrole door de dienst personeel en door het betrokken afdelingshoofd. In de loop van 
2008 kregen alle personeelsleden van de dienst personeel en ook alle leidinggevenden die geregeld 
deelnemen aan selectie-interviews een opleiding gedragsgericht interviewen. 
 
Departement MOW/ Agentschap Wegen en Verkeer/ Agentschap voor Maritieme 
Dienstverlening en Kust (MDK) 
Statutaire wervingen gebeuren via bemiddeling van Selor en de dienst Rekrutering en Selectie. 
Contractuele wervingen gebeuren door selectors via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen of door 
selectiedeskundigen tewerkgesteld bij de MOD (Departement MOW). De selectiedeskundigen genoten 
een opleiding als selector met aandacht voor kwaliteitscontrole, objectiviteit en integriteit. 
 
Waterwegen en Zeekanaal N.V. (W&Z) 
De selectieprocedures die via Jobpunt Vlaanderen worden gecoördineerd, gebeuren conform de regels 
inzake rekrutering/selectie die gelden voor Waterwegen en Zeekanaal NV. De procedures zelf worden 
uitgevoerd door private selectiekantoren waarmee Jobpunt Vlaanderen, op basis van een aanbesteding, 
een overeenkomst heeft. De kwaliteitscontrole gebeurt in eerste instantie door Jobpunt Vlaanderen. 
Jobpunt Vlaanderen maakt hierover de nodige afspraken met haar vennoten. De selectiekantoren 
waarmee Jobpunt Vlaanderen samenwerkt zijn alle erkend door de Vlaamse overheid. Zij werken 
conform een strikte deontologie. In hun samenwerking met Jobpunt Vlaanderen wordt hun 
professionaliteit/objectiviteit en integriteit beklemtoond.  
 
De selecties en de procedures worden ook gecoördineerd en bewaakt door de cel 
personeelsmanagement (neutraliteit en objectiviteit). De vakorganisaties worden ook systematisch 
uitgenodigd op selectie-onderdelen als waarnemer. De jury is divers samengesteld zodat de 
objectiviteit versterkt wordt. De beraadslaging van iedere selectieprocedure wordt in een proces-
verbaal opgenomen. 
 
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 
De ganse procedure wordt georganiseerd en opgevolgd door Jobpunt Vlaanderen in samenspraak met 
de personeelsverantwoordelijke en de leidend ambtenaar van de Vlor. 
 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) 
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Rekrutering en selectie bij het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gebeurt overwegend in 
eigen beheer. Er wordt steeds gewerkt met een selectiecommissie waarin minstens één personeelslid is 
opgenomen uit de sector Personeelsadministratie en -ontwikkeling om de uniformiteit en kwaliteit te 
bewaken (o.a. verslaggeving, procedure, methodologie). De selectiecommissie formuleert een advies 
aan de afgevaardigd bestuurder die bevoegd is inzake aanwerving. 
 
Deelvraag 7 
 
In de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en de entiteiten van de Vlaamse overheid is de wetgeving op 
de overheidsopdrachten niet van toepassing. 
 
Het is het beheersreglement van Jobpunt Vlaanderen dat de verhouding tussen Jobpunt Vlaanderen en 
al haar vennoten regelt, dus ook de relatie met de entiteiten van de Vlaamse overheid. Het 
beheersreglement bepaalt de voorwaarden en de uitvoeringsbepalingen waaronder Jobpunt Vlaanderen 
haar taken uitoefent. Het beheersreglement is op elke vennoot, door het loutere feit van toetreding, van 
toepassing. Dit reglement en alle wijzigingen ervan worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering en 
meegedeeld aan het Vlaams Parlement.  
 
Juist omdat de verhouding tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten een reglementaire en geen 
contractuele relatie is, is de wetgeving overheidsopdrachten niet van toepassing.  

 
Daarnaast kan de verhouding tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten beschouwd worden als een 
quasi ‘in house’-verhouding. Op dit soort verhoudingen is de overheidsopdrachten-reglementering 
eveneens niet van toepassing. Om hierover te kunnen spreken, moet aan 2 voorwaarden voldaan zijn: 

 
1. In de eerste plaats dient de publieke rechtspersoon op de betrokken onderscheiden 

rechtspersoon toezicht uit te oefenen zoals op haar eigen diensten (zgn. 
toezichtscriterium). Met betrekking tot de specifieke voorwaarde van het toezicht is het zo 
dat aanvaard wordt dat de publiekrechtelijke vennoten gezamenlijk en in voorkomend 
geval bij meerderheidsbeslissing toezicht uitoefenen op Jobpunt Vlaanderen. Het gaat 
over de controle van alle vennoten samen. Aan deze voorwaarde is in het geval van 
Jobpunt Vlaanderen voldaan. 

2. In de tweede plaats dient de onderscheiden rechtspersoon het merendeel van haar 
werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de overheidsinstantie of overheidsinstanties 
die die rechtspersoon controleren (zgn. activiteiten– of merendeelcriterium). Ook aan dit 
criterium is in het geval van Jobpunt Vlaanderen voldaan. 

 
BIJLAGEN  
 
1.  Overzicht van de functiespecifieke en de algemene selectieprocedures die door Selor werden 

uitgevoerd voor de Vlaamse overheid in 2006 en 2007.  
2.  Overzicht van het aantal selecties dat voor de departementen en de onderscheiden IVA’s en 

EVA’s werd afgerond via de andere kanalen.  
3.  (Gemiddelde) kostprijs van de selecties/rekruteringen 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/PEETERS/33/antw.033.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/PEETERS/33/antw.033.bijl.002.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/PEETERS/33/antw.033.bijl.003.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 34 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Armoedebestrijding en sociale cohesie   -   Stand van zaken 
 
In het Pact van Vilvoorde staat de doelstelling verwoord dat armoedebestrijding en sociale cohesie in 
het jaar 2010 zo ver gevorderd zouden moeten zijn dat Vlaanderen op dat gebied tot de top-vijf van de 
Europese regio’s behoort. 
 
Ook in het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 “Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen” is in 
hoofdstuk IV.H. “(Kans)armoede bestrijden” als doelstelling opgenomen dat Vlaanderen op het vlak 
van armoedebestrijding en sociale cohesie bij de top 5 van de EU-regio’s moeten behoren. Dit 
betekent, aldus voormalig Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte op een vraag om uitleg (C19 – 
WEL3 – 11 oktober 2005), dat elke minister zich voor bovenvermelde doelstelling verantwoordelijk 
moet voelen. 
 
Nu we het einde van de legislatuur naderen, lijkt dit het gepaste ogenblik voor een stand van zaken. 
 
1. Welke maatregelen heeft elke minister deze legislatuur genomen binnen zijn/haar bevoegdheden 

om bovenvermelde doelstelling te bereiken? 
 
2. Kan de minister van Welzijn de situatie schetsen in verband met de huidige positie van 

Vlaanderen in het licht van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde met betrekking tot de 
armoedebestrijding en sociale cohesie?  

 
Op basis van welke criteria wordt bepaald of Vlaanderen tot de top-vijf van de Europese regio’s 
behoort inzake armoedebestrijding en sociale cohesie?  

 
Op welke plaats bevindt Vlaanderen zich nu? Graag een overzicht per jaar. 

 
N.B. De eerste subvraag werd gesteld aan alle ministers, de tweede bijkomend aan de minister van 

Welzijn (Peeters vraag nr. 34, Van Mechelen nr. 24, Vandenbroucke nr. 55, Anciaux nr. 32, 
Keulen nr. 21, Van Brempt nr. 42, Vanackere nr. 53, Crevits nr. 63, Ceysens nr. 19). 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID.  
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 34 van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Het antwoord op deze schriftelijke vraag zal gecoördineerd worden door Vlaams minister Vanackere.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 35 
van 29 oktober 2008 
van PATRICK JANSSENS 
 
 
 
VRT   -   Documentaire Jan Fabre 
 
Van april tot begin juli 2008 liep in het Louvre in Parijs de tentoonstelling “L’ange de la 
métamorphose” van kunstenaar Jan Fabre. 
 
Over deze tentoonstelling werd een documentaire gemaakt. Een soort “making of” van deze expositie. 
 
Naar ik verneem, was het aanvankelijk de bedoeling om deze documentaire uit te zenden op Canvas, 
maar zou de VRT beslist hebben deze niet uit te zenden omdat hij niet zou passen in haar zendschema. 
De Nederlandse omroep VPRO daarentegen zal deze opname wel tonen. 
 
Graag had ik van de minister vernomen waarom de VRT niet geïnteresseerd is in deze reportage over 
een van onze meest vooraanstaande Vlaamse kunstenaars. 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID.  
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 35 van 29 oktober 2008 
van PATRICK JANSSENS 
 
 
 
Ik heb dienaangaande contact opgenomen met de VRT.  
 
Deze heeft me gemeld dat de documentaire is geprogrammeerd op Canvas+ op maandag 8 december 
2008. 
 
Canvas+ brengt die avond ook een aflevering van Spraakmakers met Fabre. 
 
Een latere uitzending op Canvas is nog niet geprogrammeerd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 36 
van 30 oktober 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Koningin Elisabethzaal Antwerpen   -   Renovatieproject 
 
Op initiatief van de Vlaamse Regering werd een taskforce opgericht die in januari 2008 aan de slag 
ging om een concreet projectplan uit te werken voor de renovatie en modernisering van de Koningin 
Elisabethzaal (KEZ) in Antwerpen. Verder maken ook vertegenwoordigers van de stad Antwerpen, de 
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) en de Filharmonie er deel van uit.  
 
Een van de opdrachten van deze taskforce is na te gaan of het wenselijk en haalbaar is om een 
congrescentrum te integreren in de te renoveren Koningin Elisabethzaal. De taskforce moest tegen 
midden 2008 een concreet projectplan uitwerken, met het oog op een beslissing van de Vlaamse 
Regering.  
 
Bovenstaande informatie kreeg ik als antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 72 van 21 maart 2008 
aan toenmalig minister Geert Bourgeois (Websitebulletin publicatiedatum 15-04-2008).  
 
In zijn Septemberverklaring voor het Vlaams Parlement op 22 september jl. ging de minister-president 
dieper in op de krachtlijnen van de begroting 2009. Hij stelde onder meer heel duidelijk dat de 
Koningin Elisabethzaal in Antwerpen gerenoveerd en uitgebouwd zal worden tot concert- en 
congreszaal. 
 
1. In hoeverre is de opdracht van de taskforce belast met de uitwerking van een concreet projectplan 

voor de renovatie en modernisering van de KEZ hiermee afgerond?  
 

Tot welke belangrijke conclusies komt het projectplan, onder meer in verband met de 
wenselijkheid en haalbaarheid van de integratie van een congrescentrum in de te renoveren KEZ? 

 
2. Bij integratie van een volwaardig congrescentrum, in hoeverre houdt het projectplan rekening met 

de randvoorwaarden voor een succesvolle exploitatie hiervan, zoals hotelaccommodatie en een 
expositieruimte? 

 
3. Welke middelen voorziet de Vlaamse Regering voor de realisatie van het project in de begroting 

2009?  
 

Hoe groot is de kans dat de concrete realisatie zal gebeuren door middel van een publiek-private 
samenwerking? 

 
4. Wat is de (voorlopige) timing en planning in de verdere uitwerking van de renovatie- en 

moderniseringsplannen voor de KEZ? 
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5. In welke mate is de stad Antwerpen betrokken om de ontwikkeling van de site mee te omkaderen? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID.  
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 36 van 30 oktober 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
1. De keuze van de Vlaamse Regering zoals weergegeven in de Septemberverklaring is gebaseerd 

op de evaluatie van scenario’s die tijdens de werkzaamheden van de taskforce werden 
onderzocht. Bij de bepaling van het investeringsbedrag werd ook rekening gehouden met het 
gevoerde onderzoek naar een vereiste akoestische kwaliteit die de vergelijking met de betere 
klassieke concertzalen kan doorstaan. In opdracht van de taskforce werkte het Vlaams 
Kenniscentrum een aantal mogelijke uitvoeringsvarianten uit (klassieke uitvoering, DBFM(O)-
constructies, subsidies, tussenvarianten), waarbij na evaluatie uiteindelijk in nominale termen de 
subsidievariant het goedkoopst bleek. 

 
 De opdracht van de taskforce is hiermee momenteel afgerond. Het project kan nu verder 

voorbereid worden in de schoot van de KMDA, die hiervoor verder beroep kan doen op de 
kennis aanwezig bij de diensten van de Vlaamse overheid. In dit kader zal een addendum aan de 
beheersovereenkomst Vlaamse Regering- KMDA (2007-2011) worden voorbereid. 

 
2.  Het projectplan op zich houdt daarmee geen rekening.  
 
3.  De vastlegging van de toegezegde middelen (57,2 miljoen euro) is voorzien in 2010. 
 In functie van de ontsluiting en eventuele uitbreiding van het zalencomplex wordt een publiek-

private samenwerking niet uitgesloten. 
 
4.  De realisatie van de werken moet mogelijk zijn in de periode 2010-2012. 
 
5.  Het scenario waarbij de renovatie en modernisering van de KEZ zou gepaard gaan met een 

ruimer stadsontwikkelingsproject in het bouwblok Astridplein-Carnotstraat  werd tijdens de 
werkzaamheden van de taskforce verlaten. Uit een financieel onderzoek gedaan door het 
autonoom stadsbedrijf VESPA is immers gebleken dat dergelijke project eerder een verzwarend 
effect zou hebben en geen substantiële financiële voordelen zou genereren voor het project KEZ. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 
 
 
Vraag nr. 31 
van 29 oktober 2008 
van TINNE ROMBOUTS 
 
 
 
Toekenning nutriëntenemissierechten   -   Knelpunten 
 
Vanaf 1 januari 2007 vervangen de NER’s (nutriëntenemissierechten) de vroegere nutriëntehalte. 
Iedere landbouwer heeft dan ook afhankelijk van de vroegere nutriëntehalte een aantal NER’s 
toegekend gekregen. Maar dit proces is blijkbaar nog niet helemaal rond voor alle landbouwers. We 
stellen vast dat er héél wat bedrijven zijn die nog geen NER’s hebben toegekend gekregen. Het gaat 
dan voornamelijk over dossiers waarbij men met overnames te maken heeft. Door het achterblijven 
van de toekenning blijven heel wat jonge bedrijfsleiders of bedrijfleiders die volop in de investeringen 
zitten, in een uitermate rechtsonzekere toestand.  
 
Bij de meeste overnamedossiers wordt er door de bedrijfsleiders tevens gerekend op cruciale 
ondersteuning vanuit het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). Doordat zij echter nog geen 
NER’s kregen toegekend, zijn deze VLIF-dossiers geblokkeerd. Daarnaast komen bedrijfsleiders 
zonder toegekende NER’s in de problemen met andere investeringen. De banken willen niet meer 
meestappen in hun verhaal omdat de bedrijven geen bewijzen kunnen voorleggen m.b.t. het 
toegekende aantal NER’s.  
 
1. Klopt het dat VLIF-dossiers “on hold” zitten omdat de desbetreffende bedrijven nog geen NER’s 

hebben toegekend gekregen? Wat zijn de oorzaken? 
 
2. Dreigen deze bedrijven hierdoor hun VLIF-ondersteuning te verliezen, of worden deze dossiers 

achteraf zonder problemen opnieuw opgevist? 
 
3. Wanneer gaan de NER’s effectief toegekend worden aan deze ”geblokkeerde” bedrijven? 
 
4. Op welke manier worden de bedrijfsleiders geholpen? Op welke manier kunnen er “zekerheden” 

gegeven worden opdat zij de noodzakelijke bedrijfsinvesteringen via de bank zouden rond 
krijgen? 
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KRIS PEETERS 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE 
HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID.  
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 31 van 29 oktober 2008 
van TINNE ROMBOUTS 
 
 
 
1.  De problemen met nutriëntenemissierechten in het kader van een onderzoek naar het verlenen 

van VLIF-steun zijn divers van aard en doen zich o.m. voor bij: 
bedrijven waar de overlater zijn activiteiten stopgezet heeft op 31 december 2006. In die 

omstandigheden is er een probleem met de overdracht van die emissierechten in hoofde 
van de overnemer. De overlater had een “nutriëntenhalte” dat niet meer kon omgezet 
worden in “nutriëntenemissierechten”. Het probleem houdt verband met de overgang van 
nutriëntenhalte naar nutriëntenemissierechten en het tijdstip van de stopzetting van de 
activiteiten door de overlater. 

- bedrijven die uitbreidingsinvesteringen doen en emissierechten van stoppende bedrijven 
overnemen. Het vinden van de gepaste emissierechten per diersoort en het regelen van de 
overdrachten van emissierechten met de stoppende veehouders vraagt tijd. 

- sommige bedrijven waar de activiteiten gesplitst worden en aansluitend de emissierechten 
over twee juridische entiteiten verdeeld worden. De juridische splitsing evenals het 
verkrijgen van emissierechten op de verschillende entiteiten vraagt tijd, temeer daar bij die 
gelegenheid vaak ook een uitbreiding van de productiecapaciteit gerealiseerd wordt. 

 Het is zeer uitzonderlijk dat met de behandeling van een VLIF-dossiers gewacht wordt tot 
wanneer een van bovenvermelde problemen opgelost is. De steun wordt algemeen voorwaarde-
lijk toegekend d.w.z. er wordt beslist op voorwaarde dat het bedrijf later het bewijs kan leveren 
dat het over voldoende emissierechten beschikt. 

 
2.  Die bedrijven verliezen hun VLIF-steun niet. Op het tijdstip dat het bewijs geleverd wordt dat 

het bedrijf over de vereiste nutriëntenemissierechten beschikt wordt tot de betaling van de steun 
overgegaan. In een aantal gevallen (vestigingssteun) wordt de betaling zelfs uitgevoerd nog voor 
het bewijs geleverd wordt omdat aangetoond wordt dat alle voorwaarden voor het lukken van de 
overdracht vervuld zijn en dit laatste louter een administratief probleem is. 

 Enkel bedrijven die er niet in slagen de noodzakelijke emissierechten te verwerven kunnen na 
verloop van twee jaar na de beslissing de steun verliezen. 

 
3.  Het toekennen van nutriëntenemissierechten is niet mijn bevoegdheid. Het probleem voor de 

overdrachten van de rechten van bedrijven die stopgezet werden op 31 december 2006 zou naast 
andere problemen zijn oplossing krijgen via een "verzameldecreet". 

 
4.  Landbouwers die investeren in de veehouderij en banken die de investeringen financieren zijn 

ervan op de hoogte dat investeringssteun slechts mogelijk is wanneer het bedrijf over voldoende 
emissierechten beschikt en wanneer de stalcapaciteit afgestemd wordt op het aantal dieren dat 
kan gehouden worden op basis van die emissierechten. 

 De Vlaamse regering voert inzake emissierechten een coherent beleid. Het milieu- en inves-
teringsbeleid zijn op elkaar afgestemd. Wie investeert in de bouw van veestallen kan die 
capaciteit alleen rendabel exploiteren wanneer het bedrijf beschikt over voldoende emissie-
rechten. Het VLIF stelt zich bovendien flexibel op d.w.z. dat bij het onderzoek naar de mate 
waarin het bedrijf over voldoende emissierechten beschikt rekening gehouden wordt met 
verwachte evoluties, ook van bedrijfstechnische aard, maar wel binnen aanvaardbare limieten. 
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 De beslissing in VLIF dossiers wordt niet uitgesteld tot wanneer de emissierechten effectief 
toegekend werden. Er wordt voorwaardelijk gunstig beslist (cfr supra). Op dat tijdstip kennen 
zowel de landbouwers als de bank de condities onder dewelke de betaling van de steun kan 
gebeuren. 
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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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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 13 
van 14 oktober 2008 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
“Het Muziekhuis” Anzegem   -   Ruimtelijke zonering 
 
Het Muziekhuis in Anzegem is een privé-popschool die dit jaar een honderdtal inschrijvingen telt. De 
Vlaamse administratie Ruimtelijke Ordening eist echter de sluiting van het Muziekhuis, omdat het 
pand zonevreemd zou zijn. Het oude fabriekspand ligt in industriegebied. 
 
Nochtans zou alles wettelijk in orde zijn en zouden er talrijke voorbeelden zijn in andere steden waar 
gelijkaardige projecten blijkbaar wel mogelijk zijn. Verder is er ook een decreet van 2000 dat stelt dat 
een pand in industrieel gebied kan, als het voor openbaar nut is. 
 
1. Op basis waarvan wil de administratie het Muziekhuis dan sluiten? 
 
2. Worden er alternatieven overwogen? Neemt de minister eventueel initiatieven ter zake? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN 
EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 13 van 14 oktober 2008 
van STEFAAN SINTOBIN 
 
 
 
1. Het “Muziekhuis” wordt op de website www.muziekhuis.be voorgesteld als een sinds ongeveer een 

jaar gestarte school voor popmuziek en muzikale vrijetijdsbesteding. Je kunt er wekelijks een 
half uur jouw instrument naar keuze onder individuele begeleiding volgen. Speciaal voor 
volwassenen wordt er les gegeven tot tien uur ’s avonds. Ook worden er groepslessen voorzien 
zoals pop, koor en drama, en dit telkens anderhalf uur per week. Naast de individuele en 
groepslessen werd er sinds begin dit jaar ook gestart workshops. Die omvatten telkens tien 
lessen van anderhalf uur. 

 Het “Muziekhuis” is een privé-opleidingscentrum waar een zestal leerkrachten op zelfstandige 
basis privé-lessen geven in de popmuziek, en is dus, luidens de website bedoeld voor 
“popmusici en –idolen” (in spe of ter vervolmaking) 

 Het “Muziekhuis” is, na een aantal niet nader omschreven aanpassingswerken, gevestigd in het 
vroegere kantoorcomplex van de voormalige weverij “BALBRO”. De loodsen worden gebruikt 
voor opslag in functie van het bedrijf “NV SANICOMFORT”. Het voormalige kantoorcomplex 
wordt verhuurd aan de vzw “Het Muziekhuis”. 

 De omgebouwde kantoren omvatten momenteel een ontvangstruimte, zes akoestisch geïsoleerde 
lokalen (zang, gitaar, basgitaar, drum, drama en een repetitieruimte) en een studio en opname-
ruimte. De repetitieruimte kan ook afgehuurd worden. 

 
 Het complex is volgens het gewestplan Kortrijk, vastgesteld bij koninklijk besluit van 4 

november 1997, gelegen in een gebied voor milieubelastende industrie. Het spreekt voor zich 
dat deze activiteiten niet behoren tot een industriële bedrijvigheid zodat de uitbating strijdig is 
met de gewestplanbestemming en tevens zonevreemd is. 

 De stedenbouwkundige inspecteur voor West-Vlaanderen heeft dan ook bij proces-verbaal van 4 
juli 2008 dit strijdige gebruik vastgesteld. Het proces-verbaal is gesteund op de vaststelling dat 
de functiewijziging, van kantoren bij een textielbedrijf naar een privé-muziekschool, strijdig is 
met de gewestplanbestemming én gebeurde zonder over een uitvoerbare stedenbouwkundige 
vergunning te beschikken. 

 Artikel 99, §1, 6° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening stelt dat niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning de 
hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed geheel of gedeeltelijk mag wijzigen met het oog 
op een nieuwe functie, voor zover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse 
Regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen.  

 
 In het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 zijn een aantal categorieën van 

hoofdbestemmingen vastgelegd binnen dewelke het wijzigen vrijgesteld is van 
vergunningsplicht (artikel 2). Binnen één en dezelfde categorie wijzigen van de functie kan dus 
met andere woorden zonder vergunning. Industrie en ambacht staan in één en dezelfde 
categorie. De huidige uitbating behoort noch tot industrie, noch tot ambacht en voldoet dus niet 
aan die vrijstellingsbepaling. 

 
 In hetzelfde besluit staat ook vermeld dat een stedenbouwkundige vergunning niet vereist is als 

de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd van 
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een van de in dat artikel opgesomde hoofdfuncties naar de hoofdfunctie gemeenschaps-
voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 

 
 Het bewuste opleidingscentrum wordt weliswaar voorgesteld als een “school”, maar uit de 

beschrijving van de activiteiten blijkt duidelijk het overwegende vrijetijdskarakter dat dus eerder 
onder de hoofdfunctie (dag)recreatie moet geplaatst worden. Onder “gemeenschaps-
voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen” worden in de regel immers begrepen die 
voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van 
de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de 
gemeenschap moet dus rechtstreeks aanwezig zijn. Daarbij is het weliswaar irrelevant of deze 
voorzieningen worden opgericht en uitgebaat door een overheid dan wel door een privé-
instelling of -persoon, in zoverre althans de exploitant van de inrichting geen winstbejag 
nastreeft en de voorzieningen werkelijk ten dienste staan van de gemeenschap. Een school valt 
hier dus in principe onder maar niet een overwegende recreatieve instelling of uitbating zoals 
huidig “Muziekhuis”. De uitbating ligt meer in de lijn van (openbare of private) sport- en spel-
infrastructuur die in de gewestplannen een aangepast bestemmingsgebied (recreatiegebied) 
krijgt. 

 
 Het is dus duidelijk dat de functiewijziging onderhevig was aan een voorafgaande stedenbouw-

kundige vergunning. Omdat die er niet was, heeft de stedenbouwkundige inspecteur terecht een 
proces-verbaal opgemaakt. Tegelijk beval hij om voornoemde redenen de staking van het 
strijdige gebruik en heeft hij verzocht om het pand te ontruimen tegen 1 september 2008. De 
eigenaar van de panden en de vzw “Het Muziekhuis verzochten om de opheffing van dit 
bekrachtigd stakingsbevel van gebruik bij dagvaarding in kortgeding van 22 juli 2008 bij de 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Kortrijk. Het Agentschap RWO-Inspectie 
stelde een advocaat aan om de belangen van het Vlaamse Gewest te behartigen. Op 17 
september 2008 werd de zaak gepleit. Op 22 oktober 2008 verwierp de rechter de vordering tot 
opheffing van het stakingsbevel. 

 
2. Wat alternatieven betreft is het zinvol dat de initiatiefnemer eerst nagaat of al dan niet, en onder 

welke voorwaarden een stedenbouwkundige vergunning kán verkregen worden. 
 Het artikel 20 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 

toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen bepaalt dat bouwwerken voor 
openbare diensten en gemeenschapsvoorzieningen ook buiten de daarvoor speciaal bestemde 
gebieden kunnen worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de algemene 
bestemming en met het architectonisch karakter van het betrokken gebied. 

 
 Zoals in punt 1 gesteld, betreft de uitbating echter géén openbare dienst of 

gemeenschapsvoorziening zodat dit afwijkingsartikel niet ter verantwoording kan worden 
ingeroepen. 

 Echter zijn volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 een aantal 
functiewijzigingen ook toelaatbaar voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmings-
zone. Zo is wat “industriegebied” betreft, bepaald (in artikel 7) dat – onder de voorwaarden 
vermeld in de artikelen 2 en 11 – het wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwen-
complex vergunbaar is als dat gelegen is in een industriegebied in de ruime zin (waaronder een 
gebied voor milieubelastende industrie valt) en de nieuwe functie betrekking heeft op een 
inrichting voor luidruchtige binnenrecreatie, zoals een karting, een fuifzaal of een schietstand. 

 Deze regeling biedt dus mogelijkheden. Of voldaan kan worden aan de vermelde voorwaarden 
uit het functiewijzigingsbesluit is, bij gebrek aan concrete gegevens van de zaak, momenteel niet 
uit te maken. 

 
Anderzijds kan de gemeentelijke overheid ook een initiatief nemen om de huidige 
gewestplanbestemming via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan om te zetten naar een 
andere bestemming. Uiteraard moet dit dan wel kaderen in haar gemeentelijk ruimtelijk 
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structuurplan. Of dit hier een oplossingspiste is, is niet duidelijk, maar alleszins heeft de 
gemeente dergelijke optie al kenbaar gemaakt. Wat de nieuwe bestemming dan wel moet 
worden, staat momenteel nog niet vast, maar tegelijk moet worden rekening gehouden met het 
gebruik van de loodsen als opslagruimte én de aanwezigheid van woningen in de directe 
omgeving. 

 Elk ernstig alternatief zal door mijn administratie grondig worden onderzocht en op steun 
kunnen rekenen als het beantwoordt aan de doelstellingen van een duurzame ruimtelijke 
ordening, de wettelijke mogelijkheden en degelijk gemotiveerd is. 
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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. 16 
van 20 oktober 2008 
van JOS STASSEN 
 
 
 
Beleidsplan weekendverblijven   -   Proefproject Stekene 
 
In de uitvoering van het Vlaams beleidsplan voor weekendverblijven zitten we nu in de derde fase, 
waarbij de provincies een visie en ontwikkelingsperspectieven voor de clusters uitwerken. Voor de 
provincie Oost-Vlaanderen werd Stekene als proefproject beschouwd, aangezien de gemeente met 
naar schatting 1250 weekendverblijven over het grootste aantal clusters beschikt. 
 
Dit proefproject nadert de eindfase en overleg tussen de drie betrokken bestuurlijke niveaus 
(gemeente, provincie, Vlaams Gewest) moet het geheel afronden.   
 
In antwoord op een vraag om uitleg van mevrouw Helsen stelde de minister op 15 maart 2007: “Mijn 
standpunt was, is en blijft dat we niet van weekendverblijven die voor 1991 permanent bewoond 
worden, moeten zeggen dat ze de ruimtelijke draagkracht verzwaren want die mensen woonden er en 
iedereen wist dat. Ze waren ook allemaal ingeschreven in het bevolkingsregister. Weekendverblijven 
die er na deze datum zijn gekomen, permanent worden bewoond en die zouden worden 
geregulariseerd, tellen wel mee in de woonprogrammatie en de ruimtebalans.” 
 
In het advies van de MINA-raad over  het voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van 
het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid en voorontwerp van decreet 
betreffende het grond- en pandenbeleid staan ook een aantal zaken te lezen over de 
weekendverblijven: 
 
“Minstens de volgende elementen moeten volgens de Raad in de decreettekst opgenomen worden: 
(1) de gemeenten worden verplicht een ontwerp van zonering op te maken met voorstellen om via 
RUP’s planologische oplossingen te bieden aan clusters van weekendverblijven die niet in RKG 
gelegen zijn; bewoners van illegale weekendverblijven in RKG kunnen geen planologische oplossing 
krijgen (behalve in de zeer specifieke gevallen onder punt 2° van de resolutie van 2003: voor 
bepaalde, weliswaar in aantal beperkte clusters, waar deze aansluiten bij woongebied, mits 
compensatie tussen harde en zachte bestemmingszones); 
(2) de planologische oplossingen voor permanente bewoning in weekendverblijven vallen onder de 
toepassing van de ruimtebalans; 
(3) bewoners van permanent bewoonde, illegale weekendverblijven waarvoor geen planologische 
oplossing mogelijk is en die voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een sociale woning, 
moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale woningen; 
(4) in laatste instantie wordt een uitdovend woonrecht toegekend in niet ruimtelijk kwetsbaar gebied.” 
 
Daarnaast staat in het advies: “De Minaraad vraagt ook decretaal te expliciteren dat het uitdovend 
woonrecht persoonsgebonden en niet overdraagbaar is.” 
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Permanent verblijven in weekendverblijven in een zone voor recreatief verblijf, was in het verleden 
voor heel wat mensen, om sociaaleconomische redenen, een uitwijkmogelijkheid om een dak boven 
het hoofd te hebben. De dag van vandaag is dat anders. Immokantoren prijzen gronden en 
weekendverblijven aan tegen enorm hoge prijzen, met als verkoopsargument, soms expliciet vermeld, 
dat op termijn permanente bewoning mogelijk is in een natuurlijke omgeving. De markt van de 
weekendverblijven is danig veranderd, wat een duidelijk en strikter overheidsbeleid enkel 
noodzakelijker maakt. 
 
1. Wat is de stand van zaken van het proefproject voor weekendverblijven in Stekene? 
 
2. Gaat de minister ervan uit dat weekendverblijven die na 1991 permanent werden bewoond bij het 

uitwerken van een planologische oplossing, ongeacht de bestemming als zone voor recreatief 
wonen of woonzone, meegerekend moeten worden in het woonquotum van de gemeente? 

 
3. Hoeveel woonentiteiten zouden op die manier in de gemeente Stekene in rekening moeten worden 

gebracht voor het woonquotum? 
 
4. Ziet de minister voor illegale weekendverblijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden een 

planologische oplossing? 
 
5. Zal het uitdovend woonrecht persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar? 
 
6. Welke initiatieven worden genomen om bewoners van permanent bewoonde illegale 

weekendverblijven waarvoor geen planologische oplossing mogelijk is voorrang te verlenen, in 
het geval zij voldoen aan de voorwaarden, bij het verkrijgen van een sociale woning? 
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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. 16 van 20 oktober 2008 
van JOS STASSEN 
 
 
 
1. In de provincie Oost-Vlaanderen liep in eerste instantie een pilootproject waarbij in mei 2007 

gestart werd met de gemeente Stekene. In Oost-Vlaanderen is dit de gemeente met de meeste 
weekendverblijven. De provincie stelde in dit pilootproject de methodiek op punt die nadien voor 
de andere clusters in de overige gemeenten kan toegepast worden. Daarbij werd onder meer 
gefocust op enkele knelpunten van juridisch-administratieve aard. De provincie heeft in de loop 
van 2008 de ruimtelijke visie over de clusters in Stekene op punt gesteld en overlegd met de 
gemeente. De provincie werkt nu aan de toetsing van de concrete clusters aan de ruimtelijke visie. 
Op basis daarvan kan dan gestart worden met de opmaak van documenten om te voldoen aan de 
eventuele planMER-plicht in voorbereiding van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Een meer concrete timing is op dit ogenblik niet ter beschikking.  

 
2. De planologische oplossingen kunnen o.m. inhouden dat weekendverblijven als woongebied of 

recreatief woongebied ingekleurd worden, of dat verblijfsrecreatieve zones omgezet worden in een 
zachtere bestemming, waarbij elders op het grondgebied van de gemeente een zone voor wonen of 
recreatief wonen wordt ingekleurd. Dit geldt ook voor weekendverblijven, permanent bewoond na 
1991. Dergelijke oplossingen kunnen uiteraard niet worden aangerekend in de woonbehoeften of 
de woonquota ; zulks wordt nadrukkelijk decretaal verduidelijkt. Die verduidelijking vormt een 
expliciete bevestiging van het belang dat aan een planologische oplossing wordt gehecht. 
Dergelijk oplossingskader verdient de voorkeur boven het systeem van het tijdelijk/aanvullend 
woonrecht. 

 
3. Ik verwijs naar mijn antwoord op de eerste en tweede vraag. De decretale regeling houdt in dat er 

geen woningen in rekening worden gebracht voor het woonquotum. 
 
4. Het gegeven dat een bepaalde constructie illegaal is belet op zich niet dat er een planologisch 

initiatief wordt genomen, ook niet in kwetsbare gebieden. Er zal wel met de nodige 
voorzichtigheid moeten opgetreden worden. Een planningsinitiatief, dus een herbestemming, kan 
zeker niet als hoofddoelstelling of enige doelstelling hebben om illegale constructies te regulari-
seren. Daarover is voldoende en éénduidige rechtspraak. Planningsinitiatieven in kwetsbare 
gebieden voor weekendverblijven, al dan niet met permanente bewoning, zullen hoe dan ook 
gebeuren op basis van een zorgvuldige ruimtelijke afweging. In de kwetsbare gebieden gelden in 
de meeste gevallen ook specifieke voorwaarden vanuit de sectorale regelgeving. Daarnaast zal, 
binnen die randvoorwaarden, ook afgewogen worden (ook in het kader van de MER-studie) of het 
behoud van de constructies geen afbreuk doen aan het karakter van deze kwetsbare gebieden, of ze 
met andere woorden de draagkracht van deze gebieden niet overstijgen. Ik wil er ook op wijzen 
dat niet mag verwacht worden dat planningsinitiatieven voor het geheel van de problematiek van 
illegale constructies een oplossing kunnen bieden. Dergelijke initiatieven heffen bijvoorbeeld de 
illegaliteit niet op. Daarvoor is onder meer nog een stedenbouwkundige vergunning nodig. 
Bijkomend dient verduidelijkt te worden dat het uitdovend woonrecht niet van toepassing is in 
ruimtelijk kwetsbaar gebied. 

 
5. In het voorontwerp van decreet, artikel 43, onderafdeling 3. Woonrecht, wordt geopteerd voor een 

regeling van tijdelijk woonrecht dat persoonsgebonden is en niet overdraagbaar.  
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In het voorontwerp van decreet is sprake van “in hoofde van permanente bewoners geldt, ten 
persoonlijken titel, een tijdelijk woonrecht vanaf 1 januari 2009 tot en met de inwerkingtreding 
van het ruimtelijk uitvoeringsplan. In hoofde van permanente bewoners waarvoor geen 
planologische oplossing geboden wordt, geldt ten persoonlijken titel een aanvullend woonrecht 
vanaf de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het woonrecht vervalt indien het 
weekendverblijf vervreemd wordt en indien een zakelijk recht op het weekendverblijf wordt 
overgedragen.”. Het persoonlijk en niet-overdraagbaar karakter van het tijdelijk woonrecht vloeit 
voort uit het uitzonderingskarakter van dit woonrecht, dat op zijn beurt voortvloeit uit het feit dat 
het permanent bewonen van een weekendverblijf op zich een oneigenlijk gebruik ervan uitmaakt.  

 
6. Permanente bewoners zijn, in de nieuwe decretale regeling (artikel 43, onderafdeling 3. Woon-

recht) ertoe gehouden in te gaan op het eerste aanbod tot herhuisvesting van overheidswege, op 
straffe van verval van hun woonrecht. Het organiseren van concrete maatregelen ter zake valt niet 
onder mijn bevoegdheid. Een regeling is nog niet uitgewerkt.  
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 17 
van 20 oktober 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Brownfieldconvenanten   -   Knelpunten 
 
Deze zomer werd aangekondigd dat de Vlaamse overheid de onderhandelingen zou opstarten met de 
partners achter 42 brownfielddossiers. De eerste brownfieldconvenanten zouden nog voor het einde 
van dit jaar afgesloten worden. Voor de vervuilde terreinen die gesaneerd zullen worden, is dat een 
positieve ontwikkeling waar het leefmilieu alleen maar wel kan bij varen. Op het terrein rijzen echter 
heel wat problemen bij de herbestemming van die terreinen.  
 
In de Commissie voor Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van 2 oktober 2008 zei de minister 
daarover : “We zijn in dit dossier echt aan het pionieren. Ik ben heel enthousiast maar het is wel 
ongelooflijk moeilijk om tot resultaten te komen in dit dossier over de brownfields.” 
 
Op het einde van zijn antwoord zei de minister: “Het spreekt voor zich dat een brownfieldproject niet 
in strijd kan zijn met het ruimtelijk structuurplan, zij het dat er op het vlak van wonen wel conflicten 
dreigen te ontstaan met provinciale structuurplannen. Er is al contact genomen met de gedeputeerden, 
om te kijken in welke mate het ofwel kan worden bijgestuurd, ofwel het onmogelijk is om een project 
te realiseren.” 
 
1. Welke conflicten rijzen er precies op het vlak van wonen met de provinciale structuurplannen? 

Kan de minister enkele voorbeelden geven? 
 
2. Voor een bestemmingswijziging, moet de overheid een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) maken.  
 

Kunnen er volgens de minister alternatieven ontwikkeld worden voor de zware en lange procedure 
van een RUP binnen een brownfieldconvenant? 

 
3. De termijn voor het afsluiten van de convenanten loopt tot eind 2009.  
 

Overweegt de minister om de termijn te verlengen, gezien de moeilijkheden om tot resultaten te 
komen? 
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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. 17 van 20 oktober 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. Globaal gezien gaat het om volgende problematiek: sommige projectontwikkelaars wensen in het 

kader van hun project graag een bestemmingswijziging van bijvoorbeeld industriezone of 
recreatiezone naar een gehele of gedeeltelijke woonzone. Dit om oa. de financiële haalbaarheid 
van het project te garanderen. In het kader van de vertrouwelijkheid van de dossiers kan in deze 
fase, voorafgaand aan de onderhandelingen, hierover verder geen projectspecifieke informatie 
gegeven worden. Deze problematiek zal sowieso aan bod komen in de vanaf januari geplande 
projectplatformen waarbij de haalbaarheid van een convenant vanuit verschillende hoeken zal 
geëvalueerd worden. 

 
2. Het brownfieldconvenant schept een facilitair kader ten behoeve van de ontwikkeling van Brown-

fields, maar respecteert daarbij de bestaande wetgeving en procedures. Via de éénloketfunctie 
kunnen waar mogelijk de verschillende procedures in het kader van een brownfield wel op elkaar 
worden afgestemd, maar worden geen alternatieven voorzien voor de procedure van een RUP. 

 
3. Artikel 7 van het Brownfielddecreet van 30 maart 2007 stipuleert dat de Vlaamse Regering slechts 

een Brownfieldconvenant afsluit indien de stabiliteit, de slaagkans en de relevantie van een project 
op voldoende wijze zijn gemotiveerd. 
 
Naarmate meer knelpunten met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu e.a. de realisatie in de 
weg staan, zal wellicht een langer voortraject met overleg tussen actoren en regisseurs vereist zijn. 
Zodat de kans bestaat dat voor een aantal projecten de deadline van 31 december 2009 wellicht 
niet zal worden gehaald. Dit brengt mogelijks ook de timing van de voorziene meta-evaluatie in 
het gedrang, aangezien deze evaluatie enkel inhoud krijgt mits voldoende convenanten zijn 
afgesloten. 

 
Op dit ogenblik is er nog geen uitsluitsel over de eventuele verlenging van de termijn. 
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Vraag nr. 19 
van 21 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Gelijkekansenbeleid   -   Actieplannen open coördinatiemethode 
 
In het voorjaar van 2006 werden doelstellingen in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Ministerieel 
Comité voor Gelijke Kansen, dat bestaat uit alle ministers uit de Vlaamse Regering. Vervolgens werd 
een ambtelijke Commissie Gelijke Kansen opgericht met vertegenwoordigers uit alle 
beleidsdomeinen. 
 
Deze goedgekeurde doelstellingennota heeft als basis gefungeerd voor het opstellen van de 
actieplannen 2006-2007 en 2008-2009 die zijn ingediend in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid. 
 
Uit de gedachtewisseling in de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke 
Kansen van 2 oktober jongstleden blijkt dat de actieplannen, zowel voor de werkjaren 2006-2007 als 
voor de werkjaren 2008-2009, zijn gekozen uit een suggestienota die door de administratie is 
opgemaakt.  
 
1. Kan de minister, voor zijn/haar beleidsdomein(en), een exemplaar bezorgen van de suggestienota 

die is aangewend voor de keuze van de actieplannen 2006-2007 en de actieplannen 2008-2009?  
 
2. Welke criteria heeft de minister aangewend om een keuze te maken uit de suggestienota’s voor het 

opstellen van de actieplannen 2006-2007 en 2008-2009?  
 
3. Werden er bepaalde actieplannen uit de suggestienota niet in aanmerking genomen? Zo ja, welke 

en waarom?  
 
4. Zijn er actieplannen die de minister in de open coördinatiemethode heeft opgenomen die niet op 

de suggestielijst stonden? Zo ja, welke en waarom? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 20, Van Mechelen nr. 19, 

Vandenbroucke nr. 35, Anciaux nr. 14, Keulen nr. 12, Van Brempt nr. 28, Vanackere nr. 43, 
Crevits nr. 39, Ceysens nr. 12). 
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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. 19 van 21 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams 
minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen. 
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Vraag nr. 20 
van 24 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Winkelcentra noordrand Brussel   -   Stand van zaken 
 
Op donderdag 22 mei heeft de Brusselse minister-president, Charles Picqué, bekendgemaakt dat er een 
consensus bestaat in de Brusselse Regering om een voetbalstadion en een groots winkelcomplex te 
bouwen op de Heizelvlakte.  
 
Dit in tegenstelling tot vorige berichten, waarin Schaarbeek-Vorming werd vermeld, maar wegens een 
zeer vervuilde en onstabiele grond werd dit scenario blijkbaar afgevoerd. Minister-president Picqué 
legt de keuze uit omdat de Heizel openbaar bezit is en er op deze manier kortere procedures nodig zijn. 
Hij verwijst in hetzelfde interview daarvoor naar de plannen voor een winkelcentrum in Machelen-
Vilvoorde. Brussels minister Guy Vanhengel verdedigt eveneens de keuze. Door deze keuze wordt alle 
infrastructuur geconcentreerd in één gebied: een multifunctioneel voetbal- annex spektakelstadion op 
de “Parking C”, een groot shoppingcentrum op  “Trade Mart” en het behoud van Mini-Europa, Océade 
en het Koning Boudewijnstadion voor atletiekmanifestaties.  
 
Verschillende zelfstandigenorganisaties hebben echter het gebrek aan overleg tussen de beide 
regeringen aangeklaagd, omdat de mogelijke bouw van twee grote winkelcentra op enkele kilometers 
afstand economisch geen meerwaarde biedt. Ook dreigen de bestaande handelskernen daarmee 
verloren te gaan. Deze organisaties kunnen zich niet van de indruk ontdoen dat de beslissing van de 
Brusselse Regering is ingegeven op basis van “de eerste te zijn”, in plaats van te kijken welke de 
economische en maatschappelijke toegevoegde waarde zou zijn van de diverse projecten afzonderlijk 
en gezamenlijk.  Volgens deze organisaties is deze houding de verkeerde en moet de wenselijkheid 
van een bijkomend shoppingcentrum onderzocht worden via overleg.  
 
In de week van 16 juni werd bekendgemaakt in de pers dat Uplace meer dan 600 miljoen euro wil 
investeren in een domein van meer dan 190.000 vierkante meter in Machelen. De organisatie hoopt 
eind volgend jaar alle nodige vergunningen op zak te hebben, zodat tegen 2012 van start gegaan kan 
worden met dit groot handels-, kantoor- en wooncomplex. Er zouden dus twee grote winkelcentra 
gebouwd worden op enkele kilometers van elkaar. 
 
Alvorens de verschillende overheden de nodige papieren afleveren, lijkt het nodig dat er voldoende 
overleg wordt gepleegd tussen de Vlaamse Regering en het Brussels Gewest, gezien de mogelijke 
economische impact op Brussel en Vlaams-Brabant en de potentiële mobiliteitsproblemen. De 
Vlaamse Regering heeft zware inspanningen gedaan om de Ring rond Brussel weer meer verkeersvrij 
te maken, maar dit kan teniet gedaan worden indien er geen flankerende mobiliteitsinspanningen 
worden geleverd. 
 
In mijn vraag om uitleg ter zake (Handelingen C148 – ECO16 – 21 februari 2008, blz. 1-5) heb ik 
onder meer gepleit voor de oprichting van een structureel “intergewestelijk ministerieel overleg” 
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waarbij de plannen en de uitvoering worden besproken en opgevolgd, en in overleg met de lokale 
politieke en socio-economische actoren. 
 
1. Kan de minister een stand van zaken geven van het bouwdossier van Uplace sinds het antwoord op 

de vraag om uitleg nr. 721? Welke nieuwe stappen zijn er sindsdien gezet?  
 

Minister van Mechelen heeft op vraag om uitleg nr. 1412 van collega Eric Van  Rompuy 
(Handelingen C276 – LEE32 – 5 juni 2008) verklaard dat de projecten in Machelen-Vilvoorde in 
een vergevorderd stadium van planologische voorbereiding waren.  
 
Kan de minister hiervan een overzicht geven? 

 
2. In welke mate is het project van Uplace economisch leefbaar, gezien de beslissing van de 

Brusselse Regering om op de Heizelvlakte een groot winkelcomplex te bouwen?  
 
3. In het antwoord op vraag om uitleg nr. 721 werd er kenbaar gemaakt dat er nog geen overleg had 

plaatsgevonden met het Brussels Gewest over de opmaak van het masterplan van de 
reconversiezone “Vilvoorde-Machelen”.  

 
Is dit sindsdien wel gebeurd? Zo ja, hoe verliep dit overleg en wat is de uitkomst ervan?  

 
4. In opvolging van het antwoord op vraag om uitleg nr. 721: in de multicriteria-analyse werd de 

impact op het lokale handelsapparaat bestudeerd. Ook was er in het kader van het masterplan een 
bijkomende studie hierover gevraagd. De minister van Economie heeft daarbij meegedeeld dat 
deze studie “momenteel werd afgerond”.  

 
Is ze ondertussen afgerond en kan de minister de resultaten hiervan meedelen?  

 
5. Werden er eventueel al stappen ondernomen voor een structureel intergewestelijk overleg ter 

zake? Zo ja, welke? 
 
N.B. Deze werd gesteld aan de ministers Ceysens (vraag nr. 14) en Van Mechelen (nr. 20). 
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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. 20 van 24 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister 
van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. 
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Vraag nr. 21 
van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Klimaatopwarming   -   Maatregelen 
 
Volgens het WWF (World Wide Fund for Nature) voltrekt de klimaatopwarming zich sneller dan tot 
nu toe voorspeld. Ook bij ons zijn ernstige gevolgen te verwachten: meer en zwaardere stormen, 
overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. 
 
1. Welke zijn de uitdagingen en problemen waarmee de minister in elk van zijn/haar 

beleidsdomeinen ten gevolge van de klimaatopwarming geconfronteerd wordt? 
 
2. Welke maatregelen nam de minister ter zake in elk van zijn/haar beleidsdomeinen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 27, Van Mechelen nr. 21, 

Vandenbroucke nr. 48, Anciaux nr. 23, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 34, Vanackere nr. 49, 
Crevits nr. 51, Ceysens nr. 16). 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 21 van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams Minister van 
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 22 
van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Vlaamse verenigingen   -   Deelname aan internationale koepelstructuren 
 
Graag richt ik volgende vraag aan de minister naar aanleiding van het wedervaren van de Federatie 
van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado) en de Fédération Francophone des Sourds de Belgique 
(FFSB). 
 
Fevlado en FFSB hadden een vraag gericht aan de Wereldfederatie voor Doven (WFD) om allebei als 
lid te mogen toetreden. Zij ontvingen volgend antwoord: 
 
"Your request to admit the two Belgian organisations as Ordinary Members from January 2009 was 
discussed at the recent WFD Board meeting in Ede, the Netherlands. The Board was of the opinion 
that it is a sensible question to admit more than one organisation from a country as OM. Therefore it 
was decided to leave this question to the newly established Legal Commission who has been given the 
task to revise the WTD Intemal Rules which usually are used as a guideline for explaining and 
defining the WFD Statutes. It is expected that the Legal Commission will come up with a proposal to 
define the words "at least" in connection with the revision of the Intemal Rules and the Statutes (in de 
statuten staat dat minstens één organisatie gewoon lid kan worden van de WFD, HS). This will take 
sometime and it is expected that a solution with regard to your request will be presented at the Board 
meeting in May 2009. The WTD Statutes may be amended again at the General Assembly in 2011 or 
later." 
 
Mogelijk ondervinden ook andere Vlaamse (belangen)verenigingen, instellingen en instanties 
moeilijkheden om deel uit te maken van internationale koepelorganisaties en dus om internationaal te 
participeren. 
 
De terughoudendheid van internationale koepelorganisaties kan enigszins worden begrepen, gezien het 
mogelijke misbruik. Maar tegen meerdere leden vanuit het gefederaliseerde België, met zijn specifieke 
bevoegdheidsverdeling en democratisch gelegitimeerde deelparlementen, zou er toch geen bezwaar 
mogen bestaan.  
 
Heeft de minister binnen zijn/haar bevoegdheidsdomeinen weet van Vlaamse (belangen)verenigingen, 
instellingen en instanties die problemen ondervinden om deel uit te maken van internationale 
koepelorganisaties ten gevolge van de Belgische context? 
 
Werd deze problematiek binnen de Vlaamse Regering reeds aangekaart met het oog op een 
gezamenlijke strategie? 
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 32, Van Mechelen nr. 22, 
Vandenbroucke nr. 51, Anciaux nr. 26, Keulen nr. 19, Van Brempt nr. 39, Vanackere nr. 50, 
Crevits nr. 60, Ceysens nr. 17). 
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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. 22 van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
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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Vraag nr. 23 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Personeel Vlaamse overheid   -   Selectie en rekrutering 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor; 
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen; 
- in eigen beheer; 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door een derde. 
 
In opvolging van schriftelijke vraag nr. 99 van 11 mei 2006 (Websitebulletin publicatiedatum 28-09-
2006) vernam ik graag van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in 2006 en 2007 (cijfers per 

jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden IVA’s en EVA’s met en zonder 

rechtspersoonlijkheid waarvoor de minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde, 

 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 

 
4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 

Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of (toekomstige) agentschappen? 
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5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 
van aanwerving?  

 
Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 

 
6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 

integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 
 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 33, Van Mechelen nr. 23, 

Vandenbroucke nr. 54, Anciaux nr. 31, Keulen nr. 20, Van Brempt nr. 41, Vanackere nr. 52, 
Crevits nr. 62, Ceysens nr. 18). 
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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. 23 van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
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. 24 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Armoedebestrijding en sociale cohesie   -   Stand van zaken 
 
In het Pact van Vilvoorde staat de doelstelling verwoord dat armoedebestrijding en sociale cohesie in 
het jaar 2010 zo ver gevorderd zouden moeten zijn dat Vlaanderen op dat gebied tot de top-vijf van de 
Europese regio’s behoort. 
 
Ook in het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 “Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen” is in 
hoofdstuk IV.H. “(Kans)armoede bestrijden” als doelstelling opgenomen dat Vlaanderen op het vlak 
van armoedebestrijding en sociale cohesie bij de top 5 van de EU-regio’s moeten behoren. Dit 
betekent, aldus voormalig Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte op een vraag om uitleg (C19 – 
WEL3 – 11 oktober 2005), dat elke minister zich voor bovenvermelde doelstelling verantwoordelijk 
moet voelen. 
 
Nu we het einde van de legislatuur naderen, lijkt dit het gepaste ogenblik voor een stand van zaken. 
 
1. Welke maatregelen heeft elke minister deze legislatuur genomen binnen zijn/haar bevoegdheden 

om bovenvermelde doelstelling te bereiken? 
 
2. Kan de minister van Welzijn de situatie schetsen in verband met de huidige positie van 

Vlaanderen in het licht van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde met betrekking tot de 
armoedebestrijding en sociale cohesie?  

 
Op basis van welke criteria wordt bepaald of Vlaanderen tot de top-vijf van de Europese regio’s 
behoort inzake armoedebestrijding en sociale cohesie?  

 
Op welke plaats bevindt Vlaanderen zich nu? Graag een overzicht per jaar. 

 
N.B. De eerste subvraag werd gesteld aan alle ministers, de tweede bijkomend aan de minister van 

Welzijn (Peeters vraag nr. 34, Van Mechelen nr. 24, Vandenbroucke nr. 55, Anciaux nr. 32, 
Keulen nr. 21, Van Brempt nr. 42, Vanackere nr. 53, Crevits nr. 63, Ceysens nr. 19). 
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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. 24 van 29 oktober 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. 25 
van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Toegankelijkheidsbeleid   -   Erfgoed en ruimtelijke ordening 
 
Op 14 april 2006 verspreidde minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt samen met toenmalig 
minister-president Yves Leterme een persbericht over de engagementen die de verschillende ministers 
hadden genomen aangaande het open coördinatiebeleid. Eén van de drie thema's betrof 
toegankelijkheid. 
 
Wat de bevoegdheden van de minister betrof, stonden volgende engagementen vermeld:  
 
- opstellen en verspreiden richtlijnenkader en code voor goede praktijk;  
 
- verbeteren van integrale toegankelijkheid via het screenen van een selectie van monumenten, 

landschappen en archeologisch erfgoed. 
 
Kan de minister een stand van zaken meedelen omtrent de realisatie van deze concrete engagementen? 
 
N.B. Vragen over hetzelfde onderwerp werden gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 25), 

Vandenbroucke (nr. 57), Anciaux (nr. 35), Keulen (nr. 22), Vanackere (nr. 56), Crevits (nr. 66). 
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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. 25 van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
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. 26 
van 29 oktober 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Rookmelders   -   Stedenbouwkundig attest en controle 
 
Alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd 
waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd na 23 juni 2008, moeten uitgerust zijn met correct geïnstalleerde 
rookmelders. Aan de hand van een attest, afgeleverd door de verstrekker van de stedenbouwkundige 
vergunning, moet de bouwheer bewijzen dat de rookmelder geplaatst is. 
 
De plaatsing van een rookmelder kan mensenlevens redden en is daarom zinvol. De koppeling van de 
plaatsing van de rookmelder aan de stedenbouwkundige vergunning en de controle ervan door de 
vergunningverlenende overheid roept echter heel wat vragen op.  
 
1. Wat wordt in dit verband verstaan onder “renovatie”?  
 
2. Dienen de rookmelders aangegeven te worden op de bouwplannen? Of in een nota van toelichting 

bij het aanvraagdossier? Of dienen ze nergens vermeld te worden in het aanvraagdossier tot het 
verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning?  

 
Indien de rookmelders weergegeven moeten zijn, maar dit niet het geval is: is dit dan een 
voldoende reden om een aanvraagdossier onvolledig te verklaren (volgens art. 108 DRO)? Het 
aangeven van rookmelders op de plannen en/of in het dossier is immers niet opgenomen in de 
dossiersamenstelling volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004. 

 
3. De vergunningverlenende overheid - meestal de gemeente - verstrekt een attest waaruit blijkt dat 

de rookmelder correct is geïnstalleerd.  
 

a) Op welk moment voert de gemeente deze controle uit?  
 

b) Wie moet deze controles uitvoeren?  
 

c) Waarom moet de bouwheer bewijzen dat de rookmelder correct is geplaatst? Is dit nodig voor 
de verzekering? Is de aanvraag van zo’n attest verplicht? Binnen welke termijn moet hij dit 
doen?  

 
d) Wat zijn de gevolgen van het niet aanvragen van een attest?  

 
e) Zijn er sancties indien de vergunningverlenende overheid constateert dat de rookmelder niet 

correct is geïnstalleerd? Is het niet (correct) plaatsen van een rookmelder een 
stedenbouwkundige overtreding? 
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f) In hoeverre kan de vergunningverlenende overheid aansprakelijk worden gesteld indien er na de 

controle toch een brand uitbreekt?  
 

g) Voorziet de Vlaamse overheid vorming voor degenen die de controle dienen uit te voeren?  
 

h) Voorziet de Vlaamse overheid een model van attest? 
 
4. In sommige gevallen verleent het gewest de stedenbouwkundige vergunning.  
 

a) Op welke manier past de Vlaamse Regering de regelgeving toe: wordt een bepaling opgenomen 
in de stedenbouwkundige vergunning?  

 
b) Op welke wijze voert het gewest controles op de correcte installatie van de rookmelders uit?  

 
c) Zijn er reeds controles uitgevoerd en wat heeft dit opgeleverd?  

 
5. Raad de minister de gemeenten aan voortaan in de stedenbouwkundige vergunning de voorwaarde 

op te nemen dat dient te worden voldaan aan de decretale verplichting een rookmelder te plaatsen? 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -101- 
 
 

 

DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN 
EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 26 van 29 oktober 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
1. De definitie van het woord renovatie is in dit verband niet zo belangrijk. Het decreet definieert 

het toepassingsgebied onder meer als: “alle woningen waaraan renovatiewerken worden 
uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is”. De stedenbouwkundig 
vergunningsplichtige werken zijn opgesomd in artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Ook moet men rekening houden met de 
vrijstellingen opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling 
van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen 
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. 

 
2. Het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders 

wijzigt de dossiersamenstelling van stedenbouwkundige aanvragen niet. Die wordt geregeld via 
het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004. De rookmelders dienen niet aangegeven 
te worden op de bouwplannen, noch vermeld te worden in een nota van toelichting. 

 
3.  

a. Het decreet bepaalt: “Aan de hand van een attest, afgeleverd door de verstrekker van de 
stedenbouwkundige vergunning, moet de bouwheer bewijzen dat de rookmelder geplaatst 
is.” Het lijkt mij dus logisch dat het attest pas kan afgeleverd worden na de plaatsing van de 
rookmelder. Het decreet bepaalt echter niet wanneer dit ten laatste moet gebeuren.  

 
b. Het decreet bepaalt niet wie de controle uitvoert. 
 
c. Het decreet bepaalt niet waarom de bouwheer de correcte plaatsing van de rookmelder moet 

bewijzen. Het decreet bepaalt ook geen enkele procedure of termijn terzake. Het is zelfs niet 
duidelijk of de bouwheer het attest moet aanvragen, dan wel of de verstrekker van de 
stedenbouwkundige vergunning dit uit eigen beweging moet doen. 

 
d. Het decreet bevat geen strafbepalingen. Er zijn dan ook geen gevolgen verbonden aan het 

niet beschikken over een attest. 
 
e. Zoals gezegd zijn er geen sancties. Het niet plaatsen van een rookmelder is geen 

stedenbouwkundige overtreding, tenzij de plaatsing in de stedenbouwkundige vergunning 
zou zijn opgelegd. 

 
f. Een rookmelder is niet bedoeld om brand te voorkomen, maar om brand tijdig te melden. 

Uw vraag is mij dan ook niet duidelijk. 
 
g. Er zijn geen opleidingen voorzien door de gewestelijke administratie omdat de controle in 

hoofdorde door gemeentelijke ambtenaren zal uitgevoerd worden.  
 
h. Neen. Er is geen model van attest voorzien. Artikel 2 van decreet vermeldt duidelijk de 

criteria waaraan een rookmelder moet voldoen. 
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4. 

a. Neen. 
 
b. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren hebben over deze kwestie reeds 

beraadslaagd. Aangezien mijn administratie niet over de nodige deskundigheid, noch over 
het personeel beschikt om vaststellingen ter plaatse te doen, zal mijn administratie slechts 
attesten afgeven aan de bouwheren die met een brandweerverslag de correcte plaatsing 
bewijzen. 

 
c. Neen. 
 

5.  Neen. De gemeenten zijn hierin vrij. Ze moeten zich er wel van bewust zijn dat als ze de 
plaatsing als voorwaarde aan de vergunning verbinden, de niet-plaatsing een stedenbouw-
kundige overtreding inhoudt. 
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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. 27 
van 29 oktober 2008 
van FIENTJE MOERMAN 
 
 
 
Successierechten   -   Inboedel gezinswoning 
 
Op 7 juli 2006 werd het decreet goedgekeurd houdende de vrijstelling van successierechten ten 
voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning. Het decreet trad in 
werking op 1 januari 2007. 
 
De inboedel (inclusief aanhorigheden zoals de gemeenschappelijke gezinswagen) van de 
gezinswoning werd hiermee echter niet vrijgesteld van successierechten.  
 
Kan de minister de meest recente cijfers geven inzake het aandeel van de successierechten tussen 
echtgenoten en samenwonende partners voor de inboedel van de gezinswoning (inclusief 
aanhorigheden) ten opzichte van de totale opbrengst van de successierechten? 
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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. 27 van 29 oktober 2008 
van FIENTJE MOERMAN 
 
 
 
De FOD Financiën houdt geen statistieken bij, waarbij de waarde van de inboedel van een woning 
afgezonderd wordt van de waarde van de andere roerende activa.  
 
Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger dus enkel aangeven, dat voor de periode van januari tot en 
met oktober 2008 een waarde van 706.120.206 euro werd vrijgesteld van successierechten ingevolge 
het decreet van 7 juli 2006 (houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de 
langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning).  
 
Voor diezelfde periode werd – opnieuw tussen echtgenoten en samenwonenden – een totale roerende 
waarde van 766.200.191 euro als belastbaar actief opgenomen. Dit bedrag bevat naast de waarde van 
de inboedel ook financiële activa zoals bijvoorbeeld saldo’s van bankrekeningen en aandelen. Ook de 
waarde van andere roerende voorwerpen (bijvoorbeeld auto’s, collecties van kunstvoorwerpen) 
kunnen hiervan deel uitmaken.  
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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. 28 
van 29 oktober 2008 
van WARD KENNES 
 
 
 
Netto te financieren saldo  -   Overboekingen en schuldovernames 
 
Deze vraag betreft het netto financieringssaldo en het Fonds ter Valorisatie van de GIMV-
particiapatie. 
 
1. Komen de overboekingen van activa van de Vlaamse Gemeenschap naar het Toekomstfonds en 

het Zorgfonds tot uiting in het netto te financieren saldo van de Vlaamse Gemeenschap? 
 
2. Werden deze operaties expliciet vermeld in de maandelijkse Schatkisttoestand en Nieuwsbrief 

kasbeheer van de Vlaamse Gemeenschap?  
 
3. Welke overboekingen vonden er tot nu toe plaats in 2008 (bedrag; datum)? Welke overboekingen 

worden er nog gepland in 2008? 
 
4. Belasten de overnames van schulden van gemeenten en van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie het netto te financieren saldo van de Vlaamse Gemeenschap?  
 
5. Welke overnames (bedrag; datum) vonden er plaats in 2008?  
 
6. Het Fonds ter Valorisatie van de GIMV-participatie bedraagt volgens de gegevens van de tweede 

BC2008 (begrotingscontrole) 162,677 miljoen euro.  
 
Zit dit bedrag nog in de kaspositie van de Vlaamse Gemeenschap?  
 
Waarvoor zullen die middelen dienen? Wanneer wordt hun eventuele aanwending verwacht? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 28 van 29 oktober 2008 
van WARD KENNES 
 
 
 
1. De dotaties naar het Vlaams Toekomstfonds en het Zorgfonds komen tot uiting in het Netto te 

Financieren Saldo. Zodra deze middelen getransfereerd zijn naar desbetreffende agentschappen, 
maken ze geen deel meer uit van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap/Gewest (in tegen-
stelling tot b.v. Minafonds) en maken ze dus ook geen deel uit van de kas van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

 De dotaties aan deze agentschappen zijn evenwel geen ESR-uitgaven en belasten dan ook niet 
het ESR-vorderingensaldo. 

 
2.  Beide operaties worden niet expliciet vermeld, noch in de maandelijkse Schatkisttoestand, noch 

in de Nieuwsbrief kasbeheer. Beide transacties zijn inbegrepen in de kasuitgaven in de maande-
lijkse schatkisttoestand (pag.1 en pag. 3) en in begrotingsuitgaven vermeld in de nieuwsbrief 
kasbeheer (pag. 2). 

 
3. Voor het Vlaams Toekomstfonds werden de volgende bedragen betaald: 
 

Betaald bedrag Datum effectieve betaling 

360.052.000 14/01/08

123.040.000 02/10/08  

30.760.000 02/10/08  
513.852.000 TOTAAL

Er zijn geen verdere betalingen meer gepland. 
 
Voor het Zorgfonds werden de volgende bedragen betaald en/of in betaling gesteld: 

 
Betaald bedrag Datum effectieve betaling 

100.000.000 22/01/08

28.442.000 01/02/08

80.000.000 29/05/08

20.000.000 19/06/08

700.000 30/07/08

2.800.000 09/07/08

80.000.000 27/10/08

20.000.000 07/11/08

331.942.000 TOTAAL
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Er zijn geen verdere betalingen meer gepland. 
 
4. De overnames van de schulden van de gemeenten en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

(VGC) hebben een invloed op het netto te financieren saldo van de Vlaamse Gemeenschap, 
aangezien zij beschouwd worden als een kapitaalsoverdracht. Dit betekent ook dat zij een 
weerslag hebben op het vorderingensaldo van de Vlaamse Gemeenschap. Evenwel wordt deze 
impact volledig gecompenseerd door het feit dat de overnames bij de gemeenten en de VGC 
voor hen als een kapitaalsontvangst worden geboekt. Zodoende is er op niveau van entiteit II 
geen invloed op het vorderingensaldo, en gaat het bijgevolg om een neutrale operatie. De 
Vlaamse Gemeenschap heeft hierover het expliciet akkoord verkregen van de Hoge Raad voor 
Financiën op 10 januari 2008. 

 
5. Zie bijlage1. 
 
 Er worden geen verdere overnames gepland. 
 
6. Het Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie zit binnen de kaspositie van de Vlaamse 

Gemeenschap en bedraagt op dit ogenblik 157,277 miljoen euro.  
 
 In februari 2008 werd immers 5,400 miljoen euro betaald aan de Vlaamse Milieuholding nv als 

partiële volstorting (75 %) van de kapitaalverhoging die werd doorgevoerd met het oog op de 
sanering en ontwikkeling van de Balmatt-site te Mol (greyfieldontwikkeling). 

 
 Aangezien de inkomsten uit de valorisatie van de GIMV-participatie geen ESR-inkomsten zijn, 

zullen deze dan ook enkel kunnen aangewend worden voor uitgaven die geen impact hebben op 
het vorderingensaldo, zoals onder andere het nemen van participaties. 

 
BIJLAGE 
 
Overzicht overnames in 2008 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_MECHELEN/28/antw.028.bijl.001.doc 
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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. 29 
van 30 oktober 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Brownfieldproject Schotte-Duparc Aalst   -   Stand van zaken 
 
Op voorstel van de ministers kregen een aantal brownfieldprojecten een akkoord van de Vlaamse 
Regering op de ministerraad van 18 juli. Door het akkoord konden onderhandelingen met alle 
betrokken partners van de projecten starten, zodat een brownfieldconvenant kan worden afgesloten. 
Ook het Aalsterse project, gesitueerd op de voormalige site van Schotte-Duparc, werd ontvankelijk en 
gegrond verklaard. 
 
Met OVAM werd eerder al een akkoord bereikt over de sanering van de gronden rond het oude 
fabrieksgebouw van leerlooierij Schotte. Ook met de intercommunale Solva en met de provincie Oost-
Vlaanderen wordt samengewerkt. Het akkoord van de Vlaamse Regering betekent nu dat alle partners 
betrokken worden bij concrete onderhandelingen voor het afsluiten van één samenwerkingscontract of 
zogenaamd brownfieldconvenant. Daarin worden werkafspraken vastgelegd rond timing, subsidies, 
administratieve en juridische procedures, enzovoort.  
 
Als het convenant tot stand komt, kunnen de plannen van de stad Aalst eindelijk gerealiseerd worden. 
Zo wil men op de grote site een natuur- en recreatiegebied realiseren dat de verbinding moet vormen 
tussen de groene zones Osbroek en Gerstjens. Er zijn plannen voor een aanlegsteiger aan de Dender, 
sportinfrastructuur, een jeugdherberg, natuureducatie en kampeerfaciliteiten.  
 
In de regeringsmededeling van 18 juli stond dat hopelijk al in het najaar de eerste 
brownfieldconvenanten zouden kunnen worden afgesloten. 
 
1. Wat is de stand van zaken voor het brownfieldproject in Aalst? Zijn de onderhandelingen reeds 

aan de gang? Wanneer wordt het afsluiten van een convenant voorzien? 
 
2. Welke zijn de betrokken partijen bij de onderhandelingen voor dit project? 
 
3. Kan de Vlaamse overheid zich vinden in de door de stad Aalst vooropgestelde bestemming van de 

brownfield op de Schotte-Duparcsite?  
 
4. Voorziet de Vlaamse overheid (bijkomende) ondersteuning voor dit project? Zo ja, op welke 

manier? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 29) en Ceysens (nr. 20). 
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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. 29 van 30 oktober 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister 
van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 
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Vraag nr. 30 
van 30 oktober 2008 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Verkeersbelasting   -   Voertuigen van openbare diensten 
 
Volgens het Wetboek van Inkomstenbelastingen Hoofdstuk II artikel 5 § 1 zijn van belasting 
vrijgesteld: de voertuigen uitsluitend gebruikt voor een openbare dienst van de staat, de 
gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties of de gemeenten. 
 
Als een gemeente een voertuig aankoopt, wordt op het inschrijvingsformulier vermeld dat het een 
voertuig van een gemeente betreft.  
 
Normaal gezien zou die gemeente dan geen aanslagbiljet voor verkeersbelasting mogen ontvangen.  In 
praktijk loopt dit echter volledig mis. 
 
Een voorbeeld uit de praktijk: 
  
- gemeente X koopt  een voertuig aan; 
  
- 22/01/2007: datum inschrijving; 
  
- 08/03/2007: aanslagbiljet verkeersbelasting voor AJ 2007 (Brussel); 
  
- 23/05/2007: opnieuw aanslagbiljet voor AJ 2007 (ontvangkantoor); 
  
- 08/03/2008: aanslagbiljet verkeersbelasting voor AJ 2008 (Brussel); 
  
- 14/05/2008: aangetekend schrijven van ontvangkantoor. Verkeersbelasting (2007) dient 

onmiddellijk betaald te worden. 148,76 euro + 5 euro kosten; 
  
- 16/05/2008: gemeente dient bezwaar in  (aangetekend schrijven) bij Directie Taxatie; 
  
- 27/05/2008: gemeente ontvangt brief van Directie Taxatie. Gemeente krijgt vrijstelling en dienst 

belastingen auto’s Brussel zal hiervan op de hoogte gebracht worden; 
  
- 28/05/2008: aanslagbiljet vanuit Brussel 148,76 euro + 50 euro administratieve boete (AJ 2008); 
  
- 25/06/2008: aanslagbiljet vanuit Ontvangkantoor: teruggave 50 euro (AJ 2008); 
  
- 08/07/2008: aanslagbiljet vanuit Ontvangkantoor: teruggave 148,76 euro  (AJ 2007); 
  
- 08/07/2008: aanslagbiljet vanuit Ontvangkantoor: teruggave 148,76 euro  (AJ 2008); 
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- 07/08/2008: brief vanuit Ontvangkantoor: teruggave 50 euro zal ingehouden worden voor 

regularisatie schulden. Er zijn geen schulden; 
  
- 08/09/2008: 2 brieven vanuit Ontvangkantoor: teruggave 148,76 euro zal ingehouden worden voor 

regularisatie schulden (AJ 2007 + 2008); 
  
- 17/9/2008: brief vanuit Ontvangkantoor: verkeersbelasting 148,76 euro (2008) moet onmiddellijk 

betaald worden, met vermelding dat bedrag van 50 euro (“belasting, kosten en intresten”) reeds 
betaald is. Dit bedrag werd evenwel niet betaald. 

 
Enzovoort. 
 
In principe moet het toch mogelijk zijn dat, wanneer een gemeente een voertuig aankoopt en op het 
inschrijvingsformulier vermeldt dat het gaat om een voertuig voor een openbaar bestuur,  automatisch 
alle instanties op de hoogte worden gebracht, zodat er geen aanslagbiljet voor verkeersbelasting wordt 
verstuurd. 
  
Verschillende diensten houden zich bezig met verkeersbelastingen. Ze geven elkaar blijkbaar geen 
info door en werken volledig naast elkaar. 
   
1. Is de minister op de hoogte van deze toestanden? 
 

Heeft hij er zicht op in welke Vlaamse gemeenten en andere openbare diensten dergelijke 
problemen zich voordoen? 

 
2. Welke procedure wordt momenteel gehanteerd bij inschrijving en belasting voor voertuigen die 

uitsluitend gebruikt worden voor een openbare dienst van de staat, de gemeenschappen, de 
gewesten, de provincies, de agglomeraties of de gemeenten? 

 
3. Welke oorzaak ligt aan de basis van het feit dat bijvoorbeeld gemeenten in de praktijk toch 

aanslagen ontvangen? 
 
4. Welke maatregelen denkt de minister te nemen om dit probleem te verhelpen? 
 
5. Kan de minister een raming maken van wat deze onnodige administratieve procedures en 

briefwisseling de gemeenschap kosten?  
 
6. Heeft de minister dit al aangekaart of zal hij dit aankaarten bij zijn federale collega, de minister 

voor Ondernemen en Vereenvoudigen? 
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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. 30  van 30 oktober 2008 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Zoals de Vlaamse volksvertegenwoordiger weet, is de Vlaamse overheid bevoegd voor het bepalen 
van de tarieven, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de verkeersbelastingen, de belasting op 
de inverkeerstelling en het eurovignet.  
 
Maar de invordering van deze rechten, en bijgevolg ook de toepassing van de geldende regelgeving, 
behoort tot de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Financiën.  
 
Ik kan u dan ook op korte termijn geen antwoord verschaffen op de vragen die u met betrekking tot het 
concrete dossier formuleert.  
 
Op 10 juli 2008 heeft de Vlaamse Regering beslist om de inning van deze groep gewestbelastingen in 
eigen beheer te nemen met ingang van 1 januari 2010.  
 
Zoals ik uitvoerig heb toegelicht naar aanleiding van de bespreking van mijn beleidsbrief voor 2009 
wordt momenteel met de federale overheid overlegd over een uitvoerbaar en pragmatisch scenario 
voor deze transitie. Ik wil de overname doorzetten, maar dan enkel op een doordachte manier en met 
voldoende risicobeheersing. 
 
Bij de overdracht van de inning van de verkeersbelastingen beoogt de Vlaamse Belastingdienst een 
volledige herziene en doordachte inningswijze te introduceren, waarbij net zoals bij de onroerende 
voorheffing, de vrijstellingen grotendeels geautomatiseerd zullen worden toegekend.  
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 31 
van 3 november 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Aanslagbiljet onroerende voorheffing   -   Faciliteitengemeenten 
 
Veel Franstaligen in de faciliteitengemeenten hebben ook dit jaar hun aanslagbiljet betreffende de 
onroerende voorheffing in het Nederlands ontvangen. 
 
Zij vroegen dit document op hun beurt in het Frans aan bij de administratie, maar hieraan werd geen 
gevolg gegeven, waardoor heel wat mensen een boete riskeren wegens laattijdige betaling. 
 
1. Wat wordt er gedaan opdat deze Franstaligen de nodige documenten in het Frans zouden 

ontvangen binnen een redelijke termijn na hun aanvraag? 
 
2. Wat moeten de inwoners doen die op tijd hun document in het Frans hebben gevraagd, maar 

wegens verzuim van de administratie toch een boete krijgen wegens laattijdige betaling? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 31 van 3 november 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN  
 
 
 
1. Voor het aanslagjaar 2008 ontving de Vlaamse Belastingdienst tot op heden 2220 aanvragen 

voor een Franstalig aanslagbiljet. Hiervan dienen er nog slechts 14 te worden afgehandeld. 
 
De Vlaamse Belastingdienst tracht de aanvragen binnen een termijn van 4 à 5 dagen af te 
handelen. In de piekperiode van de verzending van de aanslagbiljetten (mei, juli - augustus) kan 
de behandeltermijn uitzonderlijk iets langer zijn.  

 
2. Artikel 36, §1, 1° van gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt 

dat de diensten van de Vlaamse Regering het Nederlands als bestuurstaal gebruiken. Paragraaf 
twee van hetzelfde artikel regelt het taalgebruik van deze diensten in de gemeenten met een 
speciale taalregeling.  
Met betrekking tot deze gemeenten zijn de diensten van de Vlaamse Regeringonderworpen aan 
dezelfde taalregeling zoals die opgelegd is aan de plaatselijke diensten van die gemeenten. Het 
taalgebruik in de faciliteitengemeenten wordt geregeld door de gecoördineerde wetten van 18 
juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken.  
 
Concreet worden de aanslagbiljetten voor de inwoners van de faciliteitengemeenten in het 
Nederlands verstuurd. 
 
Overeenkomstig artikel 13, § 1 en artikel  30 van de gecoördineerde wetten op het gebruik der 
talen in bestuurszaken, kan een inwoner van een taalgrensgemeente of de gemeenten Sint-
Genesius-Rode en Wezenbeek-Oppem op verzoek een vertaling van het aanslagbiljet krijgen. 
De uiterste betaaldatum voor de onroerende voorheffing is deze die vermeld is op het Neder-
landstalig aanslagbiljet. Bij overschrijding van de betaaltermijn is een nalatigheidinterest van 
7% op jaarbasis of 0,5833 % per maand verschuldigd, zodra deze 5,00 euro of meer per maand 
bedraagt.  
Indien de Vlaamse Belastingdienst niet binnen een korte termijn aan het verzoek om een 
Franstalige vertaling kan voldoen, wordt er wel een nieuwe betaaltermijn toegekend. 
Indien de aanvraag echter gebeurt na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die vermeld is 
op het Nederlandstalig aanslagbiljet of wanneer deze op het punt staat te verstrijken, is het 
uiteraard mogelijk dat nalatigheidinterest verschuldigd is. Dit is dan te wijten aan de laattijdige 
aanvraag van de belastingplichtige. 
 
Overeenkomstig artikel 28 van dezelfde wet, kunnen de inwoners van de gemeenten Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek en Wemmel een Franstalig aanslagbiljet krijgen. 
Indien de aanvraag tijdig gebeurt, dus binnen 2 maanden na de verzending van het 
Nederlandstalig aanslagbiljet, is er geen nalatigheidinterest verschuldigd. 

 
De aanvraag om een aanslagbiljet in het Frans te krijgen moet voor elk aanslagbiljet herhaald 
worden. 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 34 
van 6 november 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Bouwgronden voor oorspronkelijke inwoners   -   Stand van zaken 
 
Begin dit jaar maakte de regering een project bekend waardoor de gemeenten de toelating zouden 
krijgen om hun eigen inwoners voorrang te geven bij de verkoop van nieuwe bouwgronden. De 
bedoeling was om de mensen die “een band hebben met een gemeente de mogelijkheid te bieden om 
in eigen streek een betaalbare bouwgrond te kopen”. 
 
Er waren hieromtrent echter nog juridische hinderpalen. 
 
Wat is de stand van zaken van dit project? 
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DIRK VAN MECHELEN 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 34 van 6 november 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
De prijzen van bouwgronden zijn in de laatste jaren snel gestegen. Dat heeft er toe geleid dat op 
plaatsen waar de grondprijzen sneller stijgen o.m. door een druk van externe inwijking, de lokale 
gegadigden er niet of nauwelijks in slaagden om een betaalbare bouwgrond te vinden. 
 
De Vlaamse regering heeft inderdaad aangekondigd om die gezinnen tegemoet te komen. Daar waar 
de lokale overheid inspanningen doet om betaalbare gronden op de markt te brengen wenst de 
Vlaamse Regering de juridische bezwaren tegen een voorrang weg te werken. Er is met name behoefte 
aan een decretale bepaling waardoor op basis van objectieve criteria een voorrang aan de eigen 
inwoners kan gegeven worden. 
 
In het ontwerp van decreet Grond- en Pandenbeleid wordt daaraan tegemoet gekomen. Er is in de 
ontwerptekst onder de noemer 'wonen in eigen streek' voorzien dat gemeenten waar de gronden het 
sterkst zijn gestegen, en waar de externe migratie het grootst is, de mogelijkheid zullen krijgen om aan 
inwoners van de eigen regio een voorrang te geven wanneer ze bouwgronden op de markt brengt. 
 
Van zodra de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet heeft goedgekeurd zal het  ingediend worden 
in het Parlement. 
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Vraag nr. 37 
van 13 november 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Pelgrimsroutes   -   Stand van zaken 
 
Begin juni 2008 heeft de minister een uitgebreid antwoord gegeven op mijn schriftelijke vraag nr. 164 
over een stand van zaken van de pelgrimsroutes in Vlaanderen (Websitebulletin publicatiedatum 24-
07-2008). Deze routes zijn meestal onderdeel van de route die naar Santiago de Compostela leidt. Ze 
maken deel uit van de langeafstandsroutes van de fietsnetwerken, van de GR-routes, van de 
zogenaamde trage wegen en van allerlei lokale initiatieven.  
 
Zoals de minister zelf vermeldt in zijn antwoord, kunnen deze historische routes op een groot 
maatschappelijk draagvlak rekenen. Dit komt goed tot uiting bij de vele verenigingen en organisaties 
die zich inzetten voor het onderhoud en de organisatie van pelgrimstochten. 
 
De zorg voor pelgrimsroutes heeft raakvlakken met verschillende bevoegdheden, zoals cultuur, 
toerisme, en dergelijke. Verschillende onderdelen van deze pelgrimsroutes zijn al beschermd als 
monument of als landschapsgezicht. Meer een meer beschermt de Vlaamse Regering historische 
routes, zoals pelgrimswegen, in het kader van landschapsbescherming. 
 
1. Waaruit bestaat de samenwerking op het vlak van de pelgrimsroutes, tussen de minister 

(onroerend erfgoed) en zijn collega van Cultuur (roerend erfgoed)?   
 

Hoe verloopt de samenwerking?  
 
Welke knelpunten bestaan er in het overleg?  
 
Wat is de exacte taakverdeling tussen beide departementen? 

 
2. Is er samenwerking met andere ministers? Waaruit bestaat deze samenwerking (in het bijzonder 

voor toerisme)?  
 

Graag een overzicht per betrokken minister. 
 
3. Is er hieromtrent (structurele) samenwerking met het Waals en Brussels Gewest?  
 

Welke resultaten en/of initiatieven zijn hieruit voortgevloeid? Komt er bijvoorbeeld uniforme 
signalisatie tussen de drie regio’s? Welke afspraken werden reeds gemaakt rond deze uniforme 
signalisatie? Hoe zal deze eruitzien?  
 
Wordt er tevens gekeken naar voorbeelden in het buitenland? 
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4. De minister heeft een themalijst opgemaakt inzake de bescherming van erfgoed en aan de 
administratie de opdracht gegeven om het thema van pelgrimsroutes toe te voegen aan deze lijst, 
dat “eventuele hiaten in de bescherming op relatief korte termijn kunnen worden 
ondervangen”(antwoord op schriftelijke vraag nr. 164). Welke hiaten zijn er in de bescherming 
van deze routes?  

 
Wat wordt bedoeld met relatief korte termijn? 
 
Welke oplossingen reikt de minister aan om de hiaten op te vullen? 

 
5. In het antwoord op schriftelijke vraag nr. 164 stelt de minister dat projecten “zoals deze die door 

het genootschap (Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela) worden gerealiseerd” in 
aanmerking komen voor ondersteuning. In hoeverre heeft dit genootschap al ondersteuning 
gevraagd?  Zijn deze aanvragen goedgekeurd? 

 
6. In hetzelfde antwoord stelt de minister dat het genootschap voor het einde van het jaar een 

conceptgids voor de Via Brabantica klaar wil hebben.  
 

Wordt de uitwerking van de conceptgidsen waarvan sprake op een of andere manier (inhoudelijk, 
logistiek, vormgeving, en dergelijke) ondersteund door de Vlaamse administratie? Zo ja, op welke 
manier? 
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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. 37 van 13 november 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1-3. Zoals ik al aanhaalde in mijn antwoord op uw schriftelijke vraag 164 van 4 juni 2008, zijn de 

pelgrimsroutes, net zoals overigens alle andere onroerend erfgoed, gebaat bij een integrale 
aanpak. Een aanpak die bijgevolg niet alleen rekening houdt met de materiële getuigen zoals de 
wegen zelf, de veldkapellen en -kruisen die er langs staan, de refugies die als toevluchtsoord 
konden dienen voor de pelgrims, maar ook voldoende aandacht heeft voor de immateriële 
betekenis van de pelgrimsroutes en -tochten, bijvoorbeeld door de wegen ook nu nog te 
gebruiken en de relevantie en betekenis van de tochten te duiden en te ontsluiten.  
 
Juist omwille van de wisselwerking tussen het onroerend en het cultureel erfgoed ben ik met 
mijn collega van Cultuur Bert Anciaux overeengekomen om zowel in het cultureel erfgoed-
decreet als in het nieuwe op stapel staande onroerend erfgoeddecreet in te schrijven dat er een 
protocol zal worden afgesloten tussen beide beleidsdomeinen. In dit protocol zullen in algemene 
termen afspraken worden gemaakt over de wisselwerking tussen beide beleidsdomeinen. Van 
zodra het onroerend erfgoeddecreet een feit is, wordt werk gemaakt van de concrete invulling 
van het protocol. 
Zoals u kon lezen in mijn beleidsbrief voor 2009 willen we ook het overleg opstarten met de 
collega’s binnen het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijke gewest met betrekking tot het 
beheer van het onroerend erfgoed dat zich over de gewestgrenzen uitstrekt. Op dit ogenblik 
wordt vooral gedacht aan individuele plaatsen of sites (bv. Michelsbergnederzetting van 
Huldenberg), maar het spreekt voor zich dat, indien daar nood of behoefte toe is, ook het 
element van de pelgrimsroutes en een eventueel gezamenlijk beheer ervan aan de orde kan 
komen.  
Zoals u ook in uw vraagstelling aangeeft, kunnen de pelgrimsroutes op een toenemende 
belangstelling rekenen en worden er vanuit een actief verenigingsleven heel wat nieuwe 
initiatieven geïntroduceerd. Zoals u weet, ben ik absoluut gewonnen voor zo’n bottum-up 
benadering omdat deze manier van werken doorgaans erg efficiënt en resultaatsgericht is.  
In verband met de verdere toeristische ontsluiting van de pelgrimsroutes ben ik ervan overtuigd 
dat voldoende rekening moet worden gehouden met de draagkracht van deze routes. Op basis 
van de ervaringen die bijvoorbeeld op diverse websites terug te vinden zijn van gebruikers van 
de routes, is het vooral de rust en de kalmte, de soberheid van de rustplaatsen, de tijd en ruimte 
voor een diepzinnig gesprek,… die worden geapprecieerd. We moeten er dan ook voor zorgen 
dat deze kwaliteiten gehandhaafd blijven en dat de draagkracht van de routes en het erfgoed dat 
er betrekking op heeft gegarandeerd blijft, zoals bijvoorbeeld staat aangegeven in het 
internationaal handvest voor cultuurtoerisme dat werd opgesteld door Icomos. 
 
In verband met de eventuele bewegwijzering van deze pelgrimsroutes wijs ik er graag op dat, 
onder andere vanuit een aantal geëngageerde verenigingen, nu reeds een aantal herkennings-
tekens zijn aangebracht, bijvoorbeeld op de bedehuizen die op de weg naar Compostella lagen. 
Uiteraard is de eventuele bewegwijzering van routes binnen de Vlaamse regering niet mijn 
bevoegdheid. Ik ben evenwel van mening dat in geval van eventuele bewegwijzering best wordt 
uitgekeken naar een systeem dat herkenbaar is en aansluit bij internationale verwezenlijkingen 
(bv. gebruik makend van de Sint-Jacobsschelp) en bovendien eenvoudig kan worden aange-
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bracht en door iedereen herkenbaar is. Wat dat betreft is de rood-witte codering die in verband 
met de Grote Routepaden wordt gebruikt een prima voorbeeld. 

 
4. In navolging van mijn antwoord op uw vorige schriftelijke vraag heb ik inderdaad aan mijn 

administratie de opdracht gegeven om na te gaan of en op welke manier het thema van de 
pelgrimsroutes en het erfgoed dat ernaar verwijst, kan worden opgenomen in onze thematisch-
typologische beschermingsaanpak. Uit die analyse blijkt enerzijds dat reeds heel wat erfgoed dat 
op een of andere manier te maken heeft met die pelgrimsroutes (zij het de internationale naar 
Compostella bijvoorbeeld of de eerder lokale naar Halle of Scherpenheuvel bijvoorbeeld) nu 
reeds een beschermd statuut heeft: ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de verschillende kerken op 
het traject de abdijen en hun respectievelijke refugies,… Niettemin heb ik de opdracht gegeven 
om zoals voorzien binnen het thematisch typologisch beschermingsbeleid een criterianota voor 
te bereiden die als globaal afwegingskader kan dienen en het thema mee te nemen bij de 
volgende actualisatie van de legislatuuroverschrijdende lijst van beschermingsthema’s.  
In verband met de routes naar Santiago de Compostella wijs ik er echter graag op dat, zoals het 
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela zelf aangeeft, niet de historische tracés zijn 
(en dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk waar dat wel het geval is en zelfs 
aanleiding heeft gegeven tot erkenning als Unesco-werelderfgoed). Het exacte traject van de 
middeleeuwse routes is immers niet of nauwelijks bekend. Bovendien zijn veel van de vroegere 
paden nu geëvolueerd tot hedendaagse steenwegen en verbindingswegen. Daarom wordt er door 
het Genootschap voor gekozen om de oude Vlaamse pelgrimspaden naar Santiago opnieuw 
zichtbaar te maken als onderdeel van een netwerk dat deze pelgrimspaden verbindt met pel-
grimspaden in Nederland, Noord-West-Duitsland, Wallonië en Noord-Frankrijk. Waar de 
historische pelgrimswegen grote, doorgaande wegen zijn geworden wordt een alternatieve route 
gezocht op “trage wegen”. Indien de hedendaagse pelgrims in praktijk nieuwe routes en nieuwe 
verzamelplaatsen hebben gecreëerd die afwijken van de routes uit de Middeleeuwen, wordt 
hiermee rekening gehouden. Wel wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk de historische etappe-
plaatsen te handhaven. Samenvattend, de pelgrimsroutes moeten dus hoofdzakelijk gezien 
worden als hedendaagse routes, met in het beste geval enkele historische stukken. In die zin is 
het beschermen van deze routes momenteel dan ook niet aan de orde. 

 
5.  Jaarlijks organiseert VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen op mijn initiatief de 

projectoproep 20 x 1500 euro (vanaf 2009, 20 x 2500 euro) voor vrijwilligersverenigingen en 10 
x 10.000 euro voor erfgoedverenigingen met betaald personeel. Projecten, als deze van het 
Genootschap, komen inderdaad in aanmerking voor ondersteuning via de projectoproep. Het 
Genootschap heeft op basis van de mij beschikbare informatie tot op heden nog geen aanvraag 
ingediend om deel te nemen aan deze oproep. De al dan niet toekenning van deze som aan een 
bepaalde erfgoedvereniging is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van het ingediende voorstel 
in verhouding tot de andere inzendingen. 

 
6.  Een initiatief als dat van de conceptgids 'Via Babantica' komt in principe in aanmerking voor 

ondersteuning in het kader van de VCM-projectoproep. De oproep van de editie 2009 zal in het 
voorjaar opnieuw georganiseerd worden en het staat het Genootschap, net zoals alle andere 
erfgoedverenigingen vrij om hieraan te participeren. 
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN 
BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Vraag nr. 41 
van 18 november 2008 
van ERIC VAN ROMPUY 
 
 
 
Afbakening Vlaams stedelijk gebied Brussel   -   Stand van zaken 
 
De derde fase van het afbakeningsproces van het Vlaams Stedelijk Gebied Brussel (VSGB) kwam in 
oktober ten einde en de Vlaamse Regering zal in het najaar 2008 het definitieve eindrapport 
vastleggen. 
 
Uit het overleg met de betrokken gemeentebesturen blijft een grote bekommernis omtrent het behoud 
van de open ruimte (de Groene Gordel), de inbreidingspolitiek inzake woongelegenheid (o.m. door 
een selectieve verhoging van het aantal bouwlagen in de dorpskernen) en de locatie van nieuwe 
bedrijventerreinen. Ook inzake mobiliteit zijn er veel vragen over het openbaar vervoer in deze regio 
en de impact van de geplande nieuwe wegeninfrastructuur (o.m. de verbreding van de Brusselse Ring) 
op de leefomgeving. 
 
De Vlaamse Regering zal in de komende weken principiële uitspraken moeten doen in deze 
aangelegenheden en begeleidende acties ondernemen. Uiteindelijk krijgt VSGB een juridische 
vertaling in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
De Vlaamse Rand mag geen overloopgebied van Brussel worden en de verstedelijking moet worden 
ingeperkt. De minister zei in de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement (1 maart 
2007) dat hij bereid was een naamswijziging van Vlaams Stedelijk Gebied Brussel naar Vlaams 
Strategisch Gebied in de omgeving van Brussel te overwegen. De indruk blijft dat VSGB een verdere 
verbrusseling zal meebrengen en het Vlaams karakter in gevaar brengt, o.m. door de woonpolitiek die 
met de verdichting van de woonkernen (door het mogelijk selectief optrekken van de bouwlagen) 
nieuwe migratie uit Brussel met zich zou brengen. Daarom dient suburbanisatie vanuit Brussel 
maximaal te worden vermeden. Dit gebied is zo belangrijk voor Vlaanderen, dat het best op Vlaams 
niveau bescherming krijgt (zie debat in commissie RO in Vl. Parl. Op 14 feb. 2008). Een nieuwe naam 
zou het ontwikkelingsperspectief van deze stadsrand beter moeten uitdrukken en meer bepaald 
weergeven dat de Vlaamse overheid hier geen zwaar verstedelijkingsbeleid wil voeren zoals in andere 
stedelijke gebieden. 
 
De Vlaamse Rand heeft een specifieke ruimtelijke en culturele identiteit, die zich beter moet kunnen 
wapenen tegen de grootstedelijke ontwikkeling en maximaal moet inzetten op het behoud van de 
Groene Gordel, en via een flankerend beleid het behoud kan verzekeren van de eigenheid van de 
verschillende woonkernen en woongelegenheden creëren prioritair voor de lokale inwoners. 
 
Blijft dit ook het uitgangspunt van de Vlaamse Regering? 
 
Zal de naam VSGB worden gewijzigd om communicatiestoornissen over de finaliteit van het proces te 
vermijden? 
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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. 41 van 18 november 2008 
van ERIC VAN ROMPUY 
 
 
 
Voorbije jaren werd in antwoorden op parlementaire vragen veelvuldig ingegaan op de stand van 
zaken in het overlegproces voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. Wellicht is het niet nodig 
om voor alle stappen die de voorbije jaren werden gezet opnieuw alle details te geven. Ter herinnering 
worden de grote fasen weergegeven die doorlopen werden in dit overlegproces:  
- De eerste fase betrof de focusbepaling, die geresulteerd heeft in het rapport ‘focusbepaling’. Dit 

rapport ‘focusbepaling’ had de bedoeling een eerste voorstel te formuleren, op basis waarvan een 
aantal belangrijke beleidsvragen werden geformuleerd.  

- In de tweede fase is beleidsmatig oriëntatie gegeven aan het overlegproces aan de hand van het 
beantwoorden van de gestelde beleidsvragen. Deze fase van tussentijdse besluitvorming, mede op 
basis van ingewonnen adviezen (gevraagd aan vijftig actoren), heeft geresulteerd in de beslissing van 
de Vlaamse regering van 11 mei 2007.  

- Op basis van de tussentijdse besluitvorming van 11 mei 2007, zijn de opties op een gemandateerde 
wijze uitgewerkt in de derde fase. De resultante van dit breed overlegproces is het eindrapport, mede 
op basis van advies gevraagd aan een zeventigtal actoren. 

- Principiële besluitvorming over het eindrapport en opmaak van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan.  

 
De fasen één tot en met drie in het overlegproces voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel zijn 
afgerond. Op de exacte inhoud van de voorbije fasen is in het verleden meermaals ingegaan. Na de 
tussentijdse beslissing van 11 mei 2007 werd in de derde fase intensief overlegd met de betrokken 
actoren. Naast een thematische overlegwerking, stonden de gemeenten en provincie centraal in de 
besprekingsrondes via gebiedsgerichte projectteams. Het geheel aan overleg heeft eind juni 2008 
geleid tot een ontwerp van eindrapport, waarover een brede consultatieronde is georganiseerd. Tot 15 
oktober 2008 konden een zeventigtal actoren schriftelijk adviseren over het ontwerp van eindrapport. 
Vijfenveertig actoren, waaronder nagenoeg alle gemeentebesturen, deden dit ook. Vooral de nauw-
gezette adviezen van de gemeentebesturen hebben geleid tot verdere revisies om van het ontwerp van 
eindrapport te komen tot een definitief eindrapport. De neergelegde resultaten van het overlegproces 
voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel, in casu het definitieve eindrapport en alle adviezen, 
zullen worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering, met het oog op de latere opmaak van een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied. 
 
Reeds in de beslissing van 11 mei 2007 heeft de Vlaamse Regering het voorzichtige ontwikkelings-
perspectief uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen opnieuw bevestigd. De altijd aangehouden 
uitgangspunten van de Vlaamse Regering hebben vanzelfsprekend hun doorwerking gekregen in het 
eindrapport van het overlegproces. De ruime en uitdrukkelijke steun van de betrokken gemeenten en 
de vele actoren voor deze uitgangspunten, beklemtonen nogmaals dat een beleidswijziging niet aan de 
orde is. 
 
Uit het overlegproces is meermaals de vraag gesteld om te komen tot een naamsverandering voor het 
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. Hieromtrent zal een voorstel ter bespreking worden voorgelegd 
aan de Vlaamse Regering. 
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FRANK VANDENBROUCKE, 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 
 VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING 
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Vraag nr. 19 
van 13 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Onderwijsinspectie   -   Werking 
 
De onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap is “een organisatie die werkt in opdracht van de 
Vlaamse overheid en belast is met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.” 
(www.onderwijsinspectie.be)  
 
De inspectie moet hierbij wel rekening houden met de eigenheid van de pedagogische vrijheid en 
keuzes van school en netten. 
 
De werking van de inspectie is juridisch verankerd in een decreet ter zake (oorspronkelijk van 1991). 
De taken zijn onder meer het controleren op de naleving van de voorschriften en het formuleren van 
adviezen aan de bevoegde minister.  
 
Ook moeten de inspecteurs voldoen aan bepaalde voorwaarden inzake professionaliteit en 
objectiviteit. 
 
1. In de taakstelling vermeldt de onderwijsinspectie expliciet dat de pedagogische vrijheid van 

scholen en netten wordt erkend en gerespecteerd.  
 

Heeft er al een evaluatie plaatsgevonden die aangaf dat de onderwijsinspectie daadwerkelijk deze 
pedagogische keuzes respecteert? Zijn er bij deze evaluatie problemen opgedoken? Hoe werden of 
worden deze opgelost?  

 
2. Hoe wordt er gecontroleerd dat de onderwijsinspectie haar eigen deontologische code respecteert? 
 
3. M.b.t. het streven van de onderwijsinspectie om onderwijsinstellingen en leerkrachten zo weinig 

mogelijk extra te belasten bij onderzoeken en doorlichtingen: welke maatregelen zijn er om 
scholen tijdens een inspectie te ondersteunen en hiermee de planlasten voor de school, directeur en 
leraars, tot een minimum te beperken? 

 
4. Hoeveel scholen verklaren zich niet akkoord met, of plaatsen kanttekeningen bij het verslag van 

de onderwijsinspectie? Kan de minister hiervan een overzicht geven sinds 2002 en per provincie?  
 

Hoe worden deze klachten behandeld en opgevolgd? Hoeveel klachten zijn als gerechtvaardigd 
aanvaard? 

 
5. Na een doorlichting van een school, moet de school werken aan de “tekorten” en “aanbevelingen”, 

zoals deze worden opgelijst door de onderwijsinspectie.  
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Hoe ziet de minister de rol van de pedagogische begeleidingsdiensten hierin? In hoeverre wordt er 
een verschil gemaakt in de rol van de begeleidingsdiensten op het vlak van een tekort, dan wel op 
het vlak van een aanbeveling?  

 
Is er al een evaluatie geweest over de samenwerking tussen de begeleidingsdiensten en de 
inspectie? Welke problemen zijn hieruit voortgekomen? Hoe wil de minister deze problemen 
verhelpen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 19 van 13 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
De vragen waarop we hierna een antwoord formuleren, hebben betrekking op het deontologisch 
handelen van de onderwijsinspectie. Ter zake is in feite zeer weinig regelgevend vastgelegd. De 
onderwijsinspectie heeft daarom al in 1996 zelf het initiatief genomen om een eigen deontologische 
code vast te leggen en die via publicatie op haar website bekend te maken bij de onderwijsinstellingen. 
Ook bij de informatie die de inspectie verschaft aan de onderwijsinstellingen die worden doorgelicht, 
wordt systematisch naar deze deontologische code verwezen. In 2004 werd de deontologische code 
van 1996 nog bijgestuurd en werd ook voorzien in een interne commissie tot wie instellingen of 
personeelsleden zich kunnen wenden wanneer men oordeelt dat de deontologische regels geschonden 
zijn. In het ontwerpdecreet betreffende de kwaliteit in het onderwijs wordt een deontologische code 
juridisch verankerd. 
Wat de concrete vragen betreft, gelden volgende antwoorden. 

 
1. Een evaluatie waarbij onderzocht wordt of de inspectie de pedagogische vrijheid respecteert heeft 

niet plaatsgevonden. Tot nog toe hebben we ook geen enkele aanwijzing om te vermoeden dat dit 
binnen de inspectie problematisch is. Niet alleen zijn er op dit vlak nooit expliciete klachten 
geformuleerd ten aanzien van de inspectie, bovendien is uit onderzoek ook gebleken dat er geen 
probleem bestaat. Dat bleek althans uit de doelmatigheidsanalyse die we in 2002 door Andersen 
Consulting lieten uitvoeren. 

 
2. Er is geen rechtstreekse controle op het respecteren van de eigen deontologische code door de 

inspectie. Wel worden de inspecteurs bij de inscholing (bij de aanwerving) gewezen op de inhoud 
van deze code. Vervolgens brengen de direct leidinggevenden (zijnde de coördinerende 
inspecteurs) regelmatig deze code in herinnering van de inspecteurs, zowel tijdens hun 
functioneren als bij het evalueren van dat functioneren. 

 
3. De inspectie besteedt al jaren bijzonder veel aandacht aan het beperken van de planlast in kader 

van een doorlichting. Zo is er op www.onderwijsinspectie.be een rubriek ‘planlast’ te vinden waaruit 
blijkt dat veel verhalen over de papierberg die een doorlichting met zich zou meebrengen, hun 
oorsprong niet vinden bij opdrachten of vragen vanwege de inspectie. Scholen moeten weliswaar 
aan de inspectie kunnen aantonen dat zij hun maatschappelijke opdracht - zijnde het realiseren van 
de eindtermen en nastreven van de ontwikkelingsdoelen - tot een goed einde brengen, maar hoe ze 
dit aantonen bepalen ze zelf. Er is geen verplichting om alles in een geschreven vorm aan te 
bieden. Bovendien wordt de bijkomende informatie op schoolniveau die door de inspectie wordt 
opgevraagd, zeer beperkt gehouden: deze informatie- en cijferdossiers zijn ofwel al deels ingevuld 
ofwel tot een minimum herleid.  

 
4. We beschikken niet over een registratie van gegevens die verwijzen naar kanttekeningen of 

klachten m.b.t. een doorlichting. Belangrijk is wel dat de directie tijdens het verifiëringsgesprek 
(aansluitend op de doorlichting) de kans krijgt om de verslaggeving desgevallend te nuanceren. 
Aan het formele advies wordt uiteraard niets gewijzigd. De onderwijsinspectie ontvangt 
daarentegen wel bij het terugzenden door de school van het gehandtekende verslag geregeld een 
brief waarin de school aangeeft met welke bijsturingen ze reeds is gestart in kader van een 
opvolging. Het is overigens erg gebruikelijk dat scholen een brief toevoegen wanneer ze het 
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officiële verslag ondertekend terugzenden naar de inspectie. In die brief worden soms kritische 
opmerkingen geformuleerd, maar meestal informeren de directies in die brief over de intenties die 
ze hebben met betrekking tot verdere opvolging van het doorlichtingsverslag. 

 Zoals in de inleiding ook al gesteld, heeft de onderwijsinspectie overigens een 3-tal jaren geleden 
een interne adviescommissie opgericht om klachten naar aanleiding van een doorlichting te 
behandelen. Dit schooljaar werd de eerste klacht behandeld. 

 
5. De overheid heeft bewust gekozen voor een vraaggestuurde begeleiding, dit wil zeggen: op 

aanvraag van de school. In welke mate de pedagogische begeleidingsdiensten zelf een onderscheid 
maken in hun begeleidingsrol naargelang het gaat om een opvolging van een tekort dan wel van 
een aanbeveling kunnen we als overheid niet vaststellen aangezien dit tot de autonome werking 
van de begeleidingsdiensten zelf behoort. Er bestaat ook geen evaluatie van de samenwerking 
tussen de inspectie en de begeleidingsdiensten. 
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Vraag nr. 20 
van 13 oktober 2008 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
Geïntegreerd onderwijs   -   Universitaire opleidingen 
 
Het geïntegreerd onderwijs (GON) is bedoeld om jongeren met een handicap en/of leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te 
laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. GON 
kan worden georganiseerd op het niveau van kleuter-, lager, secundair en hogescholenonderwijs. Niet 
in universitair onderwijs. 
 
De hulpvragen van kinderen of jongeren met autismespectrumstoornissen (ASS) nemen toe. In het 
basis- en secundair onderwijs kunnen zijn een beroep doen op GON-begeleiding. In het hoger 
onderwijs is deze begeleiding aanwezig in het hogescholenonderwijs, maar niet voor studenten die een 
universitaire opleiding willen volgen. 
 
1. Hoeveel studenten in het hogescholenonderwijs genieten GON-begeleiding? Kan de minister 

cijfers geven van de voorbije vijf schooljaren?  
 
2. Hoeveel studenten die in het secundair onderwijs GON-begeleiding genoten, volgden de voorbije 

vijf academiejaren een universitaire opleiding? 
 
3. Vanwaar de keuze om GON gangbaar te maken in het hogescholenonderwijs en niet in het 

universitaire onderwijs? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 20 van 13 oktober 2008 
van KATHLEEN HELSEN 
 
 
 
1.  

 

 
2. Gegevens in verband met GON worden pas sinds 2003 systematisch bijgehouden. Van alle 

leerlingen die tussen 2003 en 2007 GON-begeleiding in het secundair onderwijs kregen, vinden 
we er in het academiejaar 2004-2005 geen enkele terug in het universitair onderwijs. In 2005-2006 
zijn dat er 6. In 2006-2007 en in 2007-2008 zijn dat er respectievelijk 36 en 88. 

 
3. Het verschil dateert uit de tijd toen er nog een relatief strikte scheiding was tussen het universitair 

onderwijs en het hogescholenonderwijs; dat verschil zou in de huidige hogeronderwijscontext niet 
meer gemaakt worden. Ik ben daarbij niet zozeer gewonnen voor een eenvoudige uitbreiding van 
het systeem van GON-begeleiding naar het universitair onderwijs. Eén van de nadelen van GON-
begeleiding in het hoger onderwijs is immers dat de instellingen er weinig direct bij betrokken 
zijn. Ik ben eerder voor een beleid dat instellingen responsabiliseert en stimuleert om tot meer 
inclusie te komen; zie daarvoor bv. de middelen die zij ter beschikking krijgen om hun instelling 
meer inclusief te maken via de extra weging van studenten met een functiebeperking bij de 
verdeling van de werkingsmiddelen, via het aanmoedigingsfonds en via de sociale toelage voor 
studentenvoorzieningen. Het Steunpunt Leren en Werken met Functiebeperkingen in het Hoger 
Onderwijs, dat onlangs is opgestart, kan hen daarbij helpen. 

Schooljaar/academiejaar Aantal studenten Urenaantal 
2004-2005 75 230
2005-2006 103 306
2006-2007 115 340
2007-2008 149 436
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Vraag nr. 21 
van 15 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Tewerkstelling gehandicapten   -   Federale initiatieven 
 
In Het Nieuwsblad van 13 augustus 2008 las ik dat federaal staatssecretaris Fernandez een werkgroep 
in het leven heeft geroepen met andere regeringsleden, onder meer bevoegd voor Werk, om 
initiatieven rond gehandicapten en werk te ontwikkelen. 
 
1. Is de minister op de hoogte van dit initiatief? 
 
2. Zijn ook de regio's bij dit initiatief betrokken of betreft het enkel het federaal niveau? 
 
3. In welke mate sluiten de federale beleidsplannen aan op de recente vernieuwingen en 

ontwikkelingen in het Vlaams tewerkstellingsbeleid ten aanzien van personen met een handicap? 
 
4. Heeft de minister bepaalde desiderata ten opzichte van het federaal niveau om het Vlaams 

tewerkstellingsbeleid ten aanzien van personen met een handicap te optimaliseren? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS  MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 21 van 15 oktober 2008 
van  HELGA STEVENS 
 
 
 
1. Staatssecretaris J. Fernandez heeft de Vlaamse Minister van Werk uitgenodigd om aan het overleg 

deel te nemen.  
 
2. Alle regionale ministers met bevoegdheid over Handicap en/of Werk zijn betrokken bij het 

overleg in de werkgroep 'Tewerkstelling voor personen met een handicap' die een deelwerkgroep 
is van de Interministeriële Conferentie 'Welzijn, Sport en Gezin. Voor Vlaanderen zijn dit zowel 
minister Frank Vandenbroucke als minister Kathleen Van Brempt. 

 
3. In de Algemene Beleidsnota van de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap van 10 april 

2008 heeft punt 4 betrekking op het verbeteren van de tewerkstellingsgraad van personen met een 
handicap, zowel in de openbare sector als in de particuliere sector. Hierbij hecht zij belang aan de 
reactivering van het fonds voor tewerkstelling van personen met een handicap dat gecreëerd werd 
in het kader van het interprofessioneel akkoord 2005-2006. Aangezien het verbeteren van de 
tewerkstellingsgraad voor deze doelgroep in belangrijke mate een regionale bevoegdheid is, is het 
belangrijk dat de uitwerking van bepaalde acties gebeurt bij middel van een werkgroep, waarin de 
verschillende regio's vertegenwoordigd zijn.  

 
4. Onze bekommernis gaat in de eerste plaats uit naar het wegwerken van inactiviteitsvallen die te 

maken hebben met federale uitkeringstelsels en naar de verbetering van de statistische informatie 
over de tewerkstelling van personen met een handicap.  
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Vraag nr. 22 
van 15 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Tolkuren voor doven   -   Onderwijs 
 
Sinds 2007 is er binnen Welzijn een experiment opgestart waarbij “instant tolken” worden ingezet. 
Aangezien er weinig professionele tolken VGT zijn en ook de vervoersafstand voor de tolk een 
belangrijke rol speelt, konden veel tolkaanvragen niet ingevuld worden. Door twee tolken halftijds aan 
te nemen, konden heel wat tolkaanvragen toch ingevuld worden.  
 
Dit systeem lijkt ook interessant binnen het domein Onderwijs, aanzien ook daar bepaalde 
tolkaanvragen niet ingevuld kunnen worden. Het aantal tolkuren voor de dove leerlingen is al beperkt. 
Als er dan nog voor de cruciale uren geen tolk gevonden kan worden, zijn we nog verder van huis. 
Met een openstelling van de dienstverlening naar het volwassenenonderwijs zal dit trouwens nog meer 
aan de orde zijn. 
 
1. Hoeveel leerlingen maken gebruik van de tolkuren binnen Onderwijs en hoeveel betrof het 

totaalaantal toegekende tolkuren (graag aparte gegevens voor de laatste drie schooljaren, zo 
mogelijk per provincie)?  

 
2. Hoeveel van het toegekende maximum aan tolkuren werden effectief gebruikt? 
 
3. Hoeveel aangevraagde tolkuren binnen Onderwijs konden niet ingevuld worden (graag aparte 

gegevens voor de laatste drie schooljaren, zo mogelijk per provincie)? 
 
4. Acht de minister het nuttig om een experiment “instant tolken” in de loop van het huidig 

schooljaar of bij het begin van het volgend schooljaar 2009-2010 op te starten? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 22 van 15 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1+2.  Aantal leerlingen die gebruik maken van de tolkuren binnen Onderwijs, het totaal aantal 

toegekende tolkuren  en het toegekende maximum aan tolkuren die effectief gebruikt werden, 
opgesplitst per schooljaar. Gegevens per provincie worden niet bijgehouden door AgODi. 

 
                                       aantal  

      schooljaar 
leerlingen toegekende 

tolkuren  
uitgevoerde 
tolkuren 

      
Uitgevoerde 
tolkuren in % 

2005/2006 58 9350 8111 86,75 
2006/2007 56 9896 8642 87,33 

Voltijds gewoon 
secundair en hoger 
onderwijs 

67 11364 9772 85,99 
2007/2008 

VWO 10 372 218 58,61 
Voltijds gewoon 
secundair en hoger 
onderwijs 

63 12660     
2008/2009 

VWO 9 447     
 
3.  De vraagsteller specificeert niet wat bedoeld wordt met ‘aangevraagde tolkuren binnen 

Onderwijs’. Ik ga ervan uit dat de vraagsteller het heeft over tolkuren die de scholen 
aanvragen aan het CAB om te presteren, en die door het CAB niet ingevuld konden worden 
(wegens geen tolk beschikbaar). Wij beschikken echter niet over deze gegevens, enkel het 
CAB zelf en de scholen die de tolkuren aanvragen. 

 
4.  Tijdens de schooljaren 1999/2000 en 2000/2001 heeft reeds een experiment met contractuele 

tolken heeft gelopen. Dit experiment werd op vraag van het CAB beëindigd omdat het 
financieel niet rendabel was. Vandaag is het CAB echter opnieuw vragende partij om te 
onderzoeken of het aanvullend werken met contractuele tolken, naast de reguliere tolkuren, 
een efficiëntere manier van werken toelaat. De eerste verkennende gesprekken tussen het CAB 
en mij kabinet zijn hierover ondertussen gestart. 
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Vraag nr. 24 
van 16 oktober 2008 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Incident UGent   -   Rol regeringscommissaris 
 
In de nasleep van het arrest van de Raad van State 129.118 (2004) liet de rector van de Universiteit 
Gent een “institutionele code” opstellen. Toen echter een lezing met Le Pen (30 november 2005) 
“verhuisd” werd, werd al overduidelijk dat de code tekortschiet. Toemalig Vlaams 
volksvertegenwoordiger Rob Verreycken peilde toen naar de handelingen van de 
regeringscommissaris, waarover de minister in zijn antwoord met geen woord gerept heeft 
(Handelingen C92 – OND 11 – 15-12-2005, blz. 4-6). 
 
Dinsdag 7 oktober laatstleden organiseerde de studentenvereniging NSV een debat met sprekers van 
verschillende partijen, zoals Mark Demesmaeker (NVA), J.M. Dedecker (LDD), en ikzelf (Vlaams 
Belang).  
 
De rector van de UGent heeft een bijzonder groot aandeel in de verantwoordelijkheid voor de rel 
voorafgaande het geplande debat. De relschoppers verklaren zelf (www.indymedia.be) dat de rector 
hen toestemming had gegeven voor hun optreden. Gezien de feitelijkheden kan de rector niet anders 
dan op de hoogte geweest te zijn van de vrijheidsberoving in het auditorium door de (gemaskerde) 
manifestanten en ten slotte besliste de rector de politie niet te laten interveniëren op het moment dat 
daarmee een confrontatie nog vermeden kon worden. Deze reeks van beslissingen lijkt moeilijk 
verenigbaar met het bovenvermelde arrest. 
 
1. Welke richtlijnen heeft de minister aan de regeringscommissaris gegeven na de voorgaande feiten 

(2004, 2005, …)? 
 
2. Gezien het feit dat de beslissingen van de rector indruisen tegen het arrest, had de 

regeringscommissaris in deze een taak te vervullen. 
 

Is er overleg geweest voorafgaande of tijdens de gebeurtenissen van 7 oktober tussen de rector en 
de regeringscommissaris? Indien wel, wat hield dat overleg in? 

 
3. Oordeelt de regeringscommissaris dat de genomen beslissingen stroken met het arrest en conform 

de bevoegdheidsverdelingen binnen het bestuur van de universiteit zijn? 
 
4. Oordeelt de minister het zinvol de regeringscommissaris op te dragen de code met de rector te 

evalueren en zonodig bij te sturen? 
 
5. Naast het juridische aspect is er uiteraard de vraag van de opportuniteit. Voor het organiseren van 

een avond met één spreker over Mao in het studentenhuis de Therminal (november 2007) gelden 
blijkbaar andere criteria dan voor de tegensprekelijke debatten van NSV. 
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Is de minister van oordeel dat de regeringscommissaris in deze billijk onbevooroordeeld 
gehandeld heeft? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 24 van 16 oktober 2008 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1. De regeringscommissaris heeft geen nieuwe richtlijnen gekregen, aangezien de regelgeving 

voldoende duidelijk is. Zoals aangegeven in het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 170 van 5 
juni 2007, is het de taak van de regeringscommissaris erover te waken dat het universiteitsbestuur 
geen beslissing neemt die strijdig is met het bij of krachtens de wet of decreet bepaalde. Dit geldt 
ook voor de institutionele code voor het gebruik van terreinen, lokalen en infrastructuur en voor de 
toepassing van de institutionele code. Een commissaris is niet bevoegd te oordelen over de 
opportuniteit van een beslissing van het universiteitsbestuur en is ook niet verantwoordelijk voor 
de wijze waarop het bestuur die beslissingen uitvoert. 

 
2. De rector van de Universiteit Gent heeft op 9 september ll. beslist om in te gaan op de reservatie-

aanvraag van het NSV met het oog op het organiseren van een debat. Zoals voorgeschreven, is 
deze beslissing voor toezicht overgemaakt aan de regeringscommissaris. Aangezien de beslissing 
genomen was in overeenstemming met de institutionele code van de UGent en conform de binnen 
de UGent geldende bevoegdheidsdelegaties en niet strijdig was met enige regelgeving, heeft de 
regeringscommissaris er zijn visum aan verleend binnen de decretaal voorziene termijn. Daar 
hoefde dan ook geen verder overleg over gevoerd te worden. 

 
3. Zie het antwoord op vraag 2. 
 
4. Neen, aangezien de regeringscommissaris ter zake geen bevoegdheid heeft. Het is de universiteit 

zelf die een regeling kan uitwerken over de terbeschikkingstelling van haar lokalen en het is dan 
ook de universiteit zelf die moet oordelen of het nodig is haar regeling te evalueren. 

 
5. Deze vraag doet niet ter zake. De regeringscommissaris heeft immers zijn visum gegeven aan de 

toelating van de rector voor de organisatie van het NSV-debat. 
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Vraag nr. 26 
van 16 oktober 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Leerlingencijfers gemeenschappen   -   Franstalige privé-school Voeren 
 
Het jaarlijks vastleggen van de leerlingencijfers van de beide gemeenschappen, ingevolge het 
zogenaamde Elooisakkoord, dient als basis voor de verdeelsleutel van de jaarlijkse btw-dotatie over de 
verschillende gemeenschappen. Eerder werd er al op gewezen dat iedere individuele leerling een 
belangrijk bedrag vertegenwoordigt. 
 
In dat verband rijst de vraag waar de leerlingen – naar verluidt zouden het er een tachtigtal zijn – van 
de Franstalige privé-school in Sint-Martens-Voeren worden bijgeteld. 
 
Kan de minister daar uitsluitsel over geven? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 26 van 16 oktober 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Op basis van het zogenaamde Elooisakkoord kunnen leerlingen van een privé-school niet opgenomen 
worden in de leerlingenbestanden van de gemeenschappen. 
Het Rekenhof doet de controles van de leerlingen ingeschreven in een instelling die ingericht of 
gesubsidieerd wordt door de gemeenschappen.  
Dit geldt dat ook voor de Franstalige privé-school in Sint-Martens-Voeren. 
Uit het “Verslag van het Rekenhof, goedgekeurd in zijn zitting van 1 oktober 2008, aan het Parlement” 
in verband met de controle van 1 februari 2008 blijkt dat: 
 

- voor de Vlaamse Gemeenschap via een gegevensbank van de onderwijsadministratie door het 
Rekenhof een lijst opgevraagd werd van alle gefinancierde onderwijsinstellingen. Alle scholen 
in het bestand van de leerlingentelling zijn in deze lijst terug te vinden. 

 
- voor de Franse Gemeenschap aan het Rekenhof door het Ministerie van de Franse 

Gemeenschap een bijkomend bestand werd voorgelegd. 
Het omvat het totaal aantal instellingen ingericht of gesubsidieerd door de gemeenschap met 
vermelding van de structuur. Alle scholen die voorkomen in het bestand van de leerlingen-
telling van de Franse Gemeenschap staan vermeld in het bijkomend opgemaakte bestand. 
 

In het kader van zijn wettelijke opdracht waakt het Rekenhof erover dat er geen leerlingen kunnen 
bijgeteld worden die ingeschreven zijn in een niet ingerichte of niet gesubsidieerde instelling van de 
gemeenschappen. 
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Vraag nr. 27 
van 16 oktober 2008 
van FIENTJE MOERMAN 
 
 
 
Levenslang leren  -   Lissabondoelstellingen 
 
De Lissabonrapportering 2008 van de Vlaamse Regering erkent dat het bevorderen van deelname aan 
permanente vorming een belangrijke uitdaging blijft. 
 
Vlaanderen presteert immers minder goed wat de deelname aan levenslang leren betreft. De deelname 
aan levenslang leren is de afgelopen jaren gedaald van 9,8 % in 2004 tot 7,9 % in 2007. De daling was 
vooral een gevolg van een verminderde participatie van de werkende bevolking (van 11,4 % in 2004 
tot 8,5 % in 2007) en van de werkzoekenden (van 14,2 % in 2004 tot 9,9 % in 2007).  
 
De achterstand ten opzichte van het Europese gemiddelde, dat in 2007 9,7 % bedraagt, wordt hierdoor 
steeds groter. Als gevolg van de vastgestelde daling in 2007 zijn we ook opnieuw iets verder 
verwijderd van de Europese doelstelling om tegen 2010 een opleidingsdeelname van 12,5 % te 
realiseren.  
 
Welke maatregelen neemt de minister om de intussen opgelopen achterstand zo snel mogelijk goed te 
maken en om de doelstelling binnen de gestelde termijn te halen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
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ANTWOORD 
op vraag nr. 27 van 16 oktober 2008 
van FIENTJE MOERMAN 
 
 
 
Toelichting bij het cijfermateriaal 
 
Levenslang leren staat reeds verschillende jaren hoog genoteerd op de politieke en maatschappelijke 
agenda, zowel nationaal als internationaal. In het kader van een globaal Europees beleid rond 
levenslang leren ging elke lidstaat in het kader van het Lissabonverdrag een engagement aan om tegen 
2010 12,50 % van de actieve bevolking (24 – 64 jaar) te laten participeren aan één of andere vorm van 
permanente vorming. Deze Lissabondoelstelling kreeg zijn Vlaamse vertaling in het Pact van 
Vilvoorde.  
 
Nadat we tussen 2002 en 2005 een duidelijke stijging zagen van de participatie aan levenslang leren, 
merken we inderdaad dat er in de jaren 2006 en 2007 terug een daling op te merken is. De cijfers 
verschillen naargelang de gehanteerde methodiek, maar geven allemaal eenzelfde trend aan:  
 
Berekeningsmethode 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Bevolking 25-64 jaar, referentieperiode 4 
weken, tweede kwartaalcijfers 

8,2% 7,4% 9,1% 10,8% 10,9% 9,1% 9,2% 

Bevolking 25-64 jaar, referentieperiode 4 
weken, jaargemiddelde 

7,4% 6,7% 7,6% 9,8% 9,1% 8,3% 7,9% 

 
Hiermee zijn we in Vlaanderen relatief ver verwijderd van de vooropgestelde Lissabondoelstelling van 
een deelname aan Levenslang leren van 12,5 % in 2010. 
 
Wanneer we onze cijfers vergelijken met het Europese gemiddelde, dan stellen we vast dat we er op 
achteruitgaan. Dit is voornamelijk het gevolg van een stabilisatie op Europees niveau en een 
achteruitgang, zoals reeds aangehaald, in Vlaanderen. Toch zijn we zeker niet de enige Europese regio 
waar de participatie aan permanente vorming daalt. In acht Europese landen nam de deelname aan 
permanente vorming af in het afgelopen jaar, in vijf andere landen is er sprake van een nulgroei. In 
Belgisch perspectief presteert Vlaanderen wél nog steeds relatief goed. In het Waals Gewest bedraagt 
de deelname aan het levenslang leren amper 5%, gemiddeld voor België bedraagt de 
opleidingsdeelname ongeveer 7 %. 
 
Verontrustend is wel dat de daling zich zowel bij werkenden als bij werkzoekenden voortdoet. Bij 
werkenden verloopt de afname sinds 2004 geleidelijk, bij werkzoekenden werd de daling iets later 
maar forser ingezet. Ondanks deze forse afname, blijft de opleidingsdeelname met 10 % wel het 
hoogste bij de werkzoekenden. De werkenden volgen met 8,5 %, vooral de opleidingsdeelname bij 
beroepsinactieven blijft met 5,6 % relatief laag. 
 
Analyse van het cijfermateriaal 
 
Het probleem met de monitoring van de participatie aan levenslang leren in het kader van het pact van 
Lissabon is dat het cijfer wel een trend aangeeft, maar weinig tot geen detailanalyse toelaat. Bovendien 
zorgt de gehanteerde methodiek ervoor dat we geen correct beeld krijgen van de werkelijke 
participatie aan levenslang leren. De gehanteerd referentieperiode van 4 weken is zeer kort, waardoor 
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veel opleidingsinspanningen van volwassenen niet geregistreerd raken. Maar dit geldt natuurlijk voor 
alle Europese landen en verklaard zeker niet de dalende trend. Daarvoor is een meer diepgaande 
analyse noodzakelijk. 
 
We mogen ook niet uit het oog verliezen dat levenslang leren veel meer is dan het formele 
opleidingsaanbod bij de publiek gefinancierde opleidingsverstrekkers voor volwassenen. Het 
overgrote deel van de participatie aan levenslang leren bestaat uit bijscholingen of opleidingen op de 
werkvloer, seminaries, zelfgestuurd leren en non-formeel leren. We stellen vast dat de participatie aan 
het formele leren bij de publiekgefinancierde aanbodsverstrekkers de laatste jaren globaal stijgend tot 
zelfs zeer sterk stijgend is. Dit geeft aan dat het knelpunt zich vooral situeert bij het non-formele leren 
en bij de permanente vorming op de werkvloer. Waarschijnlijk, maar dat is nog niet door onderzoek 
aangetoond, heeft de gunstige situatie op de arbeidsmarkt met een lage werkloosheid de laatste drie 
jaar een remmend effect gehad op de bereidheid om zich verder te scholen. 
 
Momenteel finaliseert de studiedienst van de Vlaamse Regering een veel breder onderzoeksrapport 
over de deelname aan levenslang leren in Vlaanderen. Daarbij wordt de participatie afgezet tegenover 
een aantal parameters zoals leeftijd, geslacht, scholingsgraad en levenssituatie. Ook wordt diepgaander 
onderzocht hoe het staat met de houding van de Vlaming t.a.v. levenslang leren, de bereidheid om er 
zelf tijd en middelen in te investeren, welke de rol van de overheid moet zijn en welke de barrières zijn 
die een effectieve participatie in de weg staan.  
 
Momenteel is deze studie nog niet afgewerkt, dus het is moeilijk om hier al vergaande conclusies uit te 
citeren. Er is bovendien maar een vergelijking mogelijk tussen de jaren 2002, 2003 en 2007 en geen 
jaarlijkse evolutie, waardoor het niet mogelijk is de evolutie tussen 2005 en 2007 diepgaander te 
analyseren. De eerste resultaten van dit onderzoek geven echter aan dat er globaal een lichte toename 
is van de participatie aan levenslang leren, wat ingaat tegen de vaststellingen op basis van de monitor 
van de Lissabondoelstellingen. Maar het onderzoek geef ook aan dat er grote verschillen op te merken 
zijn op vlak van leeftijd en scholingsgraad. De participatie onder jongvolwassenen (25-34 jaar) en van 
hoger geschoolden is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Maar daar tegenover staat dat bij de 
ouderen en bij de lager geschoolden de participatie, die al laag was, nog verder is afgenomen. Het 
merkwaardige is dat wanneer we peilen naar het belang dat gehecht wordt aan permanente vorming 
deze verschillen veel kleiner tot onbestaande zijn en dat de evolutie positiever is bij de groepen die 
minder participeren dan bij degene die meer zijn gaan participeren. 
 
Wanneer we gaan kijken naar de belangrijkste redenen om geen opleiding te volgen, dan merken we 
dat het overgrote deel van de respondenten aangeeft geen behoefte aan opleiding te hebben. Als 
tweede belangrijke reden wordt een gebrek aan flexibiliteit van het aanbod naar voor geschoven 
waardoor deelname aan permanente vorming moeilijk te combineren is met werk- en/of gezins-
verplichtingen. Andere barrières zoals kostprijs, informatieverstrekking en gebrek aan geschikt aanbod 
worden veel minder aangehaald als redenen om niet te participeren aan permanente vorming.  
 
Wanneer de voornoemde studie afgewerkt en gepubliceerd is, beschikken we in elk geval over meer 
diepgaand en analytisch cijfermateriaal dat ons kan ondersteunen om de zwakke plekken inzake 
participatie aan levenslang leren aan te pakken.  
 
Een laatste punt is dat we met participatie op zich eigenlijk nog altijd niet weten wat de werkelijke 
meerwaarde is van deelname aan permanente vorming voor de samenleving. Zo stellen we bv. in het 
volwassenenonderwijs vast dat heel wat cursisten de opleiding waarvoor ze zich inschrijven nooit 
afwerken. In de participatiecijfers zullen deze mensen wel opgenomen worden, maar de vraag is welk 
maatschappelijk en individueel effect deze participatie heeft gehad. Dit voorbeeld geeft aan dat de 
participatiecijfers op zich heel weinig zeggen over de werkelijke impact van permanente vorming voor 
onze samenleving en arbeidsmarkt.  
 
Maatregelen om de participatie aan levenslang leren te stimuleren 
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De vraagsteller wil weten welke maatregelen genomen worden om de benchmark van 12,5% 
participatie aan levenslang leren alsnog te halen. De afgelopen vijf jaar werden vele beleidsinitiatieven 
genomen die tot doelstelling hadden de participatie aan permanente vorming te stimuleren, zowel in 
het formele opleidingsaanbod als aan het non-formele leren. 
 
Ten eerste is er het decretaal werk binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming: het decreet 
betreffende het volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en de Vlaamse kwalificatie-
structuur. 
 
Ten tweede werd vanuit het beleidsdomein Onderwijs het ‘plan geletterdheid verhogen’ aangetrokken: 
een beleidsoverschrijdende aanpak van de geletterdheidsproblematiek in Vlaanderen. 
 
Ten derde is de sluitende aanpak binnen het beleidsdomein Werk een belangrijke hefboom in de 
opleiding van werkzoekenden. 
 
Ten vierde werd over de beleidsdomeinen heen breed gemobiliseerd rond een totaalaanpak van 
talentontwikkeling in Vlaanderen, in concreto: de competentieagenda. De stimulansen op vlak van 
levenslang leren kwamen hiermee in een breed perspectief. Naast het ontwikkelen van competenties, 
wordt ook ingezet op de erkenning en het inzetten van competenties. De competentieagenda leidde 
niet alleen tot concrete wederzijdse engagementen tussen het onderwijsveld en de arbeidsmarkt. De 
agenda gaf ook een belangrijke impuls aan competentieontwikkeling op de arbeidsmarkt zelf.  
 
Ten vijfde zijn er de sectorconvenants, een belangrijke drager om vandaag, maar ook morgen verdere 
afspraken te maken met sectoren, opdat zij de dynamiek rond levenslang leren kunnen ondersteunen 
en verder aanzwengelen. 
 
Ten zesde blijven financiële stimuli op vlak van levenslang leren een belangrijk ingrediënt in het 
beleid op vlak van levenslang leren. 
 
1. Decretale initiatieven binnen de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming 
 
Nieuw decreet op het volwassenenonderwijs 
 
Op 1 september 2007 werd het nieuwe decreet op het volwassenenonderwijs van kracht. Dit decreet 
regelt de werking van de formele onderwijsverstrekkers voor volwassenen, m.n. de Centra voor 
Volwassenenonderwijs (CVO) en de Centra voor Basiseducatie (CBE). Het nieuwe decreet heeft tot 
doel om te komen tot een meer flexibel, cursistgericht en vooral kwaliteitsvoller 
volwassenenonderwijs. Het volwassenenonderwijs heeft als kenmerk dat het kwalificerend is, 
algemeen vormend is en een tweedekansfunctie vervult.  
 
Het decreet volwassenenonderwijs omvat vele tientallen beleidsmaatregelen waarmee we deze 
doelstellingen willen bereiken. Het is niet mogelijk om in het kader van deze schriftelijke vraag een 
volledig overzicht te geven. Daarom beperk ik mij tot enkele cruciale aandachtspunten.  
 
Het volledige opleidingsaanbod wordt in één overzichtelijke structuur gebracht waarbij de 
verschillende niveau’s (basiseducatie, secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs) 
beter op elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen volwassenen meer aaneengesloten opleidingstrajecten 
volgen en hebben zij een meer transparant beeld van de bestaande opleidingen en de kwalificaties 
waartoe deze leiden. Belangrijk in dit kader is de sterke uitbreiding van de mogelijkheden om via het 
volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs te behalen.  
 
Er zijn heel wat maatregelen voorzien die moeten leiden tot een meer flexibel aanbod, waardoor het 
volwassenenonderwijs nieuwe doelgroepen kan bereiken. Voorbeelden van deze flexibele opleidings-
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formules zijn gecombineerd onderwijs, maatwerk, afstandsleren, openleercentra en activerings- en 
keuzebegeleidingsactiviteiten. Om de organisatie van gecombineerd onderwijs en afstandsleren te 
stimuleren, voorzie ik in een meer gunstige financiering voor deze opleidingsvormen. Hiermee kunnen 
we vooral volwassenen die werken of gezinsverplichtingen hebben meer stimuleren tot het volgen van 
permanente vorming. 
 
Een derde belangrijk element is dat we meer mensen willen helpen om de opleiding met succes af te 
werken. Zo wordt veel geïnvesteerd in individuele trajectbegeleiding, een nieuw gegeven in het 
volwassenenonderwijs.  
 
Ook willen we komen tot een meer op de noden afgestemd opleidingsaanbod. Daarom heb ik consortia 
volwassenenonderwijs opgericht die tot opdracht krijgen om inefficiënte concurrentie en overlap aan 
te pakken, maar ook witte vlekken in het aanbod moeten wegwerken. Deze consortia moeten ook de 
samenwerking met andere publieke aanbodsverstrekkers en socio-economische actoren coördineren.  
 
Met een nieuw, transparant financieringssysteem met een structureel groeipad willen we de centra in 
de mogelijkheid stellen om op een snelle en efficiënte wijze in te spelen op de noden. Vooral in de 
basiseducatie waren er de laatste jaren lange wachtlijsten voor sommige opleidingen. Het nieuwe 
financieringssysteem ging daar gepaard met een extra investering van 11,5 miljoen euro om de 
wachtlijsten weg te werken.  
 
Tenslotte zijn er vele maatregelen die tot doel hebben de kwaliteit van het aanbod te verhogen. Zo 
worden veel middelen geïnvesteerd in ondersteuning van de centra en nascholing van de 
personeelsleden.  
 
Decreet hoger beroepsonderwijs 
 
In de loop van 2009 zal in Vlaanderen het postsecundair onderwijs dat zich onder het niveau van 
Bachelor bevindt, omgevormd worden tot Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Met het hoger 
beroepsonderwijs willen we de ontbrekende treden op de onderwijsladder invullen met opleidingen 
met een duidelijke arbeidsmarktfinaliteit. We onderscheiden twee niveaus in het HBO: het HBO4 en 
HBO5. De letters ‘vier’ en ‘vijf’ verwijzen naar het kwalificatieniveau waarin deze onderwijs-
kwalificaties zich zullen bevinden, dus vlak onder de bachelor (niveau 6). Op deze twee treden moeten 
arbeidsmarktgerichte opleidingen terecht komen die telkens ook een vlotte opstap bieden naar 
vervolgopleidingen zoals de professionele bachelor. Door deze opleidingen toegankelijk te maken 
voor jongeren én volwassenen op verschillende momenten in hun loopbaan, willen we de participatie 
aan levenslang leren bevorderen. 
 
Met het nieuwe financieringssysteem van het hoger onderwijs en de flexibele trajecten wordt een 
verhoogde en succesvolle deelname van nieuwe doelgroepen aan het hoger onderwijs beoogd. Maar 
voor sommige jongeren is de sprong naar het hoger onderwijs te groot: 34 % van de jongeren uit TSO 
en 68,5% van de jongeren uit BSO die naar de hogeschool of de universiteit gaan, haken af in het 
eerste jaar, t.o.v. 9% van de jongeren uit het ASO1. Uit de databank tertiair onderwijs2 blijkt bovendien 
dat de kans op slagen voor jongeren uit het 7e jaar BSO in het hoger onderwijs zeer klein is. Op die 
wijze gaat er ontzettend veel talent verloren. De overgang van secundair onderwijs naar hoger 
onderwijs mag geen ‘kwalificatieval’ worden voor mensen voor wie de stap naar een bachelor-
opleiding te groot is. Gepaste tussentreden in de onderwijsladder zullen helpen om toch de ladder te 
beklimmen. Het HBO moet perspectieven openen voor diegenen die een opleiding in het hoger 
onderwijs willen volgen, maar zich niet meteen klaar voelen om aan een bacheloropleiding te 
beginnen. Illustratief hiervoor is de 4e graad verpleegkunde uit het BSO, waarvoor uit de databank 

                                                      
1 De Rick, K., Maes, L. & Saliën K. (2007). De mogelijke doelgroep voor het tertiair onderwijs. In: Vlaamse 
Onderwijsraad, Tertiair onderwijs, een verkenning. (Antwerpen-Apeldoorn: Garant). 
2 Cijfers van het academiejaar 2005-2006 
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tertiair onderwijs blijkt dat jongeren met dit diploma op zak met succes doorstromen naar de 
professionele bachelors die erop aansluiten.  
 
Ik wil daarom voor zoveel mogelijk HBO-opleidingen de aansluiting versterken door het uittekenen 
van verkorte vervolgtrajecten. Het EVK-HOSP project uitgevoerd door de VLOR3 heeft bewezen dat 
dit mogelijk is. In dit project werd een samenwerking tot stand gebracht tussen CVO’s en een of meer 
hogescholen om een verkort bachelortraject vanuit een HOSP-opleiding - in het nieuwe decreet op het 
volwassenenonderwijs HBO-opleidingen - uit te tekenen. Niet enkel heeft men binnen dit project al 
een heel aantal verkorte trajecten uitgewerkt, de betrokken CVO’s en hogescholen hebben samen ook 
een transparante methodiek ontwikkeld voor de toekenning van studieduurverkorting en de 
ontwikkeling van aanvullingstrajecten in het hogescholenonderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat deze 
methodiek ook gebruikt kan worden voor het realiseren van verkorte trajecten van HBO4- naar HBO5-
opleidingen en van HBO5-opleidingen naar de professionele bachelor. In het HBO zullen 
onderwijsinstellingen expliciet moeten aantonen deze verkorte trajecten maximaal na te streven.  
 
In het bestaande veld van postsecundaire opleidingen - de 7e specialisatiejaren TSO, de 4e graad BSO 
en de opleidingen hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs kunnen momenteel al 
verschillende doelgroepen terecht. We moeten met het hoger beroepsonderwijs inspelen op behoeften 
van mensen die niet  geïnteresseerd zijn in lange bacheloropleidingen, maar via kortere of deeltijdse 
trajecten een erkende beroepskwalificatie willen verwerven, onmiddellijk na het secundair onderwijs 
of later in hun loopbaan. Enerzijds zijn er de generatiestudienten die willen verder studeren. 
Anderzijds mensen die reeds ervaring hebben opgedaan en dan, al of niet werkend, opnieuw een 
opleiding aanvatten. In het hoger beroepsonderwijs kunnen zowel instellingen van het secundair 
onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs én hogescholen een belangrijke rol spelen in het 
aanbieden van opleidingen. Nauwe samenwerkingsverbanden tussen deze verschillende soorten 
instellingen zullen ervoor zorgen dat tegemoet gekomen wordt aan de noden van verschillende 
doelgroepen. Via verschillende proefprojecten krijgt deze samenwerking op het veld nu al vorm.  
 
Ook de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de VDAB en SYNTRA willen we in het hoger 
beroepsonderwijs versterken. Voor het uittekenen van nieuwe opleidingen komen verschillende 
samenwerkingsverbanden tussen onderwijsverstrekkers en de publieke opleidingsverstrekkers tot 
stand.  
 
Tevens zullen we stimuleren dat werkzoekenden in de begeleiding van een traject naar werk ook 
verwezen worden naar relevante trajecten in het hoger beroepsonderwijs. Ook personen die een 
arbeidsmarktgerichte kwalificatie behaalden via VDAB of Syntra moeten de weg naar het hoger 
beroepsonderwijs vinden om hun competenties verder te ontwikkelen. 
 
Kwalificatiestructuur en EVC-beleid 
 
Ik wil werk maken van een gecoördineerd en coherent EVC-beleid (Erkenning van reeds Verworven 
Competenties) in onderwijs, werk en cultuur, dat resulteert in maximale erkenningsmogelijkheden 
voor verworven competenties van personen.  
 
Een belangrijke motor van het Vlaamse EVC-beleid is de voor onderwijs, vorming en werk 
overkoepelende Vlaamse kwalificatiestructuur die is afgestemd op het Europees Kwalificatiekader 
EQF. Op 18 juli 2008 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet over de Vlaamse 
kwalificatiestructuur goed en begin 2009 wordt het aan het Vlaams Parlement voorgelegd.  
 
Kwalificaties zijn afgeronde gehelen van competenties met maatschappelijke relevantie omdat men 
daarmee een beroep kan uitoefenen, verdere studies aanvatten of maatschappelijk functioneren. De 
kwalificatiestructuur is een eenduidige ordening van erkende kwalificaties. In de kwalificatiestructuur 
                                                      
3 VLOR – Algemene Raad, Advies over de organisatie van aanvullingstrajecten tussen het CVO en de 
hogeschool en Eindrapport Project EVK-HOSP (2005-2007), 31 mei 2007 
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krijgen de kwalificaties met de beschrijving van de erin vervatte competenties een plaats in één van de 
acht onderscheiden niveaus van de kwalificatiestructuur. 
 
Het ontwerpdecreet legt de procedure voor het aanmaken en erkennen van kwalificaties vast, zowel 
voor beroepskwalificaties als voor onderwijskwalificaties. Onderwijskwalificaties zijn kwalificaties 
die mensen uitsluitend via het onderwijs kunnen behalen en waarmee ze de mogelijkheid krijgen 
verdere studies aan te vatten, een beroep uit te oefenen en/of maatschappelijk te functioneren. 
Beroepskwalificaties zijn een afgerond geheel van competenties die een persoon in een bepaald beroep 
of een bepaalde maatschappelijke context hanteert om (de) te verwachten resultaten in dat beroep of in 
die maatschappelijke rol te realiseren. Mensen kunnen ze via het onderwijs, maar ook via vorming 
buiten het onderwijs verwerven. Kwalificaties die volgens de decretaal voorziene procedures werden 
beschreven en van een niveau voorzien, worden aan de Vlaamse Regering voor erkenning voorgelegd. 
De erkende kwalificaties worden geregistreerd in een kwalificatiedatabank. Die databank geeft 
informatie over de inhoud van de kwalificaties en hun plaats in de kwalificatiestructuur. Die 
informatie zal publiek consulteerbaar zijn. 
 
De kwalificatiestructuur is een referentiekader en zal in uiteenlopende toepassingen worden gebruikt: 
 
• Heel wat sectoren zijn vragende partij voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingen. Het is 

belangrijk dat beroepsopleidingen aansluiten bij wat op de arbeidsmarkt wordt gevraagd en wat 
sectoren nodig hebben. Daarom zullen altijd voorafgaand aan het organiseren van nieuwe 
opleidingen eerst de nodige kwalificaties worden bepaald. 

 
De kwalificatiestructuur zal ertoe leiden dat beroepsopleidingen beter worden afgestemd op de 
competenties waaraan de beroepswereld behoefte heeft. De beroepskwalificaties komen immers 
tot stand op basis van de beroepscompetentieprofielen die via de SERV worden aangemaakt. 
Nieuwe opleidingen organiseren zal dus slechts kunnen indien er vooraf de nodige kwalificaties 
voor zijn bepaald.  

 
Door de opleidingen op kwalificaties af te stemmen zorgt de kwalificatiestructuur ervoor dat de 
leerresultaten van de opleidingen afgeronde en maatschappelijk relevante gehelen vormen, die met 
andere woorden toegang geven tot beroepen of vervolgopleidingen. De kwalificatiestructuur 
verheldert de inhoud van de kwalificaties en van de opleidingen die ertoe leiden. Opleidingen die 
naar eenzelfde kwalificatie leiden, zullen in grote mate vergelijkbaar moeten zijn. Dit maakt het 
mogelijk dat mensen die al een deel van een opleiding in een bepaalde instelling hebben gevolgd 
in principe die opleiding elders kunnen vervolledigen. Personen die al een beroepskwalificatie 
hebben behaald, zullen kunnen zien welke opleidingsonderdelen ze nog moeten volgen om een 
onderwijskwalificatie te halen. 

 
• Vlaanderen zal de kwalificatiestructuur ook gebruiken bij de erkenning van het ervaringsbewijs in 

EVC-praktijken van onderwijs- en opleidingsverstrekkers. Ervaringsbewijzen zullen dan ook 
kunnen leiden tot verkorte opleidingstrajecten. 
 
Voor het hoger onderwijs voert Vlaanderen momenteel de evaluatie van de EVC- en EVK- 
procedures en van de vrijstellingsprocedures binnen associaties en instellingen uit als onderdeel 
van een ruimere monitoring om de effecten van de flexibilisering op te volgen.  

 
• De kwalificatiestructuur zal ook een belangrijke rol spelen in de studie- en beroepskeuze en de 

loopbaanplanning. De kwalificatiestructuur biedt leerlingen een referentiekader waaraan ze hun 
talenten en competenties kunnen toetsen. Hetzelfde geldt voor werknemers en werkzoekenden. De 
kwalificatiestructuur biedt ondersteuning bij de keuze van een passend traject naar een gewenste 
kwalificatie en/of bij de keuze van een job. Indien duidelijk wordt welke opleidingen tot welke 
kwalificaties zullen leiden en hoe de kwalificaties onderling geordend zijn, zullen mensen 
gemakkelijker een passend traject kunnen kiezen. Via de kwalificatiestructuur zullen lerenden en 
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hun begeleiders zicht krijgen op mogelijke aansluiting van trajecten over verschillende 
opleidingsverstrekkers heen. 

 
2. Plan geletterdheid verhogen 
 
In 2005 keurde de Vlaamse Regering het ‘plan geletterdheid verhogen’ goed. Dat staat voor een 
beleidsoverschrijdende aanpak van de geletterdheidsproblematiek in Vlaanderen. Voor een overzicht 
en meer informatie over de acties verwijs ik naar de website http://www.vlaanderen.be/geletterdheid.  
 
Om de effecten van de genomen acties te kunnen inschatten is het belangrijk om een juiste meting te 
hebben van de geletterdheidsproblematiek in Vlaanderen. Daarom besloot ik deel te nemen aan 
PIAAC, een nieuw initiatief van de OESO, dat gesteund wordt door de Europese Commissie. Het 
programma wil nagaan in welke mate volwassenen beschikken over de belangrijkste 
sleutelcompetenties om succesvol te kunnen participeren in de samenleving en de economie van de 21e 
eeuw. Hoewel ruimer van opzet, sluit dit onderzoek aan bij het International Adult Literacy Survey 
(IALS), een geletterdheidsonderzoek waaraan Vlaanderen in het verleden heeft deelgenomen. PIAAC 
zal gegevens opleveren om de evolutie van geletterdheid en laaggeletterdheid in Vlaanderen op een 
betrouwbare en internationaal vergelijkbare wijze in kaart te brengen. In 2010 vindt het vooronderzoek 
plaats. Het hoofdonderzoek volgt in 2011 en de resultaten zullen in het voorjaar van 2013 beschikbaar 
zijn. 
 
In het voorjaar 2009 organiseer ik een conferentie met de leidende ambtenaren die de doelstellingen 
van het plan geletterdheid onderschreven hebben. Ook beleidsverantwoordelijken uit het brede veld 
van onderwijs, vorming en werk worden betrokken. De conferentie heeft als doel een balans op te 
maken van de realisaties van het plan en de knelpunten te bespreken. Vanuit een reflectie op 
geletterdheid als maatschappelijk project moet dit initiatief de bakens uitzetten voor de voortzetting 
van het plan over de legislatuur heen. 
 

3. Sluitende aanpak voor werkzoekenden 

 
Met een sluitende aanpak garanderen we werkzoekenden gratis beroepsopleiding en 
competentieversterking. Omdat niet elke werkzoekende nood heeft aan een beroepsopleiding, en we 
de schaarse middelen liefst zo efficiënt mogelijk inzetten, werkt VDAB met een getrapt 
begeleidingsmodel dat erop gericht is deze competentieversterking prioritair in te zetten voor de groep 
werkzoekenden die hier echt nood aan heeft. In de toekomst kan een versterkte toeleiding vanuit de 
sluitende aanpak naar het aanbod van de beroepsopleiding in de VDAB-competentiecentra ervoor 
zorgen dat de vastgestelde dalende trend in permanente vorming voor werkzoekenden gekeerd wordt. 
 
Sinds enkele jaren worden in de uitvoering van deze reïntegratietrajecten voor werkzoekenden ook 
externe partners betrokken (via de proeftuin tendering). Dit zijn zowel commerciële als non-profit 
organisaties. Uit de evaluatie van deze proeftuin blijkt een duidelijk risico op onderinvestering in 
beroepsopleiding van deze werkzoekenden (er worden veel minder trajecten met inbegrip van 
beroepsopleiding gerealiseerd dan voorzien in de initiële trajectbepaling door VDAB als 
arbeidsmarktregisseur). In de toekomst zullen we erover waken dat ook in dit uitbestedingbeleid 
voldoende trajecten met competentieversterking worden aangeboden, bv. via specifieke tenders (naar 
analogie met het “scholingsprotocol” zoals dit bestaat in het Nederlands model van marktwerking in 
de reïntegratie van werkzoekenden). 
 
4. Competentieagenda 
 
De verminderde opleidingsdeelname confronteert ons met een belangrijke uitdaging voor het 
arbeidsmarktbeleid. In Europees opzicht kan immers een zekere correlatie tussen de graad van 
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arbeidsdeelname en de participatie aan levenslang leren worden vastgesteld. Landen als Denemarken, 
Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk kennen niet enkel een hoge werkzaamheidsgraad maar 
tevens een sterke participatie aan levenslang leren. Omgekeerd ben ik er dan ook van overtuigd dat een 
substantiële verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen enkel haalbaar is in combinatie met 
een verhoging van de deelname aan het levenslang leren.  
 
De Vlaamse Regering zocht in het kader van het VESOC-actieplan “Samen voor meer banen, een 
Vlaams Meerbanenplan” (16 januari 2006) samen met de sociale partners naar wegen om de 
Lissabondoelstellingen te realiseren en dit leidde tot de Competentieagenda, een totaalaanpak van 
talentontwikkeling in Vlaanderen.  
 
In 2007 werd een akkoord bereikt, eerst met de interprofessionele sociale partners, nadien sloten ook 
de onderwijskoepels en het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap aan. Belangrijk hierin is dat 
de vertegenwoordigers, zowel aan de kant van onderwijs als aan de kant van de arbeidsmarkt, een 
gemeenschappelijke uitdaging erkennen, gezamenlijke doelstellingen formuleerden, en ook een 
wederzijds engagement namen om concrete acties te realiseren. 
 
De Vlaamse Regering gebruikt specifiek de term “competentieagenda” omdat de voorgestelde acties 
niet worden beperkt tot opleiding alleen of een loutere opleidingsagenda, maar ruimere instrumenten 
incorporeren die leiden tot competentie- en loopbaanontwikkeling: 

- het gaat niet alleen over opleiding, maar ook over begeleiding en dit niet alleen voor 
leerlingen en werkzoekenden, maar ook werknemers 

- het gaat niet alleen over formeel leren, maar net zo goed over informeel leren 
- het gaat ook niet alleen over ontwikkelen van talent, maar ook over inzetten én erkennen van 

talent.  
 
De competentieagenda bevat tien concrete actiepakketten over de grenzen van onderwijs en 
arbeidsmarkt heen: 

- maatregelen in het onderwijs: studiekeuze, stages, ondernemend onderwijs, erkenning van 
verworven competenties, samenwerking met sectoren 

- maar ook over vernieuwingen in de werkzoekendenwerking: meer stages, gebruik van 
portfolio, erkenning van verworven competenties, een snellere en intensievere begeleiding in 
de jeugdwerkloosheid 

- en de uitbouw van een ondersteuning van loopbanen van werkenden: een eerste lijn in de 
lokale werkwinkel, een tweede lijn in de centra voor loopbaanbegeleiding. 

- en ook competentiebeleid binnen bedrijven en organisaties: de sociale partners hebben zich 
ertoe verbonden om mee aan de kar te trekken.  

 
Van overheidswege wordt voortaan op een systematische en gecoördineerde manier ingezet op het 
bovenhalen en verder ontwikkelen van elk talent. 
 
Een stevig aandeel van de acties situeert zich in het onderwijs en op de brug naar de arbeidsmarkt, 
omdat daar de basis wordt gelegd voor de verdere kansen op ontwikkeling. De acties en engagementen 
op dit vlak zijn concreet. Zo stemden de sociale partners en de onderwijspartners ermee in om te 
groeien naar 75.000 leerlingenstages per jaar. Alle derdegraadsleerlingen BSO en TSO-leerlingen, 
waar zich dat vanuit de te realiseren competenties opdringt, gaan op stage. Daarnaast verzekert de 
competentieagenda dat iedere leraar technische en praktische vakken om de vijf jaar een stage van 
minimaal een week aangeboden krijgt. Op kruissnelheid moeten we zo ongeveer 6000 stages per jaar 
halen. Tegelijk werd gezocht naar formules om dergelijke stages mogelijk te maken binnen de 
scholen, inclusief een nieuwe regelgeving: scholen kunnen voor langere tijd een vervanger aanstellen, 
en leerkrachten krijgen een bonus van 250 euro wanneer ze stage lopen in de vakantie. 
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Maar ook na het leerplichtonderwijs blijft de focus op competenties aangehouden. Die is met de 
competentieagenda bij wijze van spreken als ruggengraat doorheen het arbeidsmarktbeleid getrokken, 
binnen de werkzoekendenwerking, maar ook in een aanbod aan werkenden. 
 
Op de arbeidsmarkt zelf geeft de competentieagenda daarnaast een belangrijke impuls aan het sociaal-
economisch veld zelf. Via het verzamelen van bestaande goede praktijken en het initiëren van nieuwe 
praktijken (ESF-projecten) willen de interprofessionele partners ook achter de muren van bedrijven en 
organisaties een omslag maken naar een strategisch competentiebeleid, en ook de sociale dialoog op 
dit vlak verder inspireren. Een taskforce, die eerstdaags zal opgericht worden, zal hen hierin 
ondersteunen. 
 
Opdat de competentieagenda nog verder van binnenuit het sociaal-economisch weefsel zou 
aangetrokken worden, zijn ook sectoren betrokken. Sectoren en sectorale (opleidings)fondsen zijn 
goed geplaatst om ondernemingen te stimuleren competenties te erkennen, te ontwikkelen en in te 
zetten. Ze zijn immers vertrouwd met de specifieke bedrijfsprocessen in hun sector, verankerd in de 
sociale dialoog en staan in contact met tal van bedrijven uit hun sector. De prioriteiten van de 
competentieagenda werden daarom ook meegenomen in de onderhandeling van de sectorconvenants, 
bijvoorbeeld op vlak van: studiekeuze en beroepsoriëntering, het aanbieden van kwaliteitsvolle stages 
voor zowel leerlingen (voltijds als deeltijds), opleiding van leerkrachten en werkzoekenden, het 
remediëren van knelpuntberoepen, het promoten van het ervaringsbewijs en EVC-initiatieven en het 
uitwerken van een sectoraal competentiebeleid. Sectoren die met de Vlaamse Regering een 
sectorconvenant hebben afgesloten, kunnen via de competentieagenda daarnaast ook rekenen op 
financiële ondersteuning in hun verdere ontwikkeling tot expertisecentra voor competentiebeleid.  
 
Op 8 december 2008 organiseer ik een conferentie rond de sectorale invalshoek van het 
competentiebeleid, met als titel “Samen talent in goede banen leiden”. Tijdens die conferentie zullen 
we met een brede groep van interprofessionele en sectorale sociale partners en vertegenwoordigers van 
het landschap van onderwijs, opleiding en begeleiding de sectorale invalshoek van het Vlaams 
werkgelegenheidsbeleid in het algemeen en de Competentieagenda in het bijzonder op een kritisch-
constructieve manier tegen het licht houden. De conferentie moet een platform zijn om de rol van 
sectoren in de Competentieagenda te onderstrepen, om (tussentijdse) inspanningen van sectoren 
zichtbaar te maken, om het beleid van sectoren te inspireren en om verder op zoek te gaan naar 
opportuniteiten en hefbomen voor een goede wisselwerking tussen de actoren binnen het sectorale en 
Vlaamse competentiebeleid. 
 
5. Sectorconvenants 
 
Zoals hierboven aangegeven zijn de sectorconvenants een krachtig instrument voor het realiseren van 
een sectoraal beleid dat versterkend werkt ten aanzien van het beleid rond levenslang leren. De huidige 
generatie sectorconvenants is gebaseerd op het door VESOC goedgekeurde modelconvenant 2007-
2008. Dit modelconvenant streeft prioritair naar engagementen op het vlak van aansluiting onderwijs – 
arbeidsmarkt, competentieontwikkeling en diversiteit. Via concrete en resultaatgerichte acties trachten 
ze op maat van de sector deze engagementen te realiseren.  
 
Op basis van het modelconvenant 2007-2008 sloot ik ondertussen met 28 sectoren een 
sectorconvenant af. Hiermee bereiken we een dekkingsgraad van ongeveer 76% van de totale private 
sector.  
 
De sectorconsulenten die binnen de sector paritair worden aangestuurd moeten het beleid en de 
engagementen uit het convenant op het terrein waarmaken en vormen dus een brugfunctie tussen het 
beleid, de sectoren, de bedrijven en het onderwijs. Deskundigheidsbevordering tussen sectoren 
verloopt via de ervaringsuitwisseling tussen de diverse sectorconsulenten tijdens de netwerken 
“diversiteit en kansengroepen”, “levenslang leren” en “aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt”, 
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georganiseerd door de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV). Momenteel zijn er 107 
sectorconsulenten aan de sectoren toegekend.  
 
Om de werking van de sectorconvenants binnen het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te verzekeren 
voor de toekomst en om de continuïteit van de sectorconvenants te garanderen is werk gemaakt van 
een decretale verankering van de sectorconvenants. Het ontwerpdecreet sectorconvenants is op 6 juni 
2008 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en zal eind 2008 opnieuw worden 
voorgelegd aan de Vlaamse regering na het inwinnen van de adviezen.  
 
6. Financiële stimulansen 
 
Voor het bevorderen van de deelname aan Levenslang leren hoop ik in de toekomst nog meer dan 
vandaag een beroep te kunnen doen op de inspanningen van de werkgevers. In de Belgische bedrijven 
wordt immers steeds minder geïnvesteerd in formele opleidingen voor werknemers. In 2000 gaven 
bedrijven nog 1,34 % van hun totale loonkost uit aan opleidingen voor hun werknemers. In 2006 was 
dit nog slechts 1,08 %. De Belgische bedrijven zijn dus nog een heel eind verwijderd van de in het 
interprofessioneel overleg afgesproken doelstelling om 1,9 % van de totale loonkost te besteden aan de 
opleidingen van de werknemers. 
 
Daarnaast blijven financiële stimulansen van overheidswege een belangrijk ingrediënt van het beleid 
op vlak van levenslang leren. In het kader van de competentieagenda werd afgesproken dat de 
interprofessionele sociale partners de verschillende financiële stimulansen op vlak van levenslang 
leren tegen het licht zouden houden en aan de Vlaamse regering voorstellen zouden doen voor 
mogelijke bijsturingen. 
 
In afwachting van deze voorstellen worden de bestaande systemen gecontinueerd: de opleidings-
cheques voor werknemers en het BEA (Budget voor Economisch advies) voor werkgevers. Daarnaast 
blijven ook de Hefboommiddelen voor opleidingen in bedrijven bestaan. 
 
Het bereik van de opleidingscheques neemt jaar na jaar toe. In 2007 werden 250.130 cheques 
uitgereikt, dit is een stijging van 6,5 % ten aanzien van 2006. Elk jaar bereiken de opleidingscheques 
ongeveer 75.000 nieuwe gebruikers. 
 
In het BEA-systeem werd ondertussen een vereenvoudiging voor bedrijven doorgevoerd, wat het 
bereik zou moeten optimaliseren. Sedert 11 mei 2006 kunnen KMO’s via de ondernemer-
schapsportefeuille, beter bekend onder de naam BEA (Budget voor Economisch Advies), opleiding, 
advies, kennis en mentorschap inkopen bij erkende dienstverleners. Dit systeem kwam er ter 
vervanging van de opleidings- en adviescheques voor werkgevers. De Vlaamse overheid wil er de 
kleine en middelgrote ondernemingen mee aanzetten om een beroep te doen op de ondernemer-
schapsbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap om hun bedrijfsvoering te 
professionaliseren. In 2008 werden verschillende evaluaties afgerond en een voorstel tot bijsturing 
neergelegd. Voor 2008 werd hiervoor 26,5 miljoen euro in de begroting geschreven. 
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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. 28 
van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Overeenkomsten met gemeenten   -   Deelname faciliteitengemeenten 
 
Binnen de beleidsdomeinen Werk, Onderwijs en Vorming werden een aantal overeenkomsten 
afgesloten tussen de bevoegde minister en de gemeentebesturen van de Vlaamse gemeenten. Gezien 
de gemeentelijke autonomie, zijn deze overeenkomsten in principe vrijblijvend. Maar aangezien ze 
meestal passen in het algemeen belang, hangt er een beloning aan vast. Gemeenten die niet instappen 
in deze overeenkomsten missen dan ook vaak belangrijke geldelijke tussenkomsten voor de uitvoering 
van een degelijk lokaal beleid. 
 
De indruk leeft dat vooral de burgemeesters van de faciliteitengemeenten vaak niet ingaan op het 
aanbod vanuit de Vlaamse overheid. Daardoor worden zowel de Vlaamse als de anderstalige 
bevolkingsgroepen uit die gemeenten tekort gedaan in vergelijking met andere gemeenten, en wel door 
hun eigen bestuurders. Van de kant van de burgemeesters en gemeentebesturen is dit allerminst een 
daad van goed bestuur. 
 
Graag vernam ik in hoeverre de werkelijkheid deze indruk ook bevestigt. 
 
1. Aan welke vrijwillige programma’s, samenwerkingsovereenkomsten, convenanten of opdrachten 

binnen de beleidsdomeinen Werk, Onderwijs en Vorming hebben de verschillende 
faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel al dan niet deelgenomen? 

 
2. Om welke reden(en) werd er desgevallend niet deelgenomen? 
 
3. Hoeveel geld hebben ze daardoor niet ontvangen? 
 
N.B. Gelijkaardige vragen werden gesteld aan de ministers (Peeters nr. 18, Van Mechelen nr. 15, 

Vandenbroucke nr. 28, Anciaux nr. 12, Keulen nr. 10, Van Brempt nr. 26, Vanackere nr. 31, 
Crevits nr. 36, Ceysens nr. 11). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 28 van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
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. 29 
van 20 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Leerzorgkader   -   Eerste cluster 
 
Het nieuwe leerzorgkader moet garanderen dat elk kind zorg op maat krijgt. Het omvat zowel het 
buitengewoon als het gewoon basis- en secundair onderwijs. 
 
Het leerzorgkader is gebaseerd op twee invalshoeken. 
 
Enerzijds de aanpassing van de omgeving die geduid wordt in vijf leerzorgniveaus “de zorgniveaus” 
die direct verband houden met kenmerken van het onderwijs zelf. Hoe hoger het niveau, hoe meer 
zorg de leerling nodig heeft. De eerste twee zorgniveaus zijn bedoeld voor gewone scholen. Bij het 
derde niveau kunnen leerlingen zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs terecht. 
Leerlingen uit het vierde niveau kunnen enkel in het buitengewoon onderwijs terecht en het vijfde 
zorgniveau is er voor kinderen die tijdelijk of niet naar school gaan. 
 
Anderzijds de kindkenmerken die gevat worden in vier clusters en acht doelgroepen. 
 
Mijn vraag betreft de leerlingen uit de eerste cluster. Cluster één omvat alle leerlingen zonder 
problemen en leerlingen met participatieproblemen in het onderwijs die het gevolg zijn van tijdelijke 
problemen, persoonlijke kenmerken, hun socio-economische en/of socio-culturele herkomst maar die 
geen stoornis(sen) hebben die onder te brengen zijn in één van de andere drie clusters. 
 
1. Hoeveel leerlingen die momenteel in het buitengewoon onderwijs zitten, komen volgens de 

minister in aanmerking voor deze cluster? Graag een opdeling per provincie. 
 
2. Hoeveel leerlingen die momenteel in het gewoon onderwijs zitten komen volgens de minister in 

aanmerking voor deze cluster?  Graag een opdeling per provincie. 
 
3. Welke budgetten voor omkadering en werkingsmiddelen worden momenteel besteed aan de 

begeleiding van deze jongeren? Graag een opdeling per onderwijsniveau en per onderwijsvorm. 
 
4. Welke evolutie verwacht de minister in deze cluster afgaande op statistieken van Volksgezondheid 

en op basis van het attesteringskader dat vorm zal krijgen in het kader van leerzorg? 
 
5. Welke budgetten voor omkadering en werkingsmiddelen voorziet de minister voor deze cluster in 

het nieuwe Leerzorgkader en hoe dienen volgens de minister deze budgetten te evolueren op 
middellange en lange termijn?  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 29 van 20 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Een belangrijk element in het leerzorgconcept is de andere manier van kijken naar specifieke 
onderwijsbehoeften in het onderwijs. Zoals de vraagsteller aanhaalt is het nieuwe referentiekader 
gebaseerd op twee invalshoeken: de leerzorgniveaus die verband houden met de noodzakelijke 
aanpassingen van de onderwijsomgeving en de clusters en doelgroepen die verband houden met de 
leerlingenkenmerken.  
 
Na de hoorzitting4 op 24 mei 2007 en de gedachtewisseling5  op 8 november 2008 over de conceptnota 
leerzorg in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie heeft een stuurgroep 
zich verder gebogen over de concretisering van de indicatoren om CLB’s toe te laten leerlingen in de 
leerzorgniveaus, clusters en doelgroepen in te schalen. In deze stuurgroep zaten vertegenwoordigers 
van de inrichtende machten (GO!, OVSG, POV, OKO, VSKO), de onderwijsvakbonden (COV, COC, 
VSOA, ACOD), de CLB-sector (GO!, OVSG, VCLB, Internettensamenwerkingscel van de Centra 
voor Leerlingenbegeleiding-ISC), het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (sector 
integrale jeugdhulpverlening), het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, 
wetenschappers, het Departement Onderwijs en Vorming en het kabinet Onderwijs en Vorming. 
 
Hierdoor is een nieuwe bril ontstaan om naar de praktijk van vandaag te kijken. Om een zicht te 
krijgen op het effect van de toepassing van de nieuwe criteria op de leerlingenpopulatie van vandaag 
werd een wetenschappelijk onderzoek (praktijktest leerzorginschaling) opgestart.  Een representatieve 
steekproef van 8.649 leerlingen van het gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs, lager onderwijs en 
secundair onderwijs werden in de periode van juni tot 31 oktober 2008 door de 73 CLB’s ingeschaald. 
Dit onderzoek moet ons, via extrapolatie, een indicatie geven van hoe leerlingen met en zonder 
specifieke onderwijsbehoeften zich over de leerzorgniveaus, clusters en doelgroepen verdelen. De 
inschaling die van de CLB’s werd gevraagd is een inschatting van de situatie van een leerling op dat 
moment, eind schooljaar 2007-2008.  
 
1.  Op dit ogenblik is het niet mogelijk de gevraagde cijfergegevens ter beschikking te stellen. Ook 

na het bekomen van de resultaten van de praktijktest - het eindrapport wordt eind  november 
opgeleverd - zal het gaan om een inschatting van het aantal leerlingen van het buitengewoon 
onderwijs die in cluster 1 zullen ondergebracht worden. De verwachting is dat dit aantal beperkt 
zal zijn aangezien cluster 1 gedefinieerd wordt als de cluster die alle leerlingen omvat die geen 
problemen hebben of van problemen van tijdelijke aard. Als de leerling vandaag in het 
buitengewoon onderwijs is ingeschreven zullen er duidelijke redenen geweest zijn voor zijn 
oriëntering. Cijfers op meer gedetailleerd niveau (bv. per provincie) zullen met de nodige 
voorzichtigheid moeten behandeld worden.  

 
2.  Dezelfde algemene bedenkingen uit punt 1 gaan ook hier op. De verwachting is dat het 

overgrote deel van de leerlingen van het gewoon onderwijs in cluster 1 terechtkomt, hetzij op 

                                                      
4 Vlaams Parlement, Verslag van de hoorzitting over de conceptnota leerzorg van 30 maart 2007. Stuk 1275 (2006-2007) – 
Nr. 1. 
5 Vlaams Parlement, Verslag van de gedachtewisseling over de conceptnota leerzorg van 30 maart 2007. Stuk 1275 (2006-
2007) – Nr. 2. 
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leerzorgniveau I, hetzij op leerzorgniveau II. Ook daarvoor wil ik de resultaten van de 
praktijktest afwachten. 

 
3.  Voor de kinderen en jongeren uit deze cluster zullen in vele gevallen de reguliere middelen 

volstaan. Een aantal van deze leerlingen zullen geholpen worden met de middelen die vandaag 
in het kader van het zorgbeleid en het gelijke onderwijskansenbeleid aan scholen worden 
toegekend. 

 
4.  Voor het antwoord op deze vraag is het inschalingsgedrag van de centra voor 

leerlingenbegeleiding belangrijk. Dit kunnen we moeilijk voorspellen. Het gaat in cluster 1 over 
leerlingen bij wie wel participatieproblemen in het onderwijs worden vastgesteld maar die geen 
vaststelbare stoornis hebben. Voor de leerlingen die tot cluster 1 behoren en zich op 
leerzorgniveau I situeren zal het CLB niet inschalen. Dit is alleen aan de orde als deze leerlingen 
overgaan naar leerzorgniveau II. We zullen het inschalingsgedrag van de CLB’s kwantitatief en 
kwalitatief beter opvolgen dan vandaag om ons toe te laten evoluties sneller te onderkennen. 

 
5.  Voor leerlingen uit cluster 1 worden in het kader van leerzorg geen bijkomende middelen 

voorzien. De huidige reguliere middelen en de middelen voor zorg en gelijke onderwijskansen 
moeten toelaten deze leerlingen op te vangen. 
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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. 30 
van 20 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Leerzorgkader   -   Tweede cluster 
 
Het nieuwe leerzorgkader moet garanderen dat elk kind zorg op maat krijgt. Het omvat zowel het 
buitengewoon als het gewoon basis- en secundair onderwijs. 
 
Het leerzorgkader is gebaseerd op twee invalshoeken. 
 
Enerzijds de aanpassing van de omgeving die geduid wordt in vijf leerzorgniveaus “de zorgniveaus” 
die direct verband houden met kenmerken van het onderwijs zelf. Hoe hoger het niveau, hoe meer 
zorg de leerling nodig heeft. De eerste twee zorgniveaus zijn bedoeld voor gewone scholen. Bij het 
derde niveau kunnen leerlingen zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs terecht. 
Leerlingen uit het vierde niveau kunnen enkel in het buitengewoon onderwijs terecht en het vijfde 
zorgniveau is er voor kinderen die tijdelijk of niet naar school gaan. 
 
Anderzijds de kindkenmerken die gevat worden in vier clusters en acht doelgroepen. 
 
Mijn vraag betreft de leerlingen uit de tweede cluster. Cluster twee  omvat leerlingen met 
participatieproblemen in het onderwijs die voornamelijk tot uiting komen tijdens het leerproces. 
Binnen cluster twee onderscheidt men de volgende doelgroepen: 
A. leerlingen met leer- en/of aandachtstekortstoornissen; 
B. leerlingen met een lichte mentale stoornis. 
 
Het gaat om leerlingen die vooral moeite hebben met het leren van schoolse vaardigheden en met het 
verwerven van schoolse kennis als gevolg van een lichte stoornis in hun cognitieve ontwikkeling, leer- 
en/of aandachtstekortstoornissen. 
 
1. Hoeveel leerlingen die momenteel in het buitengewoon onderwijs zitten, komen volgens de 

minister in aanmerking voor deze cluster? Graag een opdeling per doelgroep, per type en per 
provincie. 

 
2. Hoeveel leerlingen die momenteel in het gewoon onderwijs zitten, komen volgens de minister in 

aanmerking voor deze cluster?  Graag een opdeling per doelgroep en per provincie. 
 
3. Welke budgetten voor omkadering en werkingsmiddelen worden momenteel besteed aan de 

begeleiding van deze jongeren? Graag een opdeling per onderwijsniveau en per onderwijsvorm. 
 
4. Welke evolutie verwacht de minister in deze cluster afgaande op statistieken van Volksgezondheid 

en op basis van het attesteringskader dat vorm zal krijgen in het kader van leerzorg? 
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5. Welke budgetten voor omkadering en werkingsmiddelen voorziet de minister voor deze cluster in 
het nieuwe Leerzorgkader en hoe dienen volgens de minister deze budgetten te evolueren op 
middellange en lange termijn?  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 30 van 20 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Ik verwijs tevens naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 29.  
 
1. Op dit ogenblik is het niet mogelijk de gevraagde cijfergegevens ter beschikking te stellen. Ook 

na het bekomen van de resultaten van de praktijktest, zal het gaan om een inschatting van het 
aantal leerlingen van het buitengewoon onderwijs die in cluster 2 zullen ondergebracht worden. 
Als we de types van buitengewoon onderwijs vandaag vertalen naar de twee doelgroepen die we 
in cluster 2 onderscheiden dan gaat het over type 1 en 8 op het niveau van het buitengewoon 
lager onderwijs en het type 1 in het buitengewoon secundair onderwijs. In het schooljaar 2007-
2008 volgden 10.028 leerlingen type 1, 9.488 leerlingen type 8 in het buitengewoon lager 
onderwijs en 9.631 leerlingen type 1 in het BUSO. Omdat de criteria voor clusters en doelgroe-
pen specifieker geformuleerd zijn moet de praktijktest een idee geven over eventuele verschui-
vingen binnen deze populaties. Ik wil daarvoor de resultaten van het onderzoek afwachten.  

 
2. Dezelfde algemene bedenkingen uit punt 1 gaan ook hier op. De verwachting is dat een bepaald 

percentage leerlingen van het gewoon onderwijs in deze cluster zullen terechtkomen. We 
denken aan de leerlingen die vandaag via GON vanuit het buitengewoon onderwijs naar het 
gewoon onderwijs terugkeren (in het schooljaar 2007-2008 ging het over 206 leerlingen) en 
leerlingen die nu al met een gemotiveerd verslag bv. Wegens een leerstoornis het gemeen-
schappelijk curriculum in het gewoon onderwijs volgen. De praktijktest kan hier ook nieuwe 
inzichten geven.  

 
3. Omkadering- en werkingsmiddelen in het gewoon en buitengewoon onderwijs zijn niet 

geïdentificeerd per doelgroep. In het gewoon onderwijs zijn het de reguliere middelen en de 
middelen voor zorg die hiervoor aangewend zullen worden. De GON middelen voor type 8 
bedragen ongeveer 0,5 mio EUR. De middelen voor het buitengewoon onderwijs (alle types) 
bedragen 382 mio EUR voor buitengewoon basisonderwijs en 316 mio EUR voor het BUSO 
(begrotingsjaar 2008).  

 
4. Voor het antwoord op deze vraag is het inschalingsgedrag van de centra voor leerlingen-

begeleiding belangrijk. Dit kunnen we moeilijk voorspellen. We zullen het inschalingsgedrag 
van de CLB’s kwantitatief en kwalitatief beter opvolgen dan vandaag om ons toe te laten 
evoluties sneller te onderkennen 

 
5. Het globale budget voor cluster 2 op leerzorgniveau II omvat de begeleidingseenheden vanuit 

het geïntegreerd onderwijs type 8 en een bijkomend budget van 2 miljoen euro. Het bijkomende 
budget wordt bij de inwerkingtreding van het decreet verdeeld tussen de onderwijsniveaus op 
basis van de leerlingenaantallen gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs en 
toegekend aan de scholengemeenschappen. Voor het basisonderwijs wordt dit aangevuld met het 
budget voor het geïntegreerd onderwijs type 8 in het schooljaar 2009-2010. Deze middelen 
zullen bij de in werking treding met het begrotingsdecreet voor het betreffende begrotingsjaar 
toegevoegd worden aan de puntenenveloppe zorg in het basisonderwijs en aan de geïntegreerde 
puntenenveloppe in het secundair onderwijs. Ze zullen de systematiek volgen van deze 
puntenenveloppes. Wat leerzorgniveau III betreft zijn het de middelen die vandaag voor het 
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buitengewoon onderwijs beschikbaar zijn. Dit blijft een open end budget dat mee zal fluctueren 
met het aantal leerlingen dat in leerzorgniveau III, cluster 2 zal ingeschaald worden in de 
toekomst. 
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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. 31 
van 20 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Leerzorgkader   -   Derde cluster 
 
Het nieuwe leerzorgkader moet garanderen dat elk kind zorg op maat krijgt. Het omvat zowel het 
buitengewoon als het gewoon basis- en secundair onderwijs. 
 
Het leerzorgkader is gebaseerd op twee invalshoeken. 
 
Enerzijds de aanpassing van de omgeving die geduid wordt in vijf leerzorgniveaus “de zorgniveaus” 
die direct verband houden met kenmerken van het onderwijs zelf. Hoe hoger het niveau, hoe meer 
zorg de leerling nodig heeft. De eerste twee zorgniveaus zijn bedoeld voor gewone scholen. Bij het 
derde niveau kunnen leerlingen zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs terecht. 
Leerlingen uit het vierde niveau kunnen enkel in het buitengewoon onderwijs terecht en het vijfde 
zorgniveau is er voor kinderen die tijdelijk of niet naar school gaan. 
 
Anderzijds de kindkenmerken die gevat worden in vier clusters en acht doelgroepen. 
 
Mijn vraag betreft de leerlingen uit de derde cluster. Cluster drie omvat leerlingen met 
participatieproblemen in het onderwijs die tot uiting komen op meerdere domeinen van het  
functioneren als gevolg van een matige tot diepe mentale stoornis, een fysieke, visuele en/of auditieve 
stoornis of een stoornis op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling. De participatieproblemen 
komen ook buiten de onderwijscontext voor en zijn meestal vastgesteld voor de start van het 
leerproces, met uitzondering van later verworven stoornissen. 
 
Binnen cluster drie onderscheiden we de volgende doelgroepen: 
C. leerlingen met een matige, ernstige of diepe stoornis op het gebied van het verstandelijk 

functioneren en het sociale aanpassingsgedrag en kleuters met ernstige ontwikkelingsstoornissen 
(het huidige type 2); 

D. leerlingen met een lichamelijke stoornis die leidt tot een geringe zelfredzaamheid die hun deelname 
aan het onderwijs bemoeilijkt (het huidige type 4); 

E. leerlingen met een visuele stoornis: blinde en slechtziende leerlingen (het huidige type 6); 
F. leerlingen met een auditieve stoornis: dove en slechthorende leerlingen (het huidige type 7); 
 
Tot deze cluster behoren tevens kleuters met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en leerlingen 
met meervoudige functioneringsproblemen bij wie een matige, ernstige of diepe stoornis is vastgesteld 
in hun intellectueel functioneren, met daarbij een bijkomende medische of gedragsproblematiek (ook 
ASS) of een bijkomende sensorische problematiek of leerlingen met andere combinaties van (ernstige) 
stoornissen. 
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1. Hoeveel leerlingen die momenteel in het buitengewoon onderwijs zitten, komen volgens de 
minister in aanmerking voor deze cluster? Graag een opdeling per doelgroep, per type en per 
provincie. 

 
2. Hoeveel leerlingen die momenteel in het gewoon onderwijs zitten, komen volgens de minister in 

aanmerking voor deze cluster? Graag een opdeling per doelgroep en per provincie. 
 
3. Welke budgetten voor omkadering en werkingsmiddelen worden momenteel besteed aan de 

begeleiding van deze jongeren? Graag een opdeling per onderwijsniveau en per onderwijsvorm. 
 
4. Welke evolutie verwacht de minister in deze cluster afgaande op statistieken van Volksgezondheid 

en op basis van het attesteringskader dat vorm zal krijgen in het kader van leerzorg? 
 
5. Welke budgetten voor omkadering en werkingsmiddelen voorziet de minister voor deze cluster in 

het nieuwe Leerzorgkader en hoe dienen volgens de minister deze budgetten te evolueren op 
middellange en lange termijn?  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 31 van 20 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Ik verwijs tevens naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 29.  
 
1. Op dit ogenblik is het niet mogelijk de gevraagde cijfergegevens ter beschikking te stellen. Ook na 

het bekomen van de resultaten van de praktijktest, zal het gaan om een inschatting van het aantal 
leerlingen van het buitengewoon onderwijs die in cluster 3 zullen ondergebracht worden. Als we 
de types van buitengewoon onderwijs vandaag vertalen naar de vier doelgroepen die we in cluster 
3 onderscheiden dan gaat het over de type 2, 4, 6 en 7 in het buitengewoon basisonderwijs en in 
het buitengewoon secundair onderwijs. In het schooljaar 2007-2008 volgden 4.664 leerlingen type 
2 onderwijs, 1.362 leerlingen type 4 onderwijs, 161 leerling type 6 onderwijs en 1.211 leerlingen 
type 7 onderwijs in het buitengewoon basisonderwijs en 4.716 leerlingen type 2 onderwijs, 1.216 
leerlingen type 4 onderwijs, 231 leerlingen type 6 onderwijs en 736 leerlingen type 7 onderwijs in 
het BUSO. Binnen type 7 zijn er ook leerlingen met een diagnose autisme. Leerlingen met een 
dergelijke diagnose zullen met leerzorg in cluster 4 terechtkomen. Omdat de criteria voor clusters 
en doelgroepen specifieker geformuleerd zijn moet de praktijktest een idee geven over eventuele 
verschuivingen binnen deze populaties. Ik wil daarvoor de resultaten van het onderzoek 
afwachten.  

 
2. Dezelfde algemene bedenkingen uit punt 1 gaan ook hier op. De verwachting is dat een bepaald 

percentage leerlingen van het gewoon onderwijs in deze cluster zullen terechtkomen. We denken 
aan de leerlingen die vandaag in het gewoon onderwijs ingeschreven zijn en GON-ondersteuning 
krijgen of behoren tot het IONproject . Voor het basisonderwijs ging het in het schooljaar 2007-
2008 om 1.764 GON leerlingen type 4, 299 GON leerlingen type 6 en 3.110 GON leerlingen type 
7. Voor het secundair onderwijs ging het over 666 GON leerlingen type 4, 181 GON leerlingen 
type 6 en 2.204 leerlingen GON type 7. In het ION project kunnen maximaal 100 leerlingen met 
een matige of ernstige verstandelijke handicap ondersteund worden. Tot de GON leerlingen type 7 
behoren overwegend leerlingen met autisme. Zij zullen met leerzorg in cluster 4 terechtkomen. 

 
3. Omkadering en werkingsmiddelen in het gewoon en buitengewoon onderwijs zijn niet 

geïdentificeerd per doelgroep. In het gewoon onderwijs zijn het de reguliere middelen en de 
middelen voor GON die hiervoor aangewend zullen worden. De GON middelen bedroegen voor 
het schooljaar 2007-2008 alle types 24,2 mio EUR voor het basisonderwijs en 10,7 mio voor het 
secundair onderwijs. De middelen voor het buitengewoon onderwijs (alle types) bedragen 382 mio 
EUR voor buitengewoon basisonderwijs en 316 mio EUR voor het BUSO (begrotingsjaar 2008).  

 
4. Voor het antwoord op deze vraag is het inschalingsgedrag van de centra voor leerlingen-

begeleiding belangrijk. Dit kunnen we moeilijk voorspellen. We zullen het inschalingsgedrag van 
de CLB’s kwantitatief en kwalitatief beter opvolgen dan vandaag om ons toe te laten evoluties 
sneller te onderkennen 

 
5. Voor cluster 3 blijven de budgetten open end, zowel voor de ondersteuning op leerzorgniveau II 

(huidige GON) als op leerzorgniveau III en IV (gewoon en buitengewoon onderwijs). De 
middelen fluctueren met het aantal leerlingen dat in de betreffende leerzorgniveaus in cluster 3 
worden ingeschaald in de toekomst. Voor leerzorgniveau II, cluster 3 willen we een bijkomende 
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investering doen om de tijdelijkheid van de ondersteuning en het onderscheid matige/ernstige op 
te heffen. Elke leerling zal gedurende de gehele schoolloopbaan ondersteuning kunnen krijgen. Dit 
vraagt een bijkomende investering van ongeveer 40% van het huidige budget voor GON voor 
jongeren met een fysieke, visuele of auditieve beperking.  

 
 Om eventuele verschuivingen in de omkadering van scholen voor buitengewoon onderwijs die 

door het decreet leerzorg veroorzaakt kunnen worden, tijdelijk op te vangen wordt voorzien in een 
transitiefonds van 1,8 mio EUR. We zullen immers een onderscheid maken tussen leerzorgniveau 
III en IV, een onderscheid dat nu niet bestaat. Daardoor kunnen er effecten zijn op de omkadering 
van scholen. Die willen we met het transitiefonds maximaal opvangen.  
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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. 32 
van 20 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Leerzorgkader   -   Vierde cluster 
 
Het nieuwe leerzorgkader moet garanderen dat elk kind zorg op maat krijgt. Het omvat zowel het 
buitengewoon als het gewoon basis- en secundair onderwijs. 
 
Het leerzorgkader is gebaseerd op twee invalshoeken. 
 
Enerzijds de aanpassing van de omgeving die geduid wordt in vijf leerzorgniveaus “de zorgniveaus” 
die direct verband houden met kenmerken van het onderwijs zelf. Hoe hoger het niveau, hoe meer 
zorg de leerling nodig heeft. De eerste twee zorgniveaus zijn bedoeld voor gewone scholen. Bij het 
derde niveau kunnen leerlingen zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs terecht. 
Leerlingen uit het vierde niveau kunnen enkel in het buitengewoon onderwijs terecht en het vijfde 
zorgniveau is er voor kinderen die tijdelijk of niet naar school gaan. 
 
Anderzijds de kindkenmerken die gevat worden in vier clusters en acht doelgroepen. 
 
Mijn vraag betrekt de leerlingen uit de vierde cluster. Cluster vier omvat leerlingen met 
participatieproblemen in het  onderwijs die het gevolg zijn van gedrags- en/of emotionele stoornissen 
of pervasieve ontwikkelingsstoornissen en die voornamelijk  tot uiting komen op het gebied van de 
sociale interactie. 
 
Binnen cluster vier onderscheiden we de volgende doelgroepen: 
G. leerlingen met gedrags- en/of emotionele stoornissen; 
H. leerlingen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen. 
 
1. Hoeveel leerlingen die momenteel in het buitengewoon onderwijs zitten, komen volgens de 

minister in aanmerking voor deze cluster? Graag een opdeling per doelgroep, per type en per 
provincie. 

 
2. Hoeveel leerlingen die momenteel in het gewoon onderwijs zitten, komen volgens de minister in 

aanmerking voor deze cluster?  Graag een opdeling per doelgroep en per provincie. 
 
3. Welke budgetten voor omkadering en werkingsmiddelen worden momenteel besteed aan de 

begeleiding van deze jongeren? Graag een opdeling per onderwijsniveau en per onderwijsvorm. 
 
4. Welke evolutie verwacht de minister in deze cluster afgaande op statistieken van Volksgezondheid 

en op basis van het attesteringskader dat vorm zal krijgen in het kader van leerzorg? 
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5. Welke budgetten voor omkadering en werkingsmiddelen voorziet de minister voor deze cluster in 
het nieuwe Leerzorgkader en hoe dienen volgens de minister deze budgetten te evolueren op 
middellange en lange termijn?  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 32 van 20 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Ik verwijs tevens naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 29.  
 
1. Op dit ogenblik is het niet mogelijk de gevraagde cijfergegevens ter beschikking te stellen. Ook 

na het bekomen van de resultaten van de praktijktest, zal het gaan om een inschatting van het 
aantal leerlingen van het buitengewoon onderwijs die in cluster 4 zullen ondergebracht worden. 
Als we de types van buitengewoon onderwijs vandaag vertalen naar de twee doelgroepen die we 
in cluster 4 onderscheiden dan gaat het over het type 3 in het buitengewoon basisonderwijs en in 
het buitengewoon secundair onderwijs. Leerlingen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen 
hebben nu geen plaats in de typologie van het buitengewoon onderwijs. In het schooljaar 2007-
2008 volgden 2.182 leerlingen type 3 onderwijs in het buitengewoon basisonderwijs en 1.717 
leerlingen type 3 onderwijs in het BUSO. Zoals in het antwoord op schriftelijke vraag nr.31 
zullen in cluster 4 ook een aantal leerlingen terechtkomen die nu op basis van hun diagnose ASS 
in type 3, 4 of 7 of nog in andere types van buitengewoon onderwijs terechtkomen. Omdat de 
criteria voor clusters en doelgroepen specifieker geformuleerd zijn moet de praktijktest een idee 
geven over eventuele verschuivingen binnen deze populaties. Ik wil daarvoor de resultaten van 
het onderzoek afwachten.  

 
2. Dezelfde algemene bedenkingen uit punt 1 gaan ook hier op. De verwachting is dat een bepaald 

percentage leerlingen van het gewoon onderwijs in deze cluster zullen terechtkomen. We 
denken aan de leerlingen die vandaag in het gewoon onderwijs ingeschreven zijn en GON-
ondersteuning krijgen. Voor het basisonderwijs ging het in het schooljaar 2007-2008 om 13 
GON leerlingen type 3, voor het secundair onderwijs ging het over 143 GON leerlingen type 3. 
Van de GON leerlingen type 7, waarvan de cijfers in het antwoord op vraag nr. 31 werden 
gegeven, zal het overgrote deel in deze cluster terechtkomen.  

 
3. Omkadering en werkingsmiddelen in het gewoon en buitengewoon onderwijs zijn niet 

geïdentificeerd per doelgroep. In het gewoon onderwijs zijn het de reguliere middelen en de 
middelen voor GON die hiervoor aangewend zullen worden. De GON middelen bedroegen voor 
het schooljaar 2007-2008 alle types 24,2 mio EUR voor het basisonderwijs en 10,7 mio voor het 
secundair onderwijs. Het aandeel type 3 en ASS is ongeveer 19,5 mio EUR. De middelen voor 
het buitengewoon onderwijs (alle types) bedragen 382 mio EUR voor buitengewoon 
basisonderwijs en 316 mio EUR voor het BUSO (begrotingsjaar 2008).  

 
4. Voor het antwoord op deze vraag is het inschalingsgedrag van de centra voor leerlingen-

begeleiding belangrijk. Dit kunnen we moeilijk voorspellen. We zullen het inschalingsgedrag 
van de CLB’s kwantitatief en kwalitatief beter opvolgen dan vandaag om ons toe te laten 
evoluties sneller te onderkennen 

 
5. Voor cluster 4 op leerzorgniveau II zullen de middelen die in het schooljaar 2009-2010 besteed 

worden voor begeleiding van de integratie van de GON-leerlingen type 3 en ASS in dit 
leerzorgveld geherinvesteerd worden. We doen dit onder de vorm van enveloppefinanciering 
met een gecontroleerd groeipad te bepalen door de Vlaamse Regering. Voor leerzorgniveau III 
en IV (gewoon en buitengewoon onderwijs) blijven de budgetten open end. De middelen zullen 
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fluctueren met het aantal leerlingen dat in de betreffende leerzorgniveaus in cluster 4 worden 
ingeschaald in de toekomst. Om eventuele verschuivingen in de omkadering van scholen voor 
buitengewoon onderwijs die door het decreet leerzorg veroorzaakt kunnen worden, tijdelijk op 
te vangen, wordt voorzien in een transitiefonds van 1,8 mio EUR (zie ook antwoord op 
schriftelijke vraag nr. 31). We zullen immers een onderscheid maken tussen leerzorgniveau III 
en IV, een onderscheid dat nu niet bestaat. Er dient ook een specifieke omkadering voorzien te 
worden voor leerlingen van doelgroep H, pervasieve ontwikkelingsstoornis. Daardoor kunnen er 
effecten zijn op de omkadering van scholen. Die willen we met het transitiefonds maximaal 
opvangen.  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 33 
van 20 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Dyslexie bij kinderen   -   Onderwijsbeleid 
 
In het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) lees ik dat er 
steeds meer aanvragen zijn voor terugbetaling van hulpmiddelen voor kinderen met dyslexie. In 2007 
zou overleg daarover opgestart zijn tussen het VAPH en het Departement Onderwijs. 
 
Ik verwijs ook naar het signaal van KOC (Kennis- en Ondersteuningscentrum) omtrent “hulpmiddelen 
en dyslexie” daterend van 2007. 
 
1. Wat is de stand van zaken? 
 
2. Acht de minister het haalbaar om tegen het nieuwe schooljaar 2009-2010 ter zake 

beleidsmaatregelen uit te werken? 
 
3. In 2007 maakte de minister vijftigduizend euro vrij voor het onderwijsproject “de computer – mijn 

surfplank bij het leren” van de vzw Die’s-lekti-kus.  
 

Wat is de evaluatie en welk vervolg wordt gegeven aan dit project? 
 
4. Eind 2006 kondigde de minister aan dat uitgevers digitale versies van de leerboeken ter 

beschikking zouden stellen zodat de ouders van dyslectische kinderen deze niet telkens moeten 
inscannen en zodat deze meteen gebruiksklaar zijn voor de voorleessoftware.  

 
Hoe evalueert de minister het resultaat van dit engagement? Worden ter zake nog verdere stappen 
ondernomen? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 33 van 20 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontvangt inderdaad aanvragen voor 
terugbetaling voor hulpmiddelen voor kinderen met dyslexie. Over het beleid dat het VAPH terzake 
momenteel volgt is de bevoegde collega, minister Vanackere, beter geplaatst om te antwoorden. Het 
klopt wel dat er tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn reeds gesprekken geweest zijn om te 
zien hoe in de toekomst de tegemoetkoming aan leerlingen met dyslexie het best geregeld kan worden.  
 
Vanuit het beleidsdomein Onderwijs worden momenteel geen hulpmiddelen aan individuele leerlingen 
in het kader van dyslexie toegekend.Het is ook niet de bedoeling om in de toekomst zo’n individuele 
toekenning op te starten. De bedoeling is eerder om structurelere maatregelen te nemen, bijv. door op 
het niveau van de scholen te werken. 
 
Scholen moeten gestimuleerd worden om dyslexiesoftware aan te kopen, wat aan een goedkopere prijs 
kan dan voor individuele leerlingen, en wat mogelijk maakt dat het pakket gebruikt wordt door àlle 
leerlingen die er gebruik van maken. Scholen mogen deze software dan ook doorgeven aan leerlingen 
die er thuis gebruik van moeten maken.Ze kunnen hiertoe de gewone werkingsmiddelen of de 
middelen die specifiek voor ICT op school toegekend worden gebruiken.  
 
In 2007 is 50.000 euro uitgetrokken voor het project ‘De computer – mijn surfplank bij het leren’ van 
de vzw Die-’s-Lekti-kus. Door dit project kregen alle Vlaamse scholen in november 2007 een gratis 
werkmap, een bundeling van handige technieken en simpele stappenplannen om de computer te 
gebruiken bij ernstige problemen met lezen, schrijven of spelling.  
In het project zijn didactische kapstokken uitgewerkt die hulp bieden bij het aanleren en aanwenden 
van compenserende strategieën bij leerproblemen zoals dyslexie. De map is ook gratis te downloaden 
via de website www.letop.be en is te zien als een uitbreiding van de map ‘Leerzorg – Eerste hulp bij 
leerstoornissen en problemen bij het leren’.  
 
Gedurende de schooljaren 2007-2008 en 2008-2009 ondersteunt het Vlaams ministerie van Onderwijs 
en Vorming het proefproject ‘Digibib’ ondersteund.Dit project wordt gecoördineerd door Die-’s-
Lekti-kus vzw en loopt in samenwerking met de Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers 
(Gewu), Progrebraille – Helen Keller vzw en de producenten en verdelers van voorleessoftware 
Sensotec en T&I.  
Dit proefproject onderzoekt pistes om digitale leerboeken beschikbaar te maken voor leerlingen met 
een lees- en/of schrijfhandicap. In deze fase worden nog vooral technische problemen onderzocht. Het 
is dus te vroeg om nu al een evaluatie op te maken.  
 
Op dit ogenblik beperkt het project zich tot omzettingen voor het basisonderwijs 2de en 3de graad en 
voor leerlingen van het secundair onderwijs 1ste graad. In een latere fase kan dit uitgebreid worden. De 
lijst van reeds beschikbare boeken is te vinden op:  
http://www.letop.be/projecten/digibib/boekenlijst.asp 
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Vraag nr. 34 
van 21 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Project lerarenuitwisseling Brussel   -   Stand van zaken 
 
In april 2008 heb ik in schriftelijke vraag nr. 202 (Websitebulletin publicatiedatum 28-05-2008) naar 
de resultaten gevraagd van het akkoord van midden januari tussen de ministers van Onderwijs van de 
Vlaamse en Franse Gemeenschap over de uitwisseling van Franstalige leerkrachten in het 
Nederlandstalige onderwijs in Brussel en vice versa. Nederlandstalige en Franstalige scholen moesten 
samen een project indienen waarin ze een ruil zouden voorstellen. Voor 7 maart moesten de scholen 
een project indienen.   
 
Voor het voorbije schooljaar waren er drie projecten gestart. Maar heel wat scholen hadden toch de 
intentie uitgesproken om het uitwisselingsproject op te starten. Voor het schooljaar 2008-2009 rekende 
de minister op 15 tot 20 uitwisselingsprojecten. De meeste scholen opteerden er voor om de tijd te 
nemen en het project kwaliteitsvol voor te bereiden. Het was namelijk niet eenvoudig voor de scholen 
om “middenin het schooljaar zulke arbeidsintensieve en belangrijke projecten er bij te nemen”.  
 
In zijn antwoord meldde de minister ook dat zijn medewerkers samen met die van minister Dupont de 
drie betrokken projecten zouden bezoeken en samen met de betrokken leerkrachten de uitwisselingen 
zouden evalueren. Op basis hiervan zouden beide ministers indien nodig “de initiële omzendbrief 
aanpassen en uitbreiden”.  
 
1. Hebben de medewerkers van de minister en die van minister Dupont samengezeten met de 

leerkrachten en scholen die dit schooljaar hebben deelgenomen? Hoeveel keer? Zo ja, hoe waren 
de evaluaties? Wat waren de knelpunten?  

 
De minister had reeds aangegeven dat het geen “sinecure” was om een partnerschool te vinden. 
Hoe zal worden getracht om daar dit schooljaar een antwoord op te bieden? 

 
2. Acht de minister het nodig om de initiële omzendbrief aan te passen en uit te breiden? Zo ja, hoe? 
 
3. Wanneer zal het project dit schooljaar plaatsvinden?  
 

Kunnen de scholen zich momenteel al inschrijven? Hoeveel scholen hebben dit tot nu toe al 
gedaan en met welke projecten?  

 
Zullen de scholen van het voorbije schooljaar opnieuw participeren? 

 
4. Hoe zal de procedure bekendgemaakt worden?  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 34 van 21 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
De uitwisseling van leerkrachten uit de Franse en Vlaamse Gemeenschap in Brusselse (basis)scholen 
is een initiatief dat kadert in de Beleidsnota Onderwijs en Vorming 2004- 2009. Daarin heb ik mij 
ondermeer geëngageerd om afspraken te maken met de Franse Gemeenschap over het onderwijsbeleid 
in Brussel en de wijze waarop de tweetaligheid bij de leerlingen kan worden bevorderd.  
 
Ook in mijn beleidsbrief 2008-2009 verwijs ik naar de lerarenuitwisselingen in Brussel. Daarin 
vermeld ik ondermeer dat in het schooljaar 2008- 2009 minimaal 19 partnerschappen tussen 
Nederlandstalige en Franstalige basisscholen zullen opstarten waarbij leraren uitgewisseld worden en 
als native speakers Nederlands/ Frans zullen geven aan kinderen die les volgen in een school van de 
andere gemeenschap. 
 
Laat ik nu eens concreet ingaan op de gestelde vragen. 
 
1. Op 1 februari werd de eerste omzendbrief betreffende de uitwisseling van leerkrachten van de 

Franse en Vlaamse Gemeenschap binnen de Brusselse scholen door minister Arena en mijzelf 
ondertekend. In totaal meldden zich 9 scholen aan om deze uitwisselingen vanaf het derde 
trimester van het schooljaar 2007-2008 op te starten.  

 
 Op 19 maart organiseerden de beide ministers een werkvergadering met directies en inspectie 

om het project mondeling toe te lichten en de scholen de mogelijkheid te bieden om vragen te 
stellen. Op 9 en 13 mei hebben vertegenwoordigers van de beide kabinetten/departementen de 9 
scholen bezocht met het oog op een eerste evaluatie en aanpassing van de omzendbrief op basis 
van de suggesties van de betrokken scholen.  

 
 Deze evaluatie leverde enkele aandachtspunten op. Zo opteerden de scholen ervoor om de 

uitwisselingen al te laten starten in het derde en vierde leerjaar, in plaats van in de derde graad. 
Daarnaast vonden scholen het aangenamer en efficiënter om het programma van de 
uitwisselingen te enten op activiteiten en niet louter aan te wenden voor de taallessen. Dat stelde 
hen in staat om de uitwisselingen te kaderen in een schoolproject, eerder dan in een klasproject. 
Op die manier kreeg het project een grotere draagwijdte en voelden de deelnemende 
leerkrachten zich ook beter geïntegreerd in de school. 

 
 De moeilijkheden die gesignaleerd werden, hadden vooral te maken met het verschil tussen de 

onderwijsprogramma’s in de beide gemeenschappen. Men trachtte dit op te vangen door zoveel 
mogelijk uit te gaan van goede praktijkvoorbeelden. Ook het verschil in talenkennis van de 
leerlingen maakt het voor de leraren soms moeilijk. Het Nederlands is namelijk soms de derde 
of vierde taal van de leerlingen. 

 
2. De omzendbrief voor het schooljaar 2008-2009 werd aangepast op basis van de opmerkingen 

van de deelnemende scholen. Zo wordt bij de omschrijving van het project meer verwezen naar 
de activiteiten van het Prins Filipfonds en de mogelijkheden die het Fonds biedt voor 
uitwisselingen binnen de gemeenschappen. Verder wordt rekening gehouden met de vraag om 
de uitwisselingen reeds te laten beginnen in het derde leerjaar. Er wordt ook gewezen op de 
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duurzaamheid van het project via een schoolproject in plaats van een beperkt klasproject. Voor 
wat betreft het statuut van de leraren wordt de aandacht gevestigd op het behoud van het statuut 
door de aanvraag van het project mee te laten ondertekenen door het schoolbestuur. Tot slot ligt 
de nadruk gelegd op het wederzijds engagement door het gezamenlijk indienen van de aanvraag. 

 
3. Op 29 mei heb ik de aangepaste omzendbrief houdende de uitwisselingen binnen de Brusselse 

scholen voor het schooljaar 2008-2009 aan de scholen laten bezorgen. In deze omzendbrief is 
gesteld dat de uitwisselingen kunnen beginnen vanaf 1 september 2008. Momenteel hebben zich 
19 partnerschappen aangemeld. Alle deelnemende scholen van vorig schooljaar, met 
uitzondering van het partnerschap Clair Vivre/ Gemeentelijke Basisschool Evere, zijn opnieuw 
in het project gestapt. 

 
4. De omzendbrief houdende de uitwisselingen binnen de Brusselse scholen voor het schooljaar 

2008-2009 is via e-mail rechtstreeks aan de scholen bezorgd en is eveneens opgenomen in het 
Edulex-bestand. Om het project beter te verankeren, uit te diepen en de scholen te ondersteunen 
bij het vinden van een partnerschool organiseert de administratie op 5 november een 
inhoudelijke bespreking met de inspectie en de pedagogische begeleiding. Op 12 november 
worden de 19 partnerschappen uitgenodigd om hun project toe te lichten en mogelijke 
ondersteuningsprojecten te bespreken. 
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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. 36 
van 22 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Promotiefonds aantrekking buitenlandse studenten   -   Stand van zaken 
 
Over de oprichting van een promotiefonds om buitenlandse studenten aan te trekken heb ik de 
bevoegde minister al tweemaal ondervraagd: eenmaal mondeling (Handelingen C130 – OND 14 – 31 
januari 2008, blz. 17-19) eenmaal schriftelijk (schriftelijke vraag nr. 239, Websitebulletin 
publicatiedatum 17-06-2008).  
 
Het ontwerp van oprichtingsakte vermeldt het doel van dit promotiefonds: "De vereniging heeft tot 
doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, bij te dragen tot de internationalisering van het Vlaams 
hoger onderwijs, door complementair en faciliterend op te treden ten opzichte van de inspanningen tot 
internationalisering van de individuele instellingen in het Vlaams hoger onderwijs, in te staan voor de 
coördinatie van instellingsoverschrijdende initiatieven en door eigen inspanningen te leveren om het 
Vlaams hoger onderwijs duidelijk te positioneren op internationale fora." (cfr. schriftelijke vraag, nr. 
239) 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag over de werking en het tijdspad van dergelijk fonds 
verklaarde de minister: “Van de initiatiefnemers VLIR en VLHORA heb ik vernomen dat de nodige 
stappen en procedures, zoals het verlijden van de oprichtingsakte, tegen begin juni 2008 afgerond 
zouden zijn”. 
 
De minister kondigde tevens aan dat hij gesprekken ging voeren met de initiatiefnemers zodra de 
oprichting een feit was. Deze gesprekken beoogden de hierboven beschreven doelstellingen verder te 
concretiseren en na te gaan “welke van die acties door de overheid gesubsidieerd kunnen worden”.  
 
1. Is de oprichtingsakte begin juni verleden? Zo ja, wanneer? Wanneer zal het fonds operationeel 

worden?  
 

Zo neen, welke knelpunten verhinderen het verlijden van deze akte?  
 

Wanneer zullen deze problemen opgelost zijn en kan de akte verleden worden? 
 
2. Indien de oprichting een feit is: is de minister begonnen met de beloofde gesprekken? Hoe lopen 

deze gesprekken? 
 
3. Hoe zullen de hierboven vermelde doelstellingen vertaald worden in concrete acties?  
 

Kan de minister toelichten welke van deze acties zullen/kunnen gesubsidieerd worden door de 
overheid? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 36 van 22 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. De akte houdende oprichting van de vzw Flamenco (Flemish Agency for Mobility and Co-

operation in Higher Education) is op dinsdag 28 oktober 2008 verleden.  
 
2. Vanaf november starten de gesprekken met de vereniging op ambtelijk niveau. Die gesprekken 

gaan over een verdere invulling van de algemene doelstelling, wat zou moeten uitmonden in een 
beleids- en actieplan voor de vzw. 

 
3. Dat moet duidelijk worden uit het beleids- en actieplan en uit de gesprekken daarrond. Acties die 

voor subsidiëring in aanmerking komen, zullen in principe te maken moeten hebben met de 
promotie van ons hoger onderwijs in het buitenland, de versterking van de internationalisering van 
het hoger onderwijs en de versterking – kwalitatief en kwantitatief – van de mobiliteit van 
studenten en docenten. 
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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. 37 
van 22 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Brievenacties 
 
Het Jaarverslag 2007-2008 van de Task Force Vlaamse Rand vermeldt op bladzijde 8: “Er worden nog 
steeds brievenacties ondersteund gericht naar handelaars, verenigingen en organisaties die tweetalige 
publiciteit voeren, om deze erop te wijzen dat de voertaal van de regio het Nederlands is en om 
hiervoor respect te vragen. 
(…) 
Indien een handelaar niet reageert, stuurt de provincie zelf ook nog een brief ter 
herinnering/aanmaning.” 
 
Ter herinnering stipuleert 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.” 
 
De minister stelde tijdens de bespreking van de Beleidsbrief Vlaamse Rand 2008: De minister 
onderstreept dat het om louter aanmoedigende campagnes gaat. (Stuk 15 (2007-2008) Nr. 6-B) 
 
1. Waarom wordt het gedoogd dat overheidsactoren zoals de provincie Vlaams-Brabant, maar ook 

door de overheid gesubsidieerde actoren zoals de VZW De Rand aanmaningsbrieven schrijven aan 
handelaars, verenigingen en organisaties die tweetalige publiciteit voeren, terwijl elke wettelijke 
basis daarvoor ontbreekt? 

 
2. Welke handelaars, verenigingen en organisaties werden in dit kader aangeschreven sinds 1 januari 

2007? 
 
3. Kan de minister een model van brief bezorgen die aan de betrokken handelaars wordt gestuurd? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vandenbroucke (vraag nr. 37) en Keulen (nr. 14). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 37 van 22 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
1. Het gebruik van de in België gesproken talen is volgens artikel 30 van de Grondwet inderdaad 

vrij. Het kan uitsluitend worden geregeld door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar 
gezag en voor gerechtszaken. 
Dit neemt niet weg dat de Vlaamse Rand integraal behoort tot de provincie Vlaams-Brabant en de 
Vlaamse Gemeenschap, een regio waar het Nederlands de officiële taal is. In de Vlaamse Rand 
wonen, zoals gekend, heel wat anderstaligen. Het beleid van de verschillende overheden om het 
Vlaams karakter van de regio te bewaren en te versterken is ondermeer gericht op het aanleren en 
het zoveel mogelijk gebruiken van het Nederlands in het dagelijks leven. Binnen dit kader situeert 
zich de brievenactie van de vzw ‘de Rand’ en de provincie Vlaams-Brabant, evenals een aantal 
brievenacties van sommige gemeentebesturen. Deze acties zijn gericht op het sensibiliseren van 
handelaars. Men vraagt de handelaars via deze weg om respect voor het Nederlands, de officiële 
streektaal. 

 
2. Sinds 1/1/2007 schreef het Taalloket van vzw ‘de Rand’ 69 brieven aan firma’s die anderstalige 

reclame maakten in de Vlaamse Rand. De betrokken firma’s of hun hoofdkantoor waren gevestigd 
in: 

 
1. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 18 
2. Vlaanderen (- de Vlaamse Rand): 8 
3. Zaventem: 6 
4. Dilbeek: 5 
5. Overijse: 3 
6. Tervuren: 3 
7. Vilvoorde: 3 
8. Wemmel: 3 
9. Wallonië: 3 
10. buitenland: 3 
11. Asse: 2 
12. Drogenbos: 2 
13. Grimbergen: 2 
14. Machelen: 2 
15. Sint-Genesius-Rode: 2 
16. Wezembeek-Oppem: 2 
17. Kraainem: 1 
18. Sint-Pieters-Leeuw: 1 

 
Het betrof voornamelijk meubelzaken (12), garages (7), supermarkten (6), restaurants (3), electro- 
en computerwinkels (3), sportclubs/fitnessclubs (5), klusjes (4), banken (3), uitzendbureaus (2) en 
immobiliënkantoren (2). Meestal ging het om ketens. Hoogst zelden ging het om kleinhandel. 

 
3. De boodschap in de brief wordt gesteld als volgt (voorbeeld): ‘We vernamen dat u Franstalige 

reclame heeft verspreid in Sint-Pieters-Leeuw. Deze gemeente behoort tot het Nederlandse 
taalgebied en heeft geen faciliteiten voor Franstaligen. Daarom is het belangrijk dat u in al uw 
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reclameboodschappen het Nederlands gebruikt. Zo bent u klantvriendelijk voor uw 
Nederlandstalige klanten en geeft u ook aan uw anderstalige klanten die Nederlands leren, de 
mogelijkheid om onze taal te oefenen.  
Wie zijn wij om u hierop te wijzen? Vzw ‘de Rand’ is opgericht om in de Rand rond Brussel de 
gemeenschapsvorming te ondersteunen. Hierbij proberen we om de beide gemeenschappen naar 
elkaar toe te laten groeien, maar steeds met respect voor het Nederlandstalig karakter van de regio. 
De vzw doet dit in nauwe samenwerking met de Vlaamse Regering en met de provincie Vlaams-
Brabant.  
Het respect van iedereen voor de eigenheid van de streek is essentieel in onze leefomgeving. Wij 
hopen dan ook dat uw bedrijf op deze wijze in de toekomst een positieve bijdrage zal leveren tot 
een betere verstandhouding in de rand rond 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. 38 
van 22 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
GON-begeleiding   -   Volwassenenonderwijs 
 
Vanaf volgend schooljaar wordt er vanuit Onderwijs geen geld meer vrijgemaakt om GON-
begeleiding (geïntegreerd onderwijs) te voorzien voor personen met een functiebeperking die les 
volgen in het volwassenenonderwijs. Het zou namelijk nooit de intentie geweest zijn om GON te 
voorzien in volwassenenonderwijs. Men zou dan ook jarenlang onbedoeld deze studenten hebben laten 
meetellen bij het berekenen van de uren die aan het BuSO (buitengewoon secundair onderwijs) 
werden toegekend. Vanaf volgend schooljaar genereren deze studenten nu geen uren meer. Dit 
betekent in principe dat GON voor hen wegvalt.  
 
De mensen in het volwassenenonderwijs snappen niet waarom. Deze studenten hebben evenzeer nood 
aan ondersteuning, zeker degenen die het Nederlands onvoldoende onder de knie hebben om de 
cursussen zelfstandig door te nemen en te verwerken. En er zijn niet voldoende tolkuren voorzien om 
alle lessen toegankelijk te maken, waardoor GON-begeleiding absoluut onmisbaar blijft.  
 
Als men wil spreken over geïntegreerd onderwijs, dan moet men ook bereid zijn alle officiële 
opleidingen binnen het onderwijs te ondersteunen. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat de 
docenten uit het volwassenenonderwijs zo maar weten hoe ze hun lessen moeten aanpassen aan 
iemand met een functiebeperking en meer specifiek aan een dove student. Ook zij hebben recht op 
extra ondersteuning.  
 
Kan de minister dan ook verduidelijken waarom hij vindt dat GON-begeleiding in het 
volwassenenonderwijs niet nodig is, terwijl de betrokkenen zelf blijkbaar het tegenovergestelde 
beweren? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 38 van 22 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Door een foutieve interpretatie van de vigerende regelgeving inzake geïntegreerd onderwijs werden in 
het verleden ten onrechte GON-uren aangewend voor 13 à 14 cursisten in het volwassenenonderwijs. 
Deze foutieve interpretatie werd bij het begin van vorig schooljaar vastgesteld door mijn administratie 
die de betrokken instellingen liet weten dat deze toepassing van GON-uren niet meer mogelijk is.  
 
Ik wil hierbij benadrukken dat de aanwending van GON-uren in het volwassenenonderwijs nooit is 
voorzien in de regelgeving met betrekking tot het geïntegreerd onderwijs noch in de regelgeving voor 
het volwassenenonderwijs. Dat de GON-uren niet meer kunnen aangewend worden voor het volwas-
senenonderwijs is dus geen gevolg van een gewijzigde regelgeving of een beleidsinitiatief, maar is de 
correcte uitvoering van de van de geldende regelgeving. 
 
Ik heb nooit beweerd dat GON-begeleiding in het volwassenenonderwijs niet nodig is. De invoering 
van GON-uren in het volwassenenonderwijs is echter niet zo maar mogelijk. Daarnaast ben ik van 
mening dat er eerst nood is aan een breder debat over de toegankelijkheid van het volwassenen-
onderwijs voor mensen met specifieke leernoden. Dat gaat immers veel verder en breder dan de vraag 
of GON-uren vereist zijn in het volwassenenonderwijs. Dit onderwijsniveau is immers sterk 
verschillend van het leerplichtonderwijs qua structuur, doelpubliek en organisatie. Het is niet zo maar 
vanzelfsprekend dat een systeem van GON-uren zo maar over te nemen is of zelfs maar de beste 
oplossing kan zijn.  
 
De instellingen en onderwijskoepels die menen dat er nu GON-uren afgeschaft worden en vragende 
partij zijn om dit nu terug in te voeren, vergeten dat de overheid geen regelgeving schrijft voor de 13 à 
14 mensen die zij voor ogen hebben. In het volwassenenonderwijs volgen jaarlijks 360.000 
volwassenen een opleiding. De implementatie van GON-uren zou een bijzonder verstrekkende en 
budgettair heel omvangrijke operatie zijn. De huidige beleidsruimte laat zo’n maatregel absoluut niet 
toe.  
 
Met het nieuwe decreet volwassenenonderwijs en vooral met de invoering van speciale onderwijs-
leermiddelen in het volwassenenonderwijs zijn de eerste stappen naar een bredere toegankelijkheid 
van het volwassenenonderwijs gezet. Dat zijn concrete, nieuwe beleidsmaatregelen gericht op een 
betere toegankelijkheid van personen met een handicap.  
 
U zal mij niet horen verklaren dat deze maatregelen alles oplossen. Voor specifieke doelgroepen 
zullen in de toekomst nog meer inspanningen moeten geleverd worden. Maar we moeten dit stap voor 
stap opbouwen, rekening houdende met de budgettaire ruimte en de draagkracht van de overheid en de 
centra.  
 
Zodra de implementatie van het decreet volwassenenonderwijs op kruissnelheid zit, dient er met alle 
betrokkenen een breed en diepgaand debat gevoerd te worden over hoe ondermeer volwassenen met 
een functiebeperking gestimuleerd en ondersteund kunnen worden om een opleiding in het 
volwassenenonderwijs te volgen. Daartoe wil ik mij ten volle engageren.  
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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. 39 
van 23 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Integratie leerlingen met specifieke zorgbehoeften   -   Evolutie 
 
Graag verneem ik aan de hand van de antwoorden op volgende vragen de evolutie van de integratie 
van leerlingen met specifieke zorgbehoeften in het lager, middelbaar, hoger en volwassenenonderwijs. 
 
1.a) Wat is het aantal leerlingen met GON-uren (geïntegreerd onderwijs) in het lager onderwijs? 
 

b) Wat is het aantal leerlingen met GON-uren in het middelbaar onderwijs? 
 

c) Hoeveel bedraagt het totaalaantal GON-uren? 
 

d) Hoe verhouden deze gegevens zich ten opzichte van de voorgaande schooljaren? 
 
2.a) Wat is het aantal leerlingen met ION-uren (inclusief onderwijs) in het lager onderwijs? 
 

b) Wat is het aantal leerlingen met ION-uren in het middelbaar onderwijs? 
 
c) Hoeveel bedraagt het totaalaantal ION-uren? 

 
d) Hoe verhouden deze gegevens zich ten opzichte van de voorgaande schooljaren? 

 
3.a) Hoeveel leerlingen kregen tolkuren toegekend in het middelbaar onderwijs? 
 

b) Hoeveel tolkuren werden in totaal toegekend? 
 

c) Wat is het gemiddeld aantal tolkuren per leerling per week? 
 

d) Hoe verhouden deze tolkuren zich ten opzichte van vorige jaren? 
 

e) Hoeveel volwassenen kregen tolkuren toegekend in het volwassenenonderwijs? 
 

f) Hoeveel tolkuren werden in totaal toegekend? 
 
4.a) Hoeveel leerlingen maken gebruik van de bijzondere onderwijsleermiddelen in het hoger 

onderwijs? 
 

b) Kan de minister een overzicht geven van de gevraagde ondersteuning? 
 

c) Hoe verhoudt deze ondersteuning zich ten opzichte van de voorgaande jaren? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 39 van 23 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Als antwoord op uw vragen, deel ik u via onderstaande gegevens de evolutie van de integratie van 
leerlingen met specifieke zorgbehoeften in het lager, middelbaar, hoger en volwassenenonderwijs mee. 
 
1. a+d)  Aantal leerlingen met GON in het lager onderwijs: 

 2005-2006: 2855 
 2006-2007: 3625 
 2007-2008: 4160 

 
b+d)  Aantal leerlingen met GON-uren in het secundair onderwijs: 
 2005-2006: 1866 
 2006-2007: 2569 
 2007-2008: 3215 

 
c+d)  Totaal aantal GON-uren: 
 2005-2006: totaal van 15589 begeleidingseenheden voor 5871 leerlingen 
 2006-2007: totaal van 18206 begeleidingseenheden voor 7420 leerlingen 
 2007-2008: totaal van 20762 begeleidingseenheden voor 8759 leerlingen 

 
Voor het schooljaar 2008-2009 beschikken we nog niet over de correcte cijfer-
gegevens. 

 
2. a+d)  Aantal leerlingen met ION in het lager onderwijs: 

 2006-2007: 43 
 2007-2008: 39 
 2008-2009: 48 

 
b+d)  Aantal leerlingen met ION in het secundair onderwijs:  
 2006-2007: 7 
 2007-2008: 11 
 2008-2009: 18 

 
c+d)  Totaal aantal ION-uren: 
 2006-2007: 50 (leerlingen) x 5,5 lestijden = 275 lestijden 
 2007-2008: 50 (leerlingen) x 5,5 lestijden = 275 lestijden 
 2008-2009: 66 (leerlingen) x 5,5 lestijden = 363 lestijden 

 
3. a+d)  Aantal leerlingen met tolkuren in het secundair onderwijs: 

2006-2007: 56 leerlingen met gebarentaaltolk en 54 met schrijftolk (waarvan 1 
gecombineerd) 
2007-2008: 60 leerlingen met gebarentaaltolk en 33 met schrijftolk (waarvan 3 
gecombineerd) 
2008-2009: 52 leerlingen met gebarentaaltolk en 43 met schrijftolk (waarvan 4 
gecombineerd) 

 
b+d)  Totaal aantal toegekende tolkuren in het secundair onderwijs: 
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 2006-2007: 10.060 gebarentaaluren en 6800 schrijftolkuren 
 2007-2008: 11.560 gebarentaaluren en 6800 schrijftolkuren 
 2008-2009: 12.660 gebarentaaluren en 6800 schrijftolkuren 

 
c+d)  Gemiddeld aantal tolkuren per leerling per week in het secundair onderwijs: 
 2006-2007: 7,1 gebarentaaluren/week – 4,4 schrijftolkuren/week 
 2007-2008: 7,1 gebarentaaluren/week – 4,8 schrijftolkuren/week 
 2008-2009: 8,4 gebarentaaluren/week – 4,5 schrijftolkuren/week 

 
e)  Aantal volwassenen met tolkuren in het volwassenenonderwijs: 
 02/2008 – 06/2008: 10 cursisten met gebarentaaltolk en 1 met schrijftolk 
 09/2008– 01/2009: 11 cursisten met gebarentaaltolk en 3 met schrijftolk (waarvan 1 
 gecombineerd) 

 
f)  Totaal aantal toegekende tolkuren in het volwassenenonderwijs: 
 02/2008 – 06/2008: 372 gebarentaaluren en 82 schrijftolkuren 
 09/2008 – 01/2009: 447 gebarentaaluren en 121 schrijftolkuren 

 
4. a+c)  Aantal studenten met speciale onderwijsleerlingen in het hoger onderwijs: 

 Kalenderjaar 2006: 79 
 Kalenderjaar 2007: 73 
 Kalenderjaar 2008: nog geen cijfergegevens beschikbaar 

 
b+c)  Gevraagde ondersteuning: 

Concreet gaat het over omzettingen van lesmateriaal, vergrotende kopieën, kopieën 
van nota’s medestudenten, tolkondersteuning, vergrotingssoftware, TV-leesloepen, 
brailleleesregels,… 

 
 Er is binnen deze ondersteuningsvormen geen merkwaardige evolutie waar te nemen.  
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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. 45 
van 27 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Basisscholen Vlaamse Rand   -   Ondersteuning taalvaardigheid 
 
Sinds 1 september 2006 werd een ondersteuningsstructuur opgestart die de scholen in de Vlaamse 
Rand begeleidt inzake taalvaardigheidsonderricht. 
 
Dit steunpunt, waarin alle pedagogische begeleidingsdiensten samenwerken, stelt deskundigheid ter 
beschikking van de individuele scholen en zal ook een forum zijn waarbinnen de scholen ervaringen 
kunnen delen en van elkaar kunnen leren.  
 
1. Welke zijn de concrete acties die dit steunpunt heeft ondernomen sinds de oprichting? 
 
2. Welke projecten worden nog gepland? 
 



-192-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 45 van 27 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
1. Het steunpunt begeleidt de Nederlandstalige scholen in de brede rand rond Brussel  (de 6 

faciliteitengemeenten + Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Machelen, Meise, 
Merchtem, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde en Zaventem) in het ontwikkelen 
van een beleid om de taalvaardigheid van de leerlingen te ontwikkelen.  

 Achtergrond bij dit initiatief is de toegenomen aanwezigheid van anderstalige kinderen in de 
scholen, en de beslissing van de Vlaamse regering om het Vlaamse onderwijs in de Rand te 
versterken. De begeleiding is toevertrouwd aan het samenwerkingsverband van alle pedago-
gische begeleidingsdiensten, de vzw Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische 
Begeleidingsdiensten (SNPB). Binnen dit project zijn 17 begeleiders en een coördinator 
vrijgesteld om scholen te begeleiden bij het professionaliseren van leerkrachten om de taalvaar-
digheid van leerlingen te vergroten en om te leren omgaan met diversiteit in hun pedagogisch en 
didactisch handelen. Ze werken aan een versterking van de interne ondersteuning in scholen via 
coaching van interne begeleiders en de creatie van randvoorwaarden in de scholen om een 
taalvaardigheidsbeleid mogelijk te maken. 

 Uit het meest recente jaarverslag (van 2007) blijkt dat 128 basisscholen in het project betrokken 
zijn. De scholen kunnen kiezen uit 3 soorten begeleiding, die verschillen op het vlak van 
intensiteit: 
- intensieve schoolspecifieke begeleiding (met begeleiding lespraktijk en klasobservatie); 
- schooloverstijgend vormingstraject; 
- netwerking. 

 
 Bijna alle scholen (121) kozen voor het intensieve begeleidingstraject. In 2007 werd de werking 

toegespitst op het kleuteronderwijs en de eerste graad van het lager onderwijs, waar de scholen 
hun bijkomende lestijden Rand en Taal vooral hebben ingezet. De focus lag op de begeleiding 
van het veranderingsproces van het taalvaardigheidsonderwijs. De begeleidingsinterventies 
gebeurden afwisselend op het niveau van de leerlingen, de leerkrachten en de school, met 
bijzondere aandacht voor de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Deze 
begeleiding werd overal voorafgegaan door een analyse van de beginsituatie van elke school. 

 Er werd eveneens vorming aangeboden aan 78 deelnemers van 29 scholen, waarin de 
deelnemers kennis maakten met wat een actief en creatief taalvaardigheidsonderwijs inhoudt. 

 In 2008 is er nog een school bijgekomen die kiest voor het intensief begeleidingstraject. 
Uitgangspunt blijft de analyse van de beginsituatie op schoolniveau. De begeleiding was in 2008 
ook vooral gericht op het kleuteronderwijs en de eerste graad van het lager onderwijs, met 
bijzondere aandacht voor de overgang van kleuterschool naar lagere school. 

 Er was in september 2008 ook per net een informatiesessie voor alle deelnemende scholen 
waarin de voortgang van het project werd geschetst, en waarbij uitleg werd gegeven bij de plaats 
van een goed taalvaardigheidsbeleid in een ruimer schoolbeleid. 

 De vorming in 2008 is gericht op een verdieping van de knowhow over taalvaardigheids-
onderricht en de implementatie ervan in het vak Nederlands, maar ook in andere leergebieden. 

 
2. De planning voor het jaar 2009 wordt in principe door het bestuur van de vzw SNPB 

afgesproken. Het ligt in de lijn van de verwachting dat vooral zal worden verder gewerkt op de 
sporen die de eerste twee werkjaren zijn gevolgd. De nagestreefde doelen zijn van aard dat ze 
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een volgehouden aanpak vergen, en niet oplosbaar zijn met kortlopende initiatieven of projecten 
die snel van focus veranderen.  

 Er is ook een wetenschappelijk onderzoek lopende naar de effecten van dit ondersteunings-
project. Dit wetenschappelijk onderzoek, dat loopt tot in 2010, zal belangrijke informatie 
opleveren rond de weg die nadien kan gevolgd 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. 40 
van 24 oktober 2008 
van LAURENCE LIBERT 
 
 
 
Gelijke-onderwijskansen   -   Budgettaire evaluatie 
 
September 2008 is de start van de derde GOK-cyclus voor alle Vlaams scholen. Met het gelijke-
onderwijskansenbeleid wil de Vlaamse overheid komen tot een betere doorstroming en meer 
gekwalificeerde uitstroom van kansarme leerlingen.  
 
Gezien de start van de derde cyclus lijkt een grondige inhoudelijke en budgettaire evaluatie 
noodzakelijk.  
 
1. Welk budget heeft de Vlaamse overheid de afgelopen twee GOK-cycli besteed aan GOK? Graag 

de cijfers per schooljaar. 
 
2. Hoeveel daarvan is er de voorbije GOK-cycli toegekend aan: 
 

a) VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) per schooljaar; 
  

b) pedagogische begeleidingsdiensten. Graag per net en per schooljaar; 
 

c) CLB's (centra voor leerlingenbegeleiding). Graag per net en per schooljaar; 
 

d) Steunpunt GOK en/of andere organisaties? 
 
3. Hoeveel leerkrachten en directies hebben in het kader van GOK-onderwijs een vorming genoten? 

Waaruit bestond deze vorming? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 40 van 24 oktober 2008 
van LAURENCE LIBERT 
 
 
 
1. Scholen kunnen beroep doen op extra lestijden in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid. 

Zowel de basis- als de secundaire scholen van het gewoon onderwijs kunnen die lestijden inrichten 
als ze voldoen aan enkele voorwaarden. In onderstaande tabellen zie je de verdeling per niveau en 
per jaar van het aantal verdeelde lestijden GOK en het budget dat deze lestijden vertegenwoordigt 
(inclusief GOK+ sinds het schooljaar 2007-2008). 

 
BASISONDERWIJS  
   
Schooljaar Aantal lestijden Budget 
      
      
2002-2003 37655   57.489.771,25 €  
2003-2004 37321   56.979.836,75 €  
2004-2005 37474   57.213.429,50 €  
2005-2006 40332   61.576.881,00 €  
2006-2007 40517   61.859.329,75 €  
2007-2008 44155   67.413.646,25 €  
2008-2009 48957   74.745.099,75 €  
      
      
   
   437.277.994,25 €  

 
SECUNDAIR ONDERWIJS  
   
Schooljaar Aantal lestijden Budget 
      
      
2002-2003 7609     13.670.065,00 €  
2003-2004 8086     14.527.071,00 €  
2004-2005 8086     14.527.071,00 €  
2005-2006 9250     16.618.065,00 €  
2006-2007 9250     16.618.065,00 €  
2007-2008 10460     18.792.573,00 €  
2008-2009 16738     30.065.862,00 €  
      
      
   
    124.818.772,00 €  

 
Het betreft hier dus enkel cijfers van de lestijden en lesuren. Cijfers over andere budgetten die aan 
GOK worden besteed, komen in de volgende vragen aan bod. 
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2.   
a)  Met de VLOR worden er jaarlijks contracten opgemaakt voor hun ondersteuning aan het 

GOK-beleid. Hieronder vindt u de bedragen die hiervoor werden uitbetaald de voorbije 
begrotingsjaren. 

 
Begrotingsjaar 2002     44.000 € 
     
Begrotingsjaar 2003     26.000 € 
     
Begrotingsjaar 2004     81.000 € 
     
Begrotingsjaar 2005     58.000 € 
     
Begrotingsjaar 2006     58.000 € 
     
Begrotingsjaar 2007     58.000 € 
     
Begrotingsjaar 2008     83.000 € 

 
 

b)  Omdat de GOK-begeleiders vanaf schooljaar 2008-2009 geïntegreerd worden in de reguliere 
begeleiding worden de werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten verhoogd 
met 84.000 euro. Deze extra werkingsmiddelen dienen voor het ondersteunen van het gelijke 
onderwijskansenbeleid. Vorige schooljaren ontvingen de pedagogische begeleidingsdiensten 
geen werkingsmiddelen voor GOK, maar hun onkosten werden in het verleden wel vergoed 
door onze adminstratie tot een maximum van 51.000 euro. 

 
c)  Bij de berekening van de omkadering voor de CLB’s worden er driejaarlijks 135 GOK-

omkaderingsgewichten verdeeld over de CLB’s. In de tabel staat het budgettair equivalent aan  
loonkost volgens de loonkosten schooljaar 2008-2009 indien met de omkaderingsgewichten 
maatschappelijk werkers worden ingezet. 
Op basis van deze omkadering worden ook de werkingsmiddelen voor de CLB’s bepaald. 
Hierin zit dus een stuk vervat speciek voor GOK. Hieronder ziet u deze cijfers voor de 
verschillende begrotingsjaren uitgesplitst per net. 

 
 omkadering voor GOK 

 2003-2006
theoretische 

budgetaire kost 2006-2009 
theoretische 

budgetaire kost
Gemeenschapsonderwijs 43,59 1.628.696,76 39,4 1.472.141,60
Officieel gesubsidieerd onderwijs 26,43 987.530,52 24,2 904.208,80
Vrij gesubsidieerd onderwijs 64,98 2.427.912,72 71,4 2.667.789,60
          
TOTAAL 135 5.044.140,00 135 5.044.140,00

     
 werkingsmiddelen aan GOK 
      
 2004 2005 2006 2007 2008
Gemeenschapsonderwijs 116.369,74 115.731,45 117.293,82 107.631,75 124.146,98
Officieel gesubsidieerd onderwijs 70.558,67 70.171,65 71.118,97 66.108,84 76.252,71
Vrij gesubsidieerd onderwijs 173.473,41 172.521,90 174.850,95 195.021,08 224.945,50
            
TOTAAL 360.401,82 358.425,00 363.263,74 368.761,66 425.345,19
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d)  In 2005 is het steunpunt GOK ontstaan door het samensmelten van het steunpunt NT2, het 
steunpunt Intercultureel onderwijs (ICO) en het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs 
(ECEGO). Hieronder vind je per begrotingsjaar de subsidiebedragen aan deze steunpunten. 

 
Begrotingsjaar 2002   NT2     613.250 €  
    ICO     535.405 €  
        
Begrotingsjaar 2003   NT2     621.184 €  
    ICO     542.315 €  
        
Begrotingsjaar 2004   NT2     630.400 €  
    ICO     550.000 €  
    ECEGO     564.724 €  
        
Begrotingsjaar 2005   GOK  1.471.000 €  
        
Begrotingsjaar 2006   GOK  1.492.643 €  
        
Begrotingsjaar 2007   GOK  1.633.272 €  
        
Begrotingsjaar 2008   GOK  1.657.771 €  

  
3. In het decreet betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen van 16 april 1996 

worden heel wat maatregelen genomen om levenslang leren bij onder meer leerkrachten in het 
gewoon en buitengewoon basisonderwijs te stimuleren.  
Hier heerst het principe van de vrije markt en heeft de overheid geen zicht op hoeveel leerkrachten 
jaarlijks welke bijscholingen volgen. Bovendien mogen scholen hun middelen twee jaar 
overdragen. Ik kan u dan ook niet meedelen hoeveel leerkrachten en directies in het kader van 
GOK een vorming hebben gevolgd. 
Op de website www.ond.vlaanderen.be/nascholing kan iedere school in het nascholings-
repertorium nascholingen en organisaties opzoeken. Elke organisatie die wenst opgenomen te 
worden in de databank, wordt weergegeven. Deze databank heeft enkel een informerende functie 
en is niet exhaustief. 
Tot slot is er de nascholing op initiatief van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering stelt elk 
jaar prioriteiten vast voor nascholingsintitiatieven, waarvan de uitvoering wordt toegewezen aan 
nascholingsprojecten waarvan de kwaliteit vooraf door een commissie wordt beoordeeld. Elk 
project is daarnaast ook verplicht om aan het eind van het project een inhoudelijk en financieel 
eindverslag in te dienen. Deze nascholingsprojecten zijn netoverschrijdend en gratis voor de 
deelnemers. De overheid legt hiervoor 1.500.000 euro vast. De gelijke onderwijskansen is al 
enkele jaren als prioritair nascholingsthema aan bod gekomen. 
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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. 41 
van 24 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Hotelsector   -   Opleidingen 
 
In het huidige hotelclassificatiesysteem moet men vanaf 100 kamers een gediplomeerde housekeeper 
in dienst hebben. 
 
Een dergelijke opleiding kan men echter niet volgen in Vlaanderen.  
 
Zodra een hotel in aanmerking wil komen voor drie sterren of meer, moet het ook een gediplomeerde 
butler in dienst hebben. Ook voor deze opleiding moet men naar het buitenland. 
 
Nochtans zijn deze diploma’s of certificaten wel vereist. 
  
1. Hoe komt het dat er in Vlaanderen geen specifieke opleidingen bestaan voor housekeepers of 

butlers? Zijn er plannen om in dergelijke opleidingen te voorzien? Zo ja, welke en wanneer? Zo 
neen, waarom niet? 

 
2. Hebben de ministers hierover reeds overlegd? Zo ja, met welk resultaat?  
 

Zo neen, waarom niet?  
 
3. Komt een initiatief voor dergelijke opleidingen eventueel in aanmerking voor ondersteuning? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 25) en Vandenbroucke (nr. 41). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 41 van 24 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
1. In Vlaanderen heeft men sinds geruime tijd de mogelijkheid een opleiding te volgen die de 

competenties inzake ‘housekeeping’ en butler omvatten. 
 Leerlingen kunnen als butler aan de slag na het voltooien van de opleiding Butler-intentant van 

het voltijds technisch secundair onderwijs (3de leerjaar van de 3de graad). 
 Dit specialisatiejaar wordt momenteel ingericht in de hotelschool “Ter groene Poorte” te 

Brugge.  
 Competenties m.b.t. huishouding of facilitaire dienst ('housekeeping') maken wezenlijk deel uit 

van 2 andere specialisatiejaren binnen het studiegebied Voeding, met name: 
 Hotelonthaal 3de jaar 3de graad BSO, waar o.m. gefocust wordt op de huishouding van 

kamers en het plannen en uitvoeren van facilitaire diensten; 
 Hotelbeheer 3de jaar 3de graad TSO waar het accent ondermeer komt te liggen op het 

plannen, controleren en organiseren van de ‘housekeeping’. 
 De opleiding Hotelonthaal wordt ook in het volwassenenonderwijs aangeboden. 
 
2. Opdat onderwijs zou kunnen inspelen op arbeidsmarktgerichte ontwikkelingen is het aange-

wezen dat de SERV eerst beroepscompetentieprofielen aanmaakt. 
  Het is immers de sector die best kan uitmaken welke competenties nodig zijn voor het 

uitoefenen van de diverse beroepen. Uitgangspunt is de leerlingen arbeidsmarktperspectieven te 
kunnen garanderen. Ook in het kader van de op stapel staande kwalificatiestructuur is dit de 
aangewezen weg. 

 Voor zover we kunnen nagaan zijn er momenteel geen beroepscompetentieprofielen ter zake 
uitgewerkt door de SERV. 

 
3. Het opleidingsaanbod in het onderwijs is geen statisch gegeven, maar moet zich lenen tot 

actualisering en bijsturing waar nodig. Arbeidsmarktgerichte, maatschappelijke, technologische 
en andere ontwikkelingen gaan immers niet aan onderwijs voorbij. Ons onderwijssysteem 
voorziet in mogelijkheden om nieuwe opleidingen te initiëren.  

 Voor het volwassenenonderwijs gebeurt dat via de decretale stuurgroep die door het decreet van 
15 juni 2007 werd opgericht.  

 De stuurgroep kan modulaire opleidingsprofielen voordragen. De Vlaamse onderwijsraad 
adviseert. Het beslissingsniveau ligt bij de Vlaamse regering.  

 Voor het voltijds secundair onderwijs voorziet het BVR van 6/07/2007 in de mogelijkheid dat 
elke organisatie of persoon, al dan niet behorend tot de onderwijswereld een dossier voor een 
nieuwe opleiding kan voorleggen. De onderzoeks-, advies- en beslissingsprocedure is in het 
besluit vastgelegd. In het belang van alle betrokkenen gelden bij deze procedures strakke 
termijnen. Ook hier ligt het beslissingsniveau bij de Vlaamse regering.  

 Nieuwe studierichtingen of opleidingen worden opgenomen in het reguliere subsidiërings- en 
financieringsstelsel van onderwijs.  
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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. 42 
van 27 oktober 2008 
van ELS VAN WEERT 
 
 
 
Tewerkstellingsprogramma gedetineerden   -   Evaluatie 
 
In september 2001 ging het tewerkstellingsprogramma voor gedetineerden, "Aan de bak", van start. 
Het programma loopt vandaag in tien van de zeventien Vlaamse gevangenissen.  
 
1. Kan de minister per gevangenis volgende gegevens meedelen: 
 

a) aantal deelnemers aan het programma in 2007; 
 

b) aantal afgesloten trajecten en het percentage dat daarvan succesvol was; 
 

c) de aangeboden en gevolgde opleidingen en plaats waar deze opleiding gevolgd werd 
(intramuraal of extramuraal); 

 
d) de aangeboden diensten inzake informatie- en arbeidstrajectbegeleiding; 

 
e) ingezet personeel (voltijdse en deeltijdse detentieconsulenten)? 

 
2. Hoeveel procent van de groep die zich maximum 1 jaar voor de geplande datum van 

invrijheidsstelling bevindt, wordt bereikt? Wat zijn de redenen waarom gedetineerden beslissen 
niet deel te nemen of uitgesloten worden van deelneming? 

 
3. Wat zijn de plannen voor de volgende jaren? Wanneer worden alle Vlaamse gevangenissen 

volledig bediend? Wat is het groeipad hiervoor? 
 
4. Elke gedetineerde die deelneemt aan het programma wordt officieel ingeschreven bij de VDAB, 

zodat een profiel mogelijk is. Graag verneem ik de volgende profielgegevens van de deelnemers: 
geslacht, scholingsgraad, leeftijd, nationaliteit, origine. 

 
5. Kan de minister recente gegevens meedelen (na 2004) over: 
 

a)  het aantal deelnemers dat reeds eerder een gevangenisstraf heeft uitgezeten (recidive); 
 

b)   het gevangenisregime waarin de deelnemers zich bevinden (volledige detentie, beperkte 
detentie, etc.)? 

 
6. Uit de jaarverslagen van de VDAB en uit het antwoord van de minister op een vraag om uitleg (nr. 

1489, Handelingen C5 – ECO1 – 2 oktober 2008) blijkt dat het totale aantal afgesloten trajecten 
daalde van 545 in 2006 naar 476 in 2007, en naar 303 in de eerste acht maanden van 2008. 
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Wat is de oorzaak van deze daling? 

 
7. Uit diverse onderzoeken in het verleden blijkt dat er nood is aan nazorg om het behoud van 

tewerkstelling te verzekeren. 
 

Wordt er voorzien in nazorg? Hoeveel procent van de deelnemers aan een afgesloten traject 
beschikte op zes maanden na de vrijlating over een job? Hoeveel procent na één jaar? 

 
8. Op welke wijze wordt het project "Aan de bak" geëvalueerd? 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -203- 
 
 

 

FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 42 van 27 oktober 2008 
van ELS VAN WEERT 
 
 
 
1. De cijfers voor 2007: 

 
2007 Brugge Gent Turnhout 

Wortel 
/Merksplas/ 
Hoogstraten 

Hassel
t 

Leuven 
Leuven-
Centraal/Leuven 
Hulp 

Dendermonde Totaal 
 

Deelnemers 
‘Aan de bak’ 

252 78 212 112 86 110 850 

Aantal 
afgesloten 
trajecten 

137 47 96 75 38 52 445 

Uitstroom uit 
werkloosheid 

42% 57% 46% 42% 66% 60% 48
% 

Uitstroom 
naar werk 

27% 35% 32% 30% 42% 46% 33
% 

Opleiding 
extramuraal 

17 30 42 35 18 17 159 

Opleiding 
intramuraal 

20 33 44 42 21 65 225 

Traject-
begeleiding 

252 78 212 112 86 110 850 

Personeel 1 FTE 1 
FTE 

1 FTE/1 
FTE/ 0,5 
FTE 

1 FTE 0,5 FTE/0,5 
FTE 

1 FTE 1 FTE 

 
Ter info bij de cijfers: 
- de gegevens van ‘Aan de bak’ worden geregistreerd op het niveau van de lokale klantencentra 

(LKC’s) van VDAB. De gevangenissen van Wortel, Merksplas en Hoogstraten vallen onder 
het LKC van Turnhout, hiervoor zijn dus geen aparte gegevens beschikbaar; 

- de VDAB beschikt voor 2007 enkel over gegevens van gedetineerden bij wie een 
trajectbegeleiding werd opgestart omdat de informerende gesprekken met de detentieconsulent 
nog niet geregistreerd werden; sinds september 2008 worden ook de informerende gesprekken 
systematisch geregistreerd en gemonitord; 

- enkel de opleidingen die opgestart werden in 2007 werden opgenomen in de monitoring; bij 
de begeleidingen werd nagegaan hoeveel er in 2007 liepen (sommige hiervan waren al 
opgestart in 2006 en hebben dus mogelijk een opleiding ingehouden in 2006). Over hoeveel 
opleidingen werden aangeboden zijn geen gegevens beschikbaar omdat de VDAB opleidingen 
enkel bij de opstart registreert. 
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2. De VDAB houdt enkel cijfergegevens bij van de groep die wel deelneemt aan ‘Aan de bak’. Van 
de totale gevangenispopulatie die in aanmerking komt houdt de VDAB geen cijfers bij.  
In 2007 is er wel een studie opgestart aan de KU Leuven over de implementatie van het ‘Vlaams 
Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden’ waaruit na bevraging van een 
referentiegroep uit 5 gevangenissen bleek dat de manier waarop de gedetineerden bij de VDAB-
detentieconsulent terechtkomen vrij uniform is. In de meeste gevallen gaat het over een spontane 
aanmelding waarbij de gedetineerden zelf om een gesprek vragen. Alleen in Brugge werd vaak 
doorverwezen door andere personen. Het gaat dan vooral over doorverwijzingen via interne 
trajectbegeleiders (14%) en leden van de Psychosociale Dienst van de gevangenis (15%).  
Enkele redenen die de bevraagden die niet ingingen op het VDAB-aanbod opgaven waren: een 
gebrek aan kennis over de VDAB-dienstverlening, te ver verwijderd zijn van voorlopige 
invrijheidsstelling, of een gebrek aan geloof in het werk van de VDAB-consulent. Verder waren er 
ook meer specifieke redenen: de gedetineerde is zelfstandige of met pensioen, of zal uitgewezen 
worden, of geeft de voorkeur aan werk. 
Enkel gedetineerden die minder dan 1 jaar verwijderd zijn van hun voorlopige invrijheidsstelling 
komen in aanmerking voor ‘Aan de bak’.  

 
3. Sinds september 2008 zijn er afspraken gemaakt met de gevangenissen waar de VDAB nog niet 

aanwezig was om tenminste aanwezig te zijn met een basispakket, zijnde vaste zitdagen per week 
of per maand; in Antwerpen is dit intussen al 1 FTE geworden. Dit basispakket zal geleidelijk 
uitgebreid worden op maat van de door de detentieconsulenten ervaren behoefte. De ambitie is om 
tegen 2010-2011 met ‘Aan de bak full option’ aanwezig te zijn in alle Vlaamse gevangenissen. Dit 
betekent dat de detentieconsulent voltijds of halftijds aanwezig is in de gevangenis en dat er naast 
individuele begeleiding ook groepsactiviteiten zoals assessment- en sollicitatietrainingen in de 
gevangenis mogelijk zijn. 

 
4. Profiel van de gedetineerden die deelnemen aan ‘Aan de bak’: 

- geslacht: 95% mannen, 5% vrouwen; 
- scholingsgraad: 82% is kortgeschoold (geen diploma secundair onderwijs), 16% is 

middengeschoold, 2% is hooggeschoold; 
- leeftijd: 45% is jonger dan 30 jaar, 50% is ouder dan 30 jaar maar jonger dan 50 jaar, 5% 

is ouder dan 50 jaar;  
- nationaliteit: 81% heeft de Belgische nationaliteit; 
- origine: 72% is geboren in België of binnen de EU-15, 28% is van buiten de EU-15 

afkomstig waarvan 86% Turken of Maghrebijnen. 
 
5. De VDAB is gebonden door de privacywetgeving: de dossiers van de werkzoekenden mogen geen 

detentiegegevens bevatten. Hier kan de VDAB dan ook geen monitoringsgegevens over 
verstrekken.  

 
6. De VDAB verwacht dat de cijfers van 2008 die van 2007 zullen benaderen. Voor de daling ten 

opzicht van 2006 zijn twee redenen: 
- de toepassing van de richtlijn van de VDAB dat de detentieconsulent pas 1 jaar voor 

invrijheidsstelling gedetineerden in begeleiding mag nemen; 
- de veranderde registratie van gesprekken: de eerste jaren werd een begeleiding geregistreerd 

van zodra er meer dan een gesprek had plaatsgevonden; later hebben de consulenten de 
opdracht gekregen een begeleiding pas te registreren indien er effectief sprake is van een 
screening en de opstart van een traject naar werk. 

 
7. Gedetineerden die deelnamen aan ‘Aan de bak’ worden na vrijlating overgedragen naar een 

reguliere trajectbegeleider van de VDAB via een warme overdracht. Op dat ogenblik krijgt de ex-
gedetineerde dezelfde dienstverlening als andere werkzoekenden. 
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De VDAB meet de uitstroom 6 maanden na afsluiten van het traject. In 2007 bedroeg de 
gemiddelde uitstroom uit de werkloosheid  48%, waarvan 32% naar werk. In 2008 (tot en met 
oktober) bedraagt de gemiddelde uitstroom uit de werkloosheid 49%, waarvan 30% naar werk.  

 
8. De evaluatie van ‘Aan de bak’ gebeurt op drie niveaus: 

- Op Vlaams niveau: 
De evaluatie van ‘Aan de bak’ maakt deel uit van het Strategisch Plan Hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden waarmee de Vlaamse Regering de hulp- en dienstverlening aan gevangenen wil 
uitbreiden en verbeteren. Een stuurgroep begeleidt en volgt de implementatie van het strategisch 
plan op. Deze stuurgroep komt ongeveer tweemaandelijks samen en stelt tweejaarlijks een 
opvolgings- en evaluatierapport op dat wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Op die manier 
kan de Vlaamse Regering nauwgezet opvolgen hoe de uitvoering van het plan verloopt, en dit 
zowel op het vlak van kwaliteit en differentiatie van het aanbod als op het vlak van samenwerking 
tussen de Vlaamse voorzieningen onderling en tussen deze laatste en de personeelsleden van de 
gevangenissen. Dit laat de Vlaamse Regering toe het plan systematisch bij te sturen en uit te 
breiden waar nodig. 
- Per gevangenis: 
De beleidsmedewerkers van de gevangenissen maken jaarlijks een evaluatierapport op over de 
hulp- en dienstverlening in de gevangenis waar ze werkzaam zijn. Per gevangenis is er ook 
structureel overleg tussen de verschillende partners. 
- Bij VDAB: 
De gegevens over de doelgroep van ‘Aan de bak’ (infogesprekken, begeleidingen, opleidingen, 
uitstroom per regio) worden per consulent gemonitord. De detentieconsulenten overleggen 
tweemaandelijks en signaleren de verbeter- en aandachtspunten aan de centrale dienst van VDAB, 
die ‘Aan de bak’ coördineert. 
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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. 43 
van 27 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Benelux-aanbeveling onderwijssamenwerking   -   Antwoord ministercomité 
 
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad heeft op 14 december 2006 een aanbeveling 
goedgekeurd inzake “Grensoverschrijdende samenwerking inzake onderwijs” (doc 760/1 van 
14.12.2006).  
 
Hierin wordt aan de verschillende regeringen volgende zaken aanbevolen: 
- de groeiende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld te ondersteunen; 
- de harmonisering van opleiding en diploma’s te stimuleren en de mogelijkheid van bidiplomering 

te onderzoeken; 
- de grensligging te benutten door transnationaal onderwijs ook in andere domeinen dan 

grensoverschrijdend ondernemerschap mogelijk te maken, bijvoorbeeld op het vlak van vreemde-
talenonderwijs en van secundair en beroepsonderwijs; 

- grensoverschrijdende projecten te ondersteunen op Europees gebied en aldus ook 
grensoverschrijdend leren en werken aan de binnen- en buitengrenzen van de Benelux uit te 
breiden; 

- de internationale uitwisseling van studenten en onderwijzend personeel actief te promoten en te 
ondersteunen. 

 
Op deze aanbeveling werd nog geen antwoord ontvangen van het Beneluxcomité van Ministers. 
 
1. Bestaan er afspraken waarbinnen het Comité van Ministers normaliter op aanbevelingen reageert? 

Zo ja, welke? Wat wordt als een adequate termijn beschouwd? 
 

Zo neen, waarom niet? 
 

2. Waarom is het antwoord op deze aanbeveling tot op heden uitgebleven? Ligt de moeilijkheid 
omtrent het antwoord op deze aanbeveling bij één lidstaat en zo ja, welke? 

 
3. Voorziet de minister initiatieven om aan de bovenvermelde aanbevelingen inzake 

“grensoverschrijdende samenwerking inzake onderwijs” te voldoen? Zo ja, welke? 
 

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. 43 van 27 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
1. Artikel 3 van de overeenkomst van 5 november 1955 tussen België, Luxemburg en Nederland 

bepaalt dat de Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad (IPR) bevoegd is te beraadslagen 
en adviezen uit te brengen aan de drie regeringen met betrekking tot vraagstukken die 
rechtstreeks verband houden met de totstandkoming en de werking van een economische unie 
tussen de drie staten, de culturele toenadering tussen de drie staten op het gebied van het 
buitenlands beleid, de eenmaking van recht in de drie staten en andere vraagstukken van 
gemeenschappelijk belang. 
 
De overeenkomst zegt echter niets over de antwoordprocedure op deze aanbeveling. Het 
Reglement van Orde van de IPR bepaalt alleen dat de Raad van de IPR aanbevelingen kan 
opstellen, maar geen enkel artikel bepaalt termijnen waarbinnen het Benelux-comité van 
ministers gehouden is deze te beantwoorden. Het Verdrag tussen België, Luxemburg en 
Nederland tot instelling van de Benelux Economisch Unie van 3 februari 1958, in werking 
getreden op 1 november 1960, voegt daar op dit punt niets aan toe. 

 
2. Op de aanbeveling inzake “Grensoverschrijdende samenwerking inzake onderwijs” heeft het 

Benelux Comité van ministers weldegelijk geantwoord. Het antwoord is opgenomen in het 
‘groene document’ van de IPR van 9 juni 2008, met als referentie 760/2. 
 

3. Mijn schriftelijk antwoord in verband met deze aanbeveling heb ik op 3 december 2007 
overgemaakt. Mijn repliek bevat de volgende krachtlijnen: 
- Inzake de verbetering van de overgang onderwijs – arbeidsmarkt, stelde ik dat dit een van 

de topprioriteiten uit mijn beleidsnota 2004-2009 is. Sindsdien zijn heel wat initiatieven 
opgestart om deze samenwerking te bevorderen. Ik denk aan de projecten Accent op 
Talent en de Proeftuinen, de verplichting voor scholen om stages in bedrijven te 
organiseren, enz. 

- Omdat de autonomie van de lidstaten en de opleidingsverstrekkers in de vormgeving van 
het curriculum zeer belangrijk is, is de Vlaamse overheid geen pleitbezorger van de 
harmonisering van diploma’s en opleidingen. Wel kunnen we onze volle steun verlenen 
aan Europese initiatieven die de vergelijkbaarheid van diploma’s en opleidingen 
bevorderen en zo de mobiliteit van studenten en werknemers stimuleren. 

- Wat betreft grensoverschrijdende samenwerking antwoordde ik dat de bevordering van de 
samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland een grote prioriteit is van het 
onderwijsbeleid in Vlaanderen. Gezien de gemeenschappelijke onderwijstaal ligt dit voor 
de hand. Vlaamse onderwijsinstellingen in de grensregio’s werken via allerlei netwerken 
intensief samen met hun Nederlandse collega’s. Ik kan in deze ook verwijzen naar de 
GROS (grensoverschrijdende Samenwerkings)-projecten, aangemoedigd en gesteund door 
de Vlaamse overheid. 

- Op het vlak van Europese samenwerking is Vlaanderen steeds een actieve partner. De 
Vlaamse overheid is een voorloper geweest bij de invoering van het ECTS-systeem. Alle 
instellingen voor hoger onderwijs zitten in de Bologna-structuur. Vlaamse onderwijs-
instellingen, hiervoor financieel en logistiek ondersteund door de overheid, zijn bijzonder 
actief in de Europese communautaire programma’s ter bevordering van mobiliteit.  
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- In dit alles is de aandacht voor de mobiliteit van de sociaal minder begoeden een 
constante. 

 
Samengevat, de elementen opgenomen in de aanbeveling inzake “Grensoverschrijdende 
samenwerking inzake onderwijs” zijn terug te vinden in tal van Vlaamse beleidsinitiatieven. 
Bovendien maakt Vlaanderen ter ondersteuning van de mobiliteit binnen de Benelux in de 
eerste plaats gebruik van de instrumenten en mogelijkheden die gecreëerd worden voor de 
ondersteuning en de bevordering van de mobiliteit in de Europese Unie. 
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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. 44 
van 27 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Benelux-aanbeveling erkenning diploma’s   -   Antwoord ministercomité 
 
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad heeft op 30 juni 2007 een aanbeveling goedgekeurd 
over “De erkenning van diploma’s” (doc 768/1 van 30.06.2007).  
 
Deze aanbeveling roept de regeringen op om op het niveau van de Benelux en als voortrekker in 
Europa hinderpalen voor internationale mobiliteit in het universitair onderwijs en vooral in het hoger 
onderwijs, het secundair onderwijs en het beroepsonderwijs weg te werken door o.a.: 
- grotere transparantie en harmonisatie van de kwaliteitsstandaarden te bewerkstelligen; 
- bidiplomering te stimuleren door de daartoe benodigde grensoverschrijdende samenwerking 

inhoudelijk en ruimtelijk te intensiveren; 
- voldoende investeringsmiddelen vrij te maken om bij te dragen in de onkosten voor mobiliteit van 

de studenten; 
- een beleid uit te stippelen om onderwijsinstellingen in staat te stellen evoluties en vernieuwingen 

in onderwijs en op de arbeidsmarkt beter op te volgen; 
- voor iedere opleiding c.q. voor elk diploma, op een gestandaardiseerde wijze een beschrijving op 

te maken van kennen en kunnen: welke competenties mag de werkgever verwachten bij iemand 
met een bepaalde diploma, waar dit ook is verstrekt; 

- de mogelijkheid te onderzoeken tot het creëren van een vormingspaspoort waarin de na het 
verlaten van de school verworven nieuwe kennis en vaardigheden kunnen worden opgetekend. 

 
Op deze aanbeveling werd nog geen antwoord ontvangen van het Beneluxcomité van Ministers. 
 
1. Waarom is het antwoord op deze aanbeveling tot op heden uitgebleven? Ligt de moeilijkheid 

omtrent het antwoord op deze aanbeveling bij één lidstaat en zo ja, welke? 
 
2. Voorziet de minister initiatieven om aan de bovenvermelde aanbevelingen inzake “de erkenning 

van diploma’s” te voldoen? Zo ja, welke? 
 

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. 44 van 27 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
1. Op de aanbeveling inzake “De erkenning van diploma’s” (doc. 768/1 van 30 juni 2006) heeft 

het Beneluxcomité van ministers al geantwoord. Het antwoord is opgenomen in het ‘groene 
document’ van de IPR van 9 juni 2008. 
 

2. Op 3 december 2007 maakte ik mijn schriftelijk antwoord in verband met deze aanbeveling 
aan de Belgische Coördinator voor Benelux-aangelegenheden over. Hieronder vindt u de 
krachtlijnen van mijn repliek. 
- Voor de meeste aanbevelingen zijn al acties lopende, meer bepaald Europese acties in het 

kader van de implementatie van het Bolognaproces of Vlaams-Nederlandse acties op het 
vlak van accreditatie en van de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de 
transnationale Universiteit Limburg.  

- De Vlaamse overheid heeft een kader gecreëerd om de mobiliteit in het algemeen te 
stimuleren en bevordert door de samenwerking met Nederland op het vlak van accreditatie 
de mobiliteit van studenten en afgestudeerden tussen Vlaanderen en Nederland in het 
bijzonder. Er zijn geen noemenswaardige hinderpalen meer voor de mobiliteit van 
studenten tussen Vlaanderen en Nederland en dus geen nood om extra middelen, bovenop 
de middelen voor Europese mobiliteit in het kader van het Erasmusprogramma, hiervoor 
vrij te maken.  

- Er is een grote transparantie en harmonisatie van kwaliteitsstandaarden tussen Vlaanderen 
en Nederland. Bovendien worden die kwaliteitsstandaarden ook Europees afgestemd.  

- Zowel Vlaanderen als Nederland maken werk van de invoering van de "learning 
outcomes"-benadering voor de beschrijving van de opleidingen en curricula, zodat 
werkgevers en andere instellingen zich een duidelijker beeld kunnen vormen van wat ze 
van een afgestudeerde van een bepaalde opleiding kunnen verwachten. 
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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. 46 
van 27 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Arbeidsmarktbeleid   -   Samenwerking met Brussels Gewest 
 
In mei 2006 werd het nieuwe samenwerkingsakkoord ondertekend tussen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de afstemming van het 
arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden. 
 
Een jaar geleden werden de decreten voor de oprichting van de strategische werkgroep goedgekeurd. 
 
1. Welke concrete resultaten werden sinds de oprichting van deze werkgroep behaald? 
 
2. Hoeveel werklozen konden hierdoor aan een job geraken tijdens het voorbije jaar? 
 
3. In welke sectoren konden de meeste jobs worden aangeboden? 
 
4. Welke opleidingen hebben de werkzoekenden uit Halle-Vilvoorde genoten? 
 
5. Welke jobs worden het moeilijkst ingevuld in Halle-Vilvoorde? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 46 van 27 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
1-2.  In het kader van de ruimere interregionale samenwerking worden vacatures automatisch 

uitgewisseld tussen de VDAB en ACTIRIS volgens vastgestelde criteria; het gaat hierbij vooral 
om knelpuntvacatures en lang openstaande vacatures welke dus niet ingevuld geraken. In het 
kader van deze automatische uitwisseling van vacatures verstuurde de VDAB in 2007 61.720 
vacatures naar ACTIRIS. De VDAB ontving in 2007 4.963 vacatures vanuit ACTIRIS. In de 
periode januari-oktober 2008 verstuurde VDAB 39.131 vacatures naar ACTIRIS en ontving 
er 4.385 vanuit ACTIRIS. 

 
 In het kader van de meer gerichte uitwisseling van vacatures met expliciete vraag om actieve 

bemiddeling maakte de VDAB sinds oktober vorig tot eind september dit jaar 2.472 
werkaanbiedingen over aan Actiris.  

 
 Niet alle 2.472 werkaanbiedingen werden actief bemiddeld, omwille van verschillende redenen. 

Een aantal jobs kon niet worden aangemaakt omdat ze ondertussen  reeds waren ingevuld. Een 
deel kon niet actief bemiddeld worden omdat de vacature niet overeenkwam met het profiel van 
de Brusselse werkzoekenden, sommige vacatures werd ingetrokken door de werkgever, voor een 
deel moet de bemiddeling nog starten.  

 
In diezelfde periode werden door Actiris 5.242 Brusselse werkzoekenden gemobiliseerd naar 
812 actief bemiddelde werkaanbiedingen. Dit is een ratio van 6.4, hoger dan de vooropgestelde 
6. 
 
Met zekerheid kunnen we zeggen dat er minstens 329 Brusselse werkzoekenden tewerkgesteld 
zijn in de regio Halle-Vilvoorde als rechtstreeks gevolg van de actieve bemiddeling, en dit op 
basis van de vrijwillige informatie van de betrokken werkgevers.  

 
 Bij alle Vlaamse bedrijven die meewerkten met VDAB en Actiris in kader van deze 

interregionale samenwerking werden veel meer Brusselse werkzoekenden aan het werk gezet, 
met name 1.740. Of dit nu te verklaren is door onze actieve bemiddeling kunnen we niet zuiver 
stellen. Bovendien is de plaats van tewerkstelling bij een aantal grote bedrijven zoals bv. Colruyt 
niet steeds te achterhalen, het kan immers ook gaan om een tewerkstelling in Brussel en niet in 
de rand. Indien we deze grote bedrijven en de interimsector buiten beschouwing laten kunnen 
we stellen dat 871 Brusselse werkzoekenden werk vonden als secundair gevolg van onze 
intensieve samenwerking.  

 
 In het kader van deze actieve bemiddeling werden dit jaar 24 jobdatings georganiseerd. Via deze 

formule kunnen één of meerdere bedrijven intensieve sollicitatiegesprekken voeren met 
Brusselse werkzoekenden. VDAB ondersteunt via sollicitatietraining, IBO, IBO-taal, opleiding, 
stage of jobcoaching. Voor deze 24 jobdatings werden 1640 werkzoekenden gemobiliseerd voor 
422 werkaanbiedingen.  
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 Daarnaast vinden ook steeds meer Brusselaars hun weg naar de Individuele Beroepsopleiding 
buiten de gewestgrenzen. 186 Brusselaars volg(d)en in sinds januari tot en met september dit 
jaar een IBO in Vlaanderen. Hiervan waren er 105 in de regio Halle-Vilvoorde. 

 
3. Meer dan de helft van de 2.472 werkaanbiedingen die door VDAB werden overgemaakt i.k.v. de 

actieve bemiddeling, met name 1.348, behoorde tot de prioritaire beroepengroepen. Het betreft 
maganzijniers, chauffeur, horeca, schoonmaak, administratieve medewerkers en handelverkoop. 

 
4. 3.719 werkzoekenden uit Halle-Vilvoorde hebben in 2008 (tot eind september 2008) een 

beroepsopleiding gestart. De meest gevolgde opleidingen waren of zijn: 
- Nederlands voor anderstaligen (751) 
- sollicitatietraining (317) 
- bureautica (249) 
- oriënterende opleidingen (229) 
- basisvaardigheden ICT (199)  
- bediendeopleidingen (164) 
- talen (146) 
- persoonsgerichte vormingen (140) 

 
5. De moeilijkst in te vullen beroepen zijn de zogenaamde knelpuntberoepen. Naast een Vlaamse 

lijst wordt ook een lijst van de knelpuntberoepen voor de regio Halle-Vilvoorde opgesteld. Deze 
laatste lijst is identiek aan de Vlaamse lijst, behalve dat in Halle-Vilvoorde instructeur-
informatica, grafisch ontwerper en bewaker (veiligheidsagent) toegevoegd worden als 
knelpuntberoep. 

 
 De Vlaamse lijst wordt verspreid via de VDAB-website: 
 http://www.vdab.be/trends/vacatureanalyse/lijst%20knelpuntberoepen%202007.pdf 
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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. 47 
van 27 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Lokale werkwinkel Vlaams-Brabant   -   Locatie 
 
De enige werkwinkel in Vlaams-Brabant is die welke de gemeenten Beersel, Drogenbos, Linkebeek en 
Sint-Genesius-Rode groepeert. Naar verluidt zit dit dossier vast wegens het gebrek aan een geschikte 
locatie die betaalbaar is. 
 
1. Aan welke eisen moet deze locatie voldoen? 
 
2. Welke locaties werden tot hiertoe overwogen, maar voldeden niet aan de gestelde eisen? 
 
3. Werd er reeds overleg gepleegd met de vier gemeenten om een locatie te vinden? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 47 van 27 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
1. De concrete basisvereisten voor de werkwinkel Beersel werden door de VDAB zorgvuldig en 

gedetailleerd weergegeven in een werkdocument dat in maart 2008 aan de gemeente Beersel 
bezorgd werd. Daarin werd een gemotiveerde opsomming gegeven van de benodigde ruimtes met 
werkplekken voor ongeveer 10 consulenten, onthaal- en zelfbedieningsruimte voor de bezoekers, 
een polyvalent zaaltje voor informatiesessies en teamvergadering, sanitaire ruimte en een kleine 
keuken.  
Dit voorjaar werd een nieuw werkwinkelconcept beschreven dat ondertussen door alle centrale 
partnerorganisaties goedgekeurd werd. In dat nieuwe concept wordt extra aandacht besteed aan de 
fysieke kenmerken van de locatie waarin de dienstverlening aan de burgers aangeboden wordt.  
Uitgangspunt voor de nieuwe normen is de bekommernis dat de dienstverlening in de werkwinkels 
moet aangeboden worden in frisse, aantrekkelijke ruimtes, met voldoende werkruimte voor de 
consulenten en een aanpaste onthaalruimte voor de bezoekers. Uiteraard speelt bij het kiezen van 
een werkwinkel-locatie ook de ligging van het gebouw een belangrijke rol. Het gebouw moet 
makkelijk bereikbaar zijn voor het doelpubliek, liefst met vlotte aansluiting op het openbaar 
vervoer, voldoende parkeergelegenheid, en bij voorkeur in een buurt waarin ook andere publieke 
en commerciële dienstverlening aangeboden wordt. 
Telkens voor een werkwinkel een potentiële locatie opduikt wordt het advies gevraagd van de 
dienst Facility van de VDAB die de locatie onderzoekt zowel op gebouw-technische eigen-
schappen als op vlak van veiligheid en gezondheid. Ook de kostprijs van eventuele aanpassings-
werken vormt een criterium.  
 

2. Bij de opstart werd de portierswoning (gelegen in het gemeentepark te Alsemberg) voorgesteld 
door de gemeente Beersel. Deze locatie was echter geschikt voor maximum twee personen en 
aldus te klein. Een tweede voorstel was een tijdelijk onderkomen in containers (ook gelegen in het 
gemeentepark te Alsemberg). Daar werd door VDAB niet op ingegaan (dubbele installatiekostente 
vermijden). Het Artic-gebouw te Lot was veel te groot en bijgevolg te duur. Dienst gebouwen 
VDAB merkte ook op dat het te landelijk gelegen was met moeilijke bereikbaarheid. Dit gebouw 
werd te koop aangeboden en is ondertussen reeds van de markt. Het electrabel gebouw te 
Huizingen was ook geen oplossing. Aangezien er nog een andere huurder werd gezocht voor het 
grootste leegstaande gedeelte van het gebouw werd er geen zekerheid gegeven of we een gedeelte 
konden huren van het gebouw. Uiteindelijk een voormalig Dexia-gebouw dat door de centrale 
diensten als te klein werd bevonden.  
 
De ervaring leert dat het vinden van een geschikte locatie in heel wat gevallen veel tijd in beslag 
neemt. Beersel is een zeer landelijke gemeente met 5 gehuchten die zeer verspreid liggen en 
onderling moeilijk bereikbaar. Niet de prijs wel het aanbod is problematisch.  
 

3. Omdat van bij de aanvang van het werkwinkelinitiatief beslist werd om de werkwinkel te 
huisvesten op het grondgebied van de gemeente Beersel gebeurde het zoeken naar een geschikte 
locatie tot nu uitsluitend in overleg met deze gemeente. Bij het in overweging nemen van 
potentiële locaties werd uiteraard rekening gehouden met de ligging t.o.v. de andere gemeentes uit 
het zorggebied en met de bereikbaarheid vanuit deze gemeentes. Indien een werkwinkellocatie zal 
gevonden worden zullen de betrokken gemeenten hierover geconsulteerd 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. 48 
van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Klimaatopwarming   -   Maatregelen 
 
Volgens het WWF (World Wide Fund for Nature) voltrekt de klimaatopwarming zich sneller dan tot 
nu toe voorspeld. Ook bij ons zijn ernstige gevolgen te verwachten: meer en zwaardere stormen, 
overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. 
 
1. Welke zijn de uitdagingen en problemen waarmee de minister in elk van zijn/haar 

beleidsdomeinen ten gevolge van de klimaatopwarming geconfronteerd wordt? 
 
2. Welke maatregelen nam de minister ter zake in elk van zijn/haar beleidsdomeinen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 27, Van Mechelen nr. 21, 

Vandenbroucke nr. 48, Anciaux nr. 23, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 34, Vanackere nr. 49, 
Crevits nr. 51, Ceysens nr. 16). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 48 van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van 
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -221- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 49 
van 28 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Regionale tv-zenders Vlaamse Rand   -   Tervuren 
 
Het Jaarverslag 2007-2008 van de Task Force Vlaamse Rand stelt duidelijk dat de gemeente Tervuren 
deel uitmaakt van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Op het gebied van regionale televisie 
behoort deze gemeente tot het zendgebied van ROB TV. De gemeente Tervuren ligt dan ook in het 
arrondissement Leuven.  
 
Aangezien deze gemeente op de grens van de twee gebieden ligt en de bevolking belangstelling hecht 
aan het gebeuren in de Rand maar ook in het Leuvense, zijn er bepaalde samenwerkingsinitiatieven 
uitgewerkt tussen Ring TV en ROB TV, onder meer met het programma Brabant @ Work. 
 
Tot voor een paar jaar konden de inwoners van Tervuren de uitzendingen van beide regionale zenders 
bekijken. 
 
Waarom kan de gemeente Tervuren niet opnieuw volwaardig tot het zendgebied van Ring TV en ROB 
TV behoren, gelet op de specifieke ligging van deze gemeente? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 28) en Vandenbroucke (nr. 49). 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr.49 van 28 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, Vlaams minister-
president. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 50 
van 29 oktober 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
Centra voor leerlingenbegeleiding   -   NICO-project 
 
Aangezien het project NICO werd stopgezet (Netoverschrijdend ICT-project voor CLB-gegevens in 
samenwerking met Onderwijs), worden de subsidies aan de vzw NICO eveneens stopgezet. De 
middelen worden gebruikt om aan de CLB’s (centra voor leerlingenbegeleiding) een verhoging van 
werkingsmiddelen te geven, zodat zij kunnen investeren in een eigen registratiesysteem. 
 
1. Hoeveel heeft het project NICO in totaal gekost? 
 
2. Tot welke concrete resultaten heeft dit project geleid? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 50 van 29 oktober 2008 
van AN MICHIELS 
 
 
 
1. Het contract tussen de vzw NICO en de firma Cronos liep tot en met 31 augustus 2008. De vzw 

NICO ontving van 2003 tot en met 2007 jaarlijks 298.000 euro. In 2006 werd naar aanleiding 
van de dading met de firma Cronos 408.000 euro extra toegekend aan de vzw; zo kon worden 
vermeden dat een conflict tussen de vzw NICO en de firma Cronos verder (juridisch) escaleerde. 
Aangezien de vzw besliste om het contract met de firma Cronos niet te verlengen en bijgevolg 
de activiteiten stil legde op 31 augustus 2008, ontving ze voor dat jaar 198.667 euro (8/12 van 
298.000 euro). Samen maakt dat 2.096.667 euro aan subsidies voor de jaren 2003 tot en met 
2008. Daarnaast droegen ook de CLB’s zelf middelen over aan de vzw NICO. 

 
2. De beëindiging van het contract tussen de vzw NICO en de firma Cronos, betekende niet dat de 

inspanningen die in de periode 2003-2008 werden geleverd ook verloren gingen. 
 
 De gegevens die geregistreerd werden door de CLB’s in NICO, werden ondertussen ontsloten 

voor de CLB’s; zij werden aan ieder CLB bezorgd. Op die manier blijven de gegevens 
beschikbaar en kunnen ze gelinkt worden aan het nieuwe registratiesysteem. Deze gegevens zijn 
in hoofdzaak medische gegevens, verzameld tijdens de medische consulten. Zij werden door de 
CLB’s vooral aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid overgedragen. Op basis van die 
gegevens werd onder meer de BMI berekend van alle leerlingen uit het leerplichtonderwijs die 
door het CLB gemeten en gewogen werden.  

 
 Daarnaast werden ook de analyses die in de voorbije jaren gebeurde m.b.t. een 

registratiesysteem voor de CLB-sector hergebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe software. 
Zo werd de nomenclatuur op basis waarvan ook in de toekomst de CLB’s zullen registreren 
overgenomen. Deze nomenclatuur werd ontwikkeld in overleg met de CLB-sector en 
deskundigen uit de universiteiten en de hogescholen.  

 
 Ten slotte kan gesteld worden dat de CLB’s de voorbije jaren heel wat ervaring hebben 

opgedaan met het registreren van hun werking. Waar vóór NICO registreren een nieuw gegeven 
was in de CLB-sector, is het ondertussen een verworvenheid. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 52 
van 29 oktober 2008 
van LAURENCE LIBERT 
 
 
 
Hoger onderwijs   -   Elders verworven competenties 
 
Het diplomagerichte karakter van de Vlaamse arbeidsmarkt doet het potentieel aan aanwezige 
competenties tekort, vandaar het belang van de erkenning van eerder en/of elders verworven 
competenties (EVC) en elders verworven kwalificaties (EVK). 
 
In onze samenleving beschouwt men de school als de leerplaats bij uitstek en vormt het diploma het 
bewijs van kennis en vaardigheden. Nochtans leren mensen na en buiten de schoolmuren een leven 
lang. Er is nood om deze verworven kennis en ervaring ook meer tastbaar te maken, onder meer door 
ze in rekening te kunnen brengen in het arbeidscircuit. 
 
In de Beleidsbrief 2007-2008 pleit de minister voor het optimaliseren van EVC voor verkorte 
onderwijs- en opleidingstrajecten en kwalificering. De minister wil erkenning van verworven 
competenties zo doeltreffend en doelmatig mogelijk organiseren.  Zo wordt vermeden dat eenzelfde 
persoon door diverse EVC-procedures moet.  
 
Hiervoor moet het EVC-beleid in het hoger onderwijs verder doorgevoerd en versterkt worden. De 
minister zou de systematiek evalueren die het hoger onderwijs bij het bekwaamheidsonderzoek en het 
verlenen van vrijstellingen gebruikt. Het Flexibiliseringsdecreet schrijft voor dat de kwaliteitsborging 
van de EVC- en EVK- procedures en de vrijstellingsprocedures van associaties en instellingen om de 
vijf jaar geëvalueerd moeten worden.   
 
1. Welke universiteiten, hogescholen en CVO's (centra voor volwassenenonderwijs) maken gebruik 

van EVC's en EVK’s om studenten een verkorte opleiding aan te bieden? 
 
2. Voor welke opleidingen is dit mogelijk?   
 
3. Waaruit bestaan de evaluaties om te weten over welke competenties en kwalificaties een student 

beschikt om in aanmerking te komen voor een verkort programma? 
 
4. Hoeveel studenten hebben al op basis van EVC's of EVK's een verkort programma gevolgd? Aan 

welke instellingen was dit en voor welke opleidingen? 
 
5. Is de haalbaarheid en toepasbaarheid reeds nagegaan van een instrument voor het erkennen van 

verworven competenties als alternatief voor de (vaak lastige) procedure van de erkenning van de 
gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s? Zo ja, wat zijn de resultaten van dit onderzoek? 

 
6. Welke maatregelen heeft de minister genomen om het EVC-beleid te optimaliseren bij publieke 

opleidingsverstrekkers (VDAB, Syntra) en om deze af te stemmen met Onderwijs? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 52 van 29 oktober 2008 
van LAURENCE LIBERT 
 

 
 

1. Sinds de inwerkingtreding van het Flexibiliseringsdecreet van 30 april 2004 zijn alle 
ambtshalve geregistreerde instellingen in het hoger onderwijs verplicht om in een procedure te 
voorzien inzake vrijstellingen op grond van EVC's en EVK's. Het Flexibiliseringsdecreet is 
niet van toepassing op de Centra voor Volwassenenonderwijs. Wat echter niet betekent dat de 
principes van EVC’s in het volwassenenonderwijs niet worden toegepast. In het volwassenen-
onderwijs verleent artikel 35, § 2 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs de directeur een ruime autonomie om een cursist op basis van een 
eerdere kwalificatie of een elders verworven competentie vrijstelling van opleidingsonder-
delen te verlenen. De directeur moet zijn beslissing motiveren en deze motivering moet in het 
cursistendossier bewaard worden. De directeur kan ook aan de hand van een vrijstellingsproef 
de voorkennis van de cursist toetsen. De kwaliteitscontrole op het vrijstellingsbeleid is de 
opdracht van de onderwijsinspectie volwassenenonderwijs.  

 
2. Het toestaan van verkorte trajecten op grond van vrijstellingen is mogelijk voor alle 

opleidingen in het hoger onderwijs: de bacheloropleidingen, de masteropleidingen, de master- 
na master en de bachelor- na bacheloropleidingen, de schakel- en voorbereidingsprogramma’s 
en de postgraduaatopleidingen. 

 
3. Het onderzoek van EVK's met het oog op het toekennen van vrijstellingen in het hoger 

onderwijs gebeurt in de instellingen en is direct gelinkt aan de vrijstellingsprocedure. 
Doorgaans gebeurt het onderzoek louter op stukken (diploma's, certificaten e.d.), waarbij de 
inhoudelijke aansluiting tussen de EVK en het betrokken opleidingsonderdeel wordt onder-
zocht. De instelling kan, ingeval de kwalificatie onvoldoende duidelijkheid geeft over de 
behaalde competenties, het onderzoek doorverwijzen naar de validerende instantie op het 
niveau van de associatie. 

 
Het onderzoek naar EVC's, het bekwaamheidsonderzoek, gebeurt in het hoger onderwijs op 
het niveau van de associatie (in het decreet: "de validerende instantie"). Deze reikt een bewijs 
van bekwaamheid uit, op grond waarvan nadien een vrijstelling aangevraagd kan worden bij 
de instelling waar men wenst te studeren. De associaties bepalen zelf de wijze waarop deze 
evaluaties gebeuren. Dat kan aan de hand van verschillende methodieken (gesprek, evaluatie, 
interview) Veelal wordt gebruik gemaakt van de portfolioconstructie. Het decreet schrijft 
enkele procedurele waarborgen voor waaraan deze procedures moeten beantwoorden. 

 
4. De verantwoordelijkheid voor deze procedures, en dus ook de informatie over concrete 

aantallen en gegevens, ligt bij de associaties en de instellingen. De data zullen wel worden 
opgevraagd naar aanleiding van de decretaal voorziene evaluatie van de flexibilisering en 
komen in een openbaar rapport (voorzien eerste helft 2009). In afwachting daarvan kan 
specifiek voor de EVC-procedures verwezen worden naar de globale aantallen van de 
verschillende associaties in het VLOR-rapport "EVC in het hoger onderwijs in Vlaanderen: 
een stand van zaken." 
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5. Een specifiek instrument naar analogie met de EVC-procedure wordt nog niet toegepast bij de 
beoordeling van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s. Beroepservaring is, zoals in 
de EVC-procedure, wel een criterium dat samen met het voorgelegde diploma tot 
gelijkwaardigheid kan leiden. Houders van een buitenlands diploma dat niet volledig 
gelijkwaardig kan worden verklaard, worden door NARIC ook op de mogelijkheid gewezen 
om hun competenties via het bekwaamheidsonderzoek bij de associaties te laten onderzoeken.  

 
6. Prioriteit 4 van de Competentieagenda betreft het uitwerken van een coherent EVC-beleid 

binnen de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming; Werk en Cultuur, Jeugd en Sport. Over de 
drie beleidsdomeinen heen worden de volgende initiatieven uitgewerkt om EVC-initiatieven 
bij alle actoren te stimuleren en te komen tot een betere afstemming: participatie aan de 
OESO-review in verband met de erkenning van informeel/non-formeel leren in Vlaanderen, de 
ontwikkeling van een Vlaamse kwalificatiestructuur, het bepalen van gemeenschappelijke 
criteria voor portfolio, de oprichting van een EVC-kennisnetwerk (gemeenschappelijke 
methodes voor erkenning van competenties; ontsluiten van testen en assessmentsinstrumenten; 
goede EVC-praktijken in beeld brengen en een EVC website). 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -229- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
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EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 53 
van 29 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
Textielsector   -   Onderwijsaanbod en werkgelegenheid 
 
Onlangs verschenen in de pers ogenschijnlijk tegenstrijdige berichten over de textielsector. Enerzijds 
dreigt een nieuwe golf van afdankingen bij de textielbedrijven: Fedustria, de federatie van de textiel- 
hout- en meubelindustrie, spreekt van zo’n 2.000 mensen die tegen het eind van het jaar hun job 
zouden verliezen. Anderzijds blijkt de vraag naar personeel nog steeds te groeien. Deze vraag wordt 
nog versterkt door de vergrijzing van de huidige werknemers en de lage instroom van jongeren. 
 
Volgens de Hogeschool Gent “smeekt de gespecialiseerde en hoogtechnologische textielsector in 
Vlaanderen om goed opgeleide mensen en zijn er vacatures in overvloed, maar blijft het aanbod van 
het onderwijs ondermaats” (De Standaard 16/9/2008). 
 
De minister gaf in februari al antwoord op vragen om uitleg ter zake. Maar gezien vermelde feiten lijkt 
een intensieve opvolging van de situatie noodzakelijk. 
 
1. Kan de minister een beeld schetsen van de huidige situatie? Beschikt hij ter zake over 

cijfermateriaal? Wat is de invloed van de te verwachten ontslagen op de werkgelegenheid in de 
sector?   

 
2. Kunnen de afgedankte werknemers opnieuw ingezet worden in de sector, bijvoorbeeld door 

toeleiding via een (her)tewerkstellingscel? Zijn ter zake initiatieven gepland?   
 
3. De instroom naar het textielonderwijs en opleidingen in de textieltechnologie zou zeer laag zijn.   
 

Kan de minister een stand van zaken geven?   
 
4. Volgens de Hogeschool Gent is het aanbod van het onderwijs ondermaats.  
 

Hoe ziet de minister dat en hoe evalueert de minister in dit kader de inspanningen om het 
negatieve imago te veranderen? 

 
5. De VDAB werkt sinds enige tijd samen met Forem om Franstalige werkzoekenden naar de sector 

toe te leiden.   
 

Kan de minister hier een stand van zaken geven en hoe evalueert de minister die inspanningen 
inzake interregionale mobiliteit?   
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 53 van 29 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1. Huidige situatie: 

De getroffen textielbedrijven concentreren zich vooral in de provincies Oost-Vlaanderen, West-
Vlaanderen en Limburg.  

 
 Aantal getroffen textielbedrijven 

(collectief ontslag / faillissement) 
Aantal betrokken werknemers 

Oost-Vlaanderen 14 1078 
West-Vlaanderen 12 897 
Limburg 3 1629 
Antwerpen 1 71 
Vlaams Brabant 0 0 
Totaal 30 3675 

 
Alle in de bovenstaande tabel opgenomen cijfers zijn afkomstig van bedrijven waarvan de 
aankondiging van het collectief ontslag / faillissement zich heeft voorgedaan in de periode mei – 
oktober 2008.  

 
De invloed van deze ontslagen op de tewerkstelling in de sector is op korte termijn 
ontegensprekelijk negatief. Voorspellingen terzake maken is een moeilijke zaak.  
Enkele gegevens die de sociale partners recent bevestigden in het kader van de sectorfoto’s die 
worden opgemaakt door het departement Werk en Sociale Economie zijn: 
• De textielsector telt meer arbeiders dan bedienden: 79% van de loontrekkende werknemers 

heeft een arbeidersstatuut en 21% heeft een bediendestatuut, tegenover respectievelijk 39% en 
49% over alle sectoren heen. 

• In de textielsector is men voornamelijk op zoek naar laaggeschoold personeel: 69% van de 
ontvangen vacatures is bestemd voor laaggeschoolden, tegenover 45% over alle sectoren heen. 

• De jobmobiliteit in de textielsector is relatief beperkt. Er komen jaarlijks weinig werknemers 
bij (6,5%) en zijn er weinig intern mobiel (2%) in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde 
(respectievelijk 14% en 5,5%) 

• De uitzendsector is de belangrijkste sector waaruit de textielsector werknemers rekruteerde, 
maar ook die ex-werknemers opnieuw binnen de sector inzet: 39% van alle nieuwe 
ingestroomde werknemers kwam uit PC 322, tegenover een Vlaams gemiddelde van 19%. 
Van de uitgestroomde textielwerknemers was 27% één jaar later actief in de uitzendsector, 
tegenover 14% voor alle sectoren samen. 

 
2. Voor diverse dossiers is reeds een tewerkstellingscel opgestart door de sociale 

interventieadviseurs: 
- alle werknemers betrokken bij een faillissement van een textielbedrijf worden via een 

permanente of ad-hoc tewerkstellingscel opgevangen en begeleid, en dit via het 
Herplaatsingsfonds en/of de sociale interventieadviseurs van de VDAB; 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -231- 
 
 

 

- alle werknemers ontslagen n.a.v. een collectief ontslag waarvan de werkgever is overgegaan 
tot de oprichting van een tewerkstellingscel wordt een opvang en begeleiding aangeboden via 
die tewerkstellingscel.  

In enkele dossiers is het sociaal overleg nog lopende en is er dus nog geen tewerkstellingscel in 
het leven geroepen.  

 
De tewerkstellingscel heeft tot doel om de betrokken werknemers zo snel mogelijk te herplaatsen 
in een nieuwe job.  
De sector zelf wenst in eerste instantie alles in het werk te stellen om via COBOT de ex-
werknemers uit die bedrijven opnieuw in de sector aan het werk te krijgen. 

 
3. De instroom in het textielonderwijs in september 2008 is als volgt (Bron: COBOT):  

PTI Kortrijk: 7 leerlingen; 
VTI Waregem (BSO en TSO): 6 leerlingen; 
Hogeschool Gent Bachelor: 13 studenten; 
Hogeschool Gent Master: 4 studenten. 
 
De uitstroom uit het textielonderwijs in juni 2008 is als volgt ( Bron: COBOT): 
PTI Kortrijk (BSO en TSO): 12 leerlingen; 
VTI Waregem (BSO en TSO): 12 leerlingen; 
Hogeschool Gent Bachelor: 3 studenten; 
Hogeschool Gent Master: 0 studenten. 
 
De trend in het secundair onderwijs is dus dalend. Er stromen meer leerlingen uit de scholen dan 
er instromen. In het hoger onderwijs zien we dit jaar een toenemend aantal leerlingen. Ondanks de 
daling in de tewerkstelling blijft er toch een nood aan gekwalificeerd personeel, zeker voor de 
hogere niveaus, in het kader van de ontwikkeling van nieuwe technische textieltoepassingen. 

 
Secundair onderwijs: 

 
Het studiegebied textiel wordt in twee scholen van het gewoon voltijds secundair onderwijs 
aangeboden, met name het PTI Kortrijk en het VTI Waregem. De leerlingenaantallen in dit 
studiegebied zijn dalend: 

 
Schooljaar Leerlingenaantal 
2003-2004 201 
2004-2005 151 
2005-2006 115 
2006-2007 99 
2007-2008 86 
2008-2009  72 - opgelet: telling 01/10, nog niet geverifieerd 

aantal 
 

In het DBSO is de tendens eveneens dalend: 
 

Schooljaar Leerlingenaantal DBSO 
2003-2004 30 
2004-2005 27 
2005-2006 15 
2006-2007 10 
2007-2008 2 
2008-2009 2 - opgelet: telling 01/10, nog niet geverifieerd 
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aantal 
 

Hoger onderwijs: 
 
1.Hogeschool Gent  
   
Professionele bachelor in de textieltechnologie 
   

  # studenten # generatiestudenten 
2003-
2004 22 6
2004-
2005 11 2
2005-
2006 11 3
2006-
2007 8 1
2007-
2008 13 3
   
   

  # studenten # generatiestudenten 
2004-
2005 11   
2005-
2006 6   
2006-
2007 9 1
2007-
2008 9 4
   
2. Universiteit Gent  
   
   

  # studenten  
2003-
2004 4  
2004-
2005 10  
2005-
2006 8  
2006-
2007 5  
2007-
2008 5(GGS) + 5 (MA)  

 
4. De VDAB signaleert vanuit zijn partnerschap met de Textielsector, dat de sector extra 

inspanningen doet om het negatieve imago van de textielsector te veranderen zodat de jongeren 
opnieuw tot een textielopleiding aangetrokken worden. 
Zo is er dit jaar een nieuwe website www.Texstream.be die een zeer uitgebreide informatie biedt over 
de  textielindustrie, het textielonderwijs, de textielvacatures en textielinnovaties. 
Daarnaast is er op dit ogenblik de tentoonstelling FUTUROTEXTIEL08 te Kortrijk waar de 
nieuwste en toekomstige textieltoepassingen aan het grote publiek getoond worden.  
Beide initiatieven worden mede gefinancierd door de sectororganisaties en de textielbedrijven. 
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Secundair Onderwijs: 
 
Er bestaat binnen het studiegebied Textiel een waaier aan studierichtingen waarvoor leerlingen 
kunnen kiezen, gaande van Textiel en Instellen van textielmachines tot Textiel- en design-
technieken. Het is inderdaad wél zo dat slechts twee scholen Textiel als studiegebied aanbieden.  
 
De daling in leerlingenaantallen is jammer: de textielsector is immers een boeiende sector 
waarbinnen - zeker in het kader van het technisch textiel - mogelijkheden bestaan. Vanuit de 
overheid investeerde ik zowel via de investeringsoperaties in uitrustingsgoederen als via de 
werking van de Regionale Technologisch Centra ook in de textielopleidingen. Anderzijds is deze 
daling niet typisch voor het textielonderwijs: ze volgt de reeds jaren durende daling in een groot 
aantal richtingen van het beroeps- en technisch secundair onderwijs. 

 
Hoger Onderwijs:  
 
De Hogeschool Gent biedt in deze sector twee, in Vlaanderen unieke, opleidingen aan: de 
professionele bacheloropleiding in de textieltechnologie en de academische opleiding in de 
industriële wetenschappen: textieltechnologie. Vanaf het academiejaar 2007 biedt de Universiteit 
Gent de initiële masteropleiding Textile Engineering aan. Gelet op de beperkte instroom in deze 
opleidingen is een uitbreiding van het opleidingsaanbod hier niet aangewezen. In een vorig 
antwoord over deze problematiek heb ik gezegd dat er zou kunnen gezocht worden naar 
alternatieve wegen, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een postgraduaat of een afstudeer-
richting van een verwante professionele opleiding. 

 
5. In het kader van de interregionale mobiliteit wisselt VDAB vacatures uit met de Waalse 

arbeidsbemiddelingsdienst Forem. 
De uitwisseling gebeurt op twee niveaus. Het eerste niveau betreft de automatische overdracht van 
vacatures. Dagelijks stuurt VDAB vacatures door naar de Waalse dienst die deze vacatures 
verspreid via hun jobsite. In 2007 en 2008 (tot oktober 2008) zijn er respektievelijk 263 en 142 
vacatures voor textielarbeiders automatisch uitgewisseld met Forem. 
Op het tweede niveau worden vacatures uitgewisseld die actief bemiddeld worden. De gemengde 
teams bestaan uit VDAB- en Forem-consulenten. Deze gemengde teams bemiddelen op actieve 
Waalse werkzoekenden op de vacatures die ze in portefeuille hebben. De gemengde teams zijn 
actief sinds mei 2008. Van mei tot oktober zijn er 11 vacatures voor textielarbeiders actief 
bemiddeld door de gemengde teams. 
Teneinde het project interregionale mobiliteit nog ingang te doen vinden in de textielsector werd 
in juni 2008 door COBOT een vergadering belegd waarop de bedrijven en de VDAB uitgenodigd 
werden. Door gebrek aan geïnteresseerde bedrijven is deze vergadering niet kunnen doorgaan. 
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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. 56 
van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Brusselpremie   -   Stand van zaken 
 
In de schriftelijke vraag nr. 248 (Websitebulletin publicatiedatum 24-06-2008) over het mogelijk 
tekort aan vervangleerkrachten heb ik een stand van zaken opgevraagd van de onderhandelingen over 
een zogenaamde “Brussel-premie”. Deze premie is bedoeld om leerkrachten te stimuleren les te 
blijven geven in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het zou gaan over een bedrag van 1000 
euro bruto per jaar. Dit voorstel werd gelanceerd naar aanleiding van de rondetafelconferentie over het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel.  
 
De maatregel zou niet gelden voor beginnende leerkrachten: deze jonge leerkrachten vinden blijkbaar 
snel een betrekking in Brussel. De premie moet een stimulans zijn om een loopbaan in Brussel uit 
tekenen. Veel leerkrachten haken namelijk af zodra ze een betrekking dichter bij hun thuis vinden. 
Scholen in Brussel verliezen constant leerkrachten en kampen hierdoor met een gebrek aan 
continuïteit, waardoor de kwaliteit van het onderwijs soms dreigt in te boeten.  
 
Deze maatregel moet worden gezien als één van de vele aspecten om het werken in Brussel 
aangenamer te maken. Daarnaast werkt de minister voor deze leerkrachten ook maatregelen uit in 
verband met huisvesting, mobiliteit, opvangmogelijkheden, en dergelijke. 
 
In zijn antwoord op bovenvermelde vraag heeft de minister vermeld: “Er zijn momenteel nog geen 
verdere stappen ondernomen m.b.t. de invoering van een Brusselpremie. Het budget voor deze 
maatregel is voorzien vanaf 1 september 2009. Het besluit om deze premie toe te kennen moet tegen 
dan zeker gerealiseerd zijn. Ik hoop dat de premie de vlucht van personeel uit Brussel zal beperken.” 
 
1. Heeft de minister al verdere stappen ondernomen rond de invoering van een Brusselpremie? Zo ja, 

welke? Hoever staat het met de concretisering van deze premie?  
 

Over welke knelpunten moet er nog onderhandeld worden? 
 

Zo neen, wanneer zal de minister de eerste stappen zetten?  
 
2. Is het nog steeds de bedoeling om de premie toe te kennen vanaf volgend schooljaar, 2009-2010? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 56 van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Op dit ogenblik bereidt de administratie een ontwerp van besluit voor. De “Brusselpremie” 

wordt daarin technisch vertaald naar een “niet verworven salarisschaal”. Zoals het woord het 
zelf zegt, is dit een échte salarisschaal waaraan het brutobedrag van 1000 € per jaar is 
verbonden. Het gaat om een “niet verworven” salarisschaal, omdat ze enkel wordt toegekend 
wanneer de leerkracht aan een bepaalde voorwaarde voldoet, namelijk in Brussel werken. 
Bovendien zal de “Brusselpremie” pas worden toegekend vanaf het ogenblik dat de leerkracht 
drie jaar in Brussel heeft les gegeven. Alle gebruikelijke afhoudingen zullen hierop gebeuren; de 
Administratie der Pensioenen zal bij de berekening van het pensioen rekening houden met de 
niet verworven salarisschaal. Het besluit van de Vlaamse Regering wordt binnenkort ingeleid in 
het besluitvormingsproces  

 
2.  De invoering van de Brusselpremie is gepland vanaf 1 september 2009. Deze premie zal in de 

reguliere betalingen van de salarissen worden opgenomen en zal dus door de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap worden gedragen. De jaarlijkse kost hiervan wordt door de administratie 
op 3 miljoen euro geschat, en is voorzien in de uitgavenbegroting 2009. 
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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. 58 
van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Nederlandstalig onderwijs Brussel   -   Extra financiering 
 
Zoals reeds meermaals gesteld, is het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een succesverhaal: er 
wordt zelfs geraamd dat een kwart van de Brusselse kinderen op termijn zich zullen inschrijven in het 
Nederlandstalig onderwijs. 
 
Wegens de specifieke situatie van Brussel (het grote aantal anderstaligen, de moeilijke werkomgeving, 
e.d.) voorziet de Vlaamse Regering bijkomende middelen en bijzondere maatregelen voor het Brussels 
onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: de mogelijke invoering van een Brusselpremie, extra 
ondersteuning van leerkrachten, bijvoorbeeld BITS of Taalvaart. Daarnaast hebben de 
Nederlandstalige scholen in Brussel gunstiger normen voor de vaststelling van de personeelsformatie: 
de normen voor het onderwijzend personeel, de telling van de leerlingen en de berekening van 
onderwijsopdracht voor de directeurs in kleinere scholen gebeuren op een gunstiger basis voor Brussel 
dan voor de rest van Vlaanderen. 
 
 
1. Kan de minister een duidelijk overzicht geven van de vele maatregelen die betrekking hebben op 

de Nederlandstalige scholen in Brussel? Kan hij ook een overzicht geven van de bijkomende 
middelen waarop de Nederlandstalige scholen in Brussel recht hebben? Kan hij een evolutie geven 
van de groei in de middelen? Kan hij ook aangeven wat het doel of de doelgroep is van elke 
maatregel? 

 
2. In het licht van de veranderingen in de berekeningen van de basisfinanciering voor het 

leerplichtonderwijs: kan de minister meedelen hoeveel extra middelen Brusselse scholen (in totaal 
en gemiddeld) zullen bijkrijgen? Zijn er scholen die verliezen in de basisfinanciering? Welke 
scholen krijgen de grootste bijkomende middelen dankzij de hervorming van de financiering van 
het leerplichtonderwijs?  

 
3. In hoeverre wordt er door de herfinanciering van het leerplichtonderwijs gesnoeid in de andere 

maatregelen voor het Brussels onderwijs? 
 
4. Is er al een simulatie gebeurd van de gevolgen voor Brussel als dezelfde regels zouden gelden als 

in Vlaanderen wat betreft de normen voor het onderwijzend personeel, de telling van de leerlingen 
en de berekening van de onderwijsopdracht van de directeurs? Kan de minister deze meedelen? 

 
5. In hoeverre kan een kleine wijziging in de vaststelling van het lestijdenpakket in Brussel een 

antwoord bieden op de capaciteitsproblemen in het Nederlandstalig onderwijs? Indien scholen 
daarmee verplicht worden een iets hoger aantal leerlingen te aanvaarden voor hetzelfde aantal uren 
lestijden, kunnen de wachtrijen aan de scholen misschien verkleinen. Werd dit reeds onderzocht? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 58 van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1+2.  Gezien de specifieke problematiek van Brussel worden inderdaad heel wat bijkomende 

maatregelen voorzien voor het onderwijs. Hieronder geef ik een overzicht voor het basis- en 
secundair onderwijs. 

 
• Voor het gewoon basisonderwijs worden volgende maatregelen genomen: 

 
- Huidige toestand 

De Brusselse basisscholen krijgen vandaag in totaal 33.830 lestijden (LT) volgens de 
schalen.  
Het voordeel voor Brussel is dubbel: nl. de Brusselse scholen hebben voordeligere 
normen dan de Vlaamse en de vestigingsplaatsen hebben ongeacht de afstand steeds 
een aparte telling. 

 
- Voordeliger schalen dan Vlaanderen 

Voor scholen tot 115 leerlingen (per niveau) is het lestijdenpakket (LTP) in het 
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad voordeliger dan het LTP in Vlaanderen. 
De Brusselse basisscholen krijgen vandaag 33.830 LT volgens de schalen.  
Indien we de schalen van Vlaanderen zouden toepassen op de Brusselse scholen zou 
dit neerkomen op 30.879 LT (waarbij de Brusselse scholen de aparte telling 
behouden).  
Met andere woorden het voordeel voor Brussel bedraagt: 2.951 LT. Dit komt overeen 
met 2.951/24 = 122,95 ambten.  
122,95 x 36642 (loonkost tijdelijke, 3,8 jaar anciënniteit.) = 4,5 miljoen euro.  

 
- Aparte telling 

Scholen met verschillende vestigingsplaatsen moeten hun leerlingen samentellen voor 
de berekening van de omkadering als ze op minder dan 2 km van elkaar gelegen zijn. 
In Brussel tellen de vestigingsplaatsen altijd apart, ongeacht de afstand van de 
vestigingsplaatsen. Dit levert een gunstiger omkadering op. 
Als in Brussel de aparte telling niet toegepast zou worden, dan zouden de scholen in 
totaal 31.834 LT krijgen volgens de schalen. Een verschil tov de huidige toestand van 
1.996 LT.  
Dit komt neer op 1.996/24 = 83,16 ambten  
83,16 x 36.642 = 3,047 miljoen euro. 

 
- Combinatie gezamenlijke telling en Vlaanderenschalen. 

Indien de Brusselse scholen en gezamenlijke telling en toepassing van de schalen van 
Vlaanderen krijgen dan zou het aantal LT 29.952 bedragen. 
Een verschil tov vandaag met 3.878 LT. Dit betekent 161,58 ambten.  
161,58 x 36.642 = 5,921 miljoen euro. 

 
- Programmatie en rationalisatie. 
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De programmatie- en rationalisatienormen zijn voor Brussel gunstiger dan voor 
Vlaanderen. Hoewel Brussel 4.167 inw/km² telt en dus in categorie C (>500 inw/km²) 
voor de normen zou moeten vallen gelden de normen van geïsoleerde scholen in 
gemeenten met minder dan 75 inwoners per km².  D.w.z. dat men in Brussel veel 
sneller een school, vestigingsplaats (VP) kan oprichten of dat men makkelijker kan 
blijven bestaan als school, VP dan scholen gelegen in Vlaanderen in een gemeente 
met meer dan 75 inw./km².  
 

- Directie met lesopdracht. 
Directies zijn in Brussel sneller klasvrij dan in Vlaanderen. 

 
Brussel Vlaanderen 
14 lestijden lesopdracht indien minder 
dan 20 lln. 

Idem 

10 lestijden van 20 tem 69 leerlingen 10 lestijden van 20 tem 129 leerlingen 
4 lestijden van 70 tot 99 leerlingen 4 lestijden van 130 tem 179 leerlingen 
Klasvrij vanaf 100 leerlingen Klasvrij vanaf 180 leerlingen 

 
Op dit moment zijn er 3 scholen, met in totaal 18 LT, in Brussel waar de directie nog 
een lesopdracht heeft. Indien de normen gelijk zouden gelegd worden met Vlaanderen, 
dan waren dat 48 scholen met een lesopdracht voor in totaal 258 LT.  
Het voordeel voor Brussel bedraagt dus: 258 – 18 = 240 LT 
Dit is 10 ambten. 10 x 36642 = 366.420 euro. 

 
De voordelen bestaan reeds meer dan 30 jaar. Ze werden ingevoerd in 1971 ter 
compensatie van de (her)invoering van de ‘vrijheid van het gezinshoofd’ (wie in 
Brussel woont kan niet meer onderworpen worden aan een voorafgaande taalinspectie 
bij inschrijving in een school naar keuze). 

 
- Hogere wedde 

Personeelsleden die houder zijn van het getuigschrift grondige kennis tweede taal 
Frans in het Nederlandstalig lager onderwijs in Brussel genieten van een niet 
verworven salarisschaal sinds 1 september 2002. Dit is een gevolg van een maatregel 
uit CAO VI 

 
- Gelijke Onderwijskansenbeleid 

Bij de berekening van de aanvullende lestijden GOK wordt het aantal punten van de 
scholen in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad vermenigvuldigd met 1,5. Deze 
zwaardere weging is ingevoerd omdat gesteld werd dat de draagkracht in Brusselse 
scholen nog groter moet zijn dan in andere Vlaamse scholen omwille van het grote 
lerarenverloop, de anderstaligheid en het feit dat de schooltaal niet dezelfde is als de 
omgevingstaal rond de school en niet dezelfde is als de gangbare thuistaal van de 
meeste leerlingen. 

 
- Voorrangsbeleid Brussel 

Sinds 1999 kunnen scholen in Brussels Hoofdstedelijk gewest een beroep doen op de 
begeleiding, en know-how van de VZW – VBB. De V.Z.W. Voorrangsbeleid Brussel 
legt volgende klemtonen: 
1° zij stelt zich tot doel een netoverschrijdende structuur uit te bouwen ter 
ondersteuning van de Nederlandstalige basisscholen in Brussel. 
Deze netoverschrijdende structuur is gericht op het creëren van een omgeving waarin 
de leerlingen a) positief kunnen functioneren op schoolniveau; 
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b) de nodige inzichten en vaardigheden verwerven om goed maatschappelijk te 
kunnen functioneren; 
c) goed toegerust worden voor de ontwikkeling van hun professionele loopbaan; 
Budget: 1.634.000 euro. 

 
• De situatie in het Buitengewoon onderwijs is enigszins anders. Hier zien we twee 

maatregelen: 
 

- Programmatie en rationalisatie 
De programmatie- en rationalisatienormen zijn voor Brussel gunstiger dan voor 
Vlaanderen. Hoewel Brussel 4.167 inw/km² telt en dus in categorie C (>500 inw/km²) 
voor de normen zou moeten vallen gelden de normen van geïsoleerde scholen in 
gemeenten met minder dan 75 inwoners per km². D.w.z. dat men in Brussel veel 
sneller een school, VP kan oprichten of dat men makkelijker kan blijven bestaan als 
school, VP dan scholen gelegen in Vlaanderen in een gemeente met meer dan 75 inw. 
per km²  

 
- Hogere wedde 

Personeelsleden die houder zijn van het getuigschrift grondige kennis tweede taal 
Frans in het Nederlandstalig lager onderwijs in Brussel genieten van een niet 
verworven salarisschaal.  

 
• In het secundair onderwijs gelden volgende drie maatregelen: 

 
- Omkadering 

Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen een toeslag per leerling op de gewone 
coëfficiënten uren/leraar. De leerlingencoëfficiënten behorend tot een scholen-
gemeenschap voor de eerste graad worden verhoogd met 0,10 en voor de tweede, 
derde en vierde graad met 0,20. Dit leverde in 2007-2008 1.627 bijkomende uren-
leraar op, of 72 VTE . 

 
- Minimumpakketten 

Een aantal Brusselse secundaire scholen genieten van de z.g. “minimumpakketten”, 
die gunstiger zijn dan de reguliere berekening op basis van de leerlingencoëfficiënten. 
De Brusselse secundaire scholen worden als gunstmaatregel ondergebracht in 
categorie 2, wat betekent dat een school minder leerlingen moet tellen om te voldoen 
aan de minimumpakketten. In 2007-2008 maakten 4 scholen hiervan gebruik.  

 
- Gelijke onderwijskansenbeleid 

Deze maatregel is dezelfde als in het Basisonderwijs. 
 

- Broso 
Het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel is de laatste jaren geconfronteerd 
met een sterk gestegen aandeel anderstalige leerlingen.  
De inrichtende machten van het Nederlandstalig onderwijs namen het initiatief om 
samen een ondersteuningsstructuur op te zetten (vzw Broso) die initiatieven 
ontwikkelt om de professionaliteit van leraren te vergroten in het domein van 
taalvaardigheidsonderricht. De vzw Broso wordt gesubsidieerd door de VGC en door 
de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering nam in 2008 een deel van de 
werkingskosten (80.000 euro) ten laste en stelt een deel van het personeel ter 
beschikking door middel van detacheringen. 

 
Een uitvoerig overzicht van deze maatregelen in het basis- en secundair onderwijs en meer 
uitleg hierbij is te vinden in een rapport dat opgesteld werd n.a.v. de Rondetafelconferentie 
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Brussel. Dit is te raadplegen via: http://www.ond.vlaanderen.be/brussel/info/nota/default.asp Het rapport 
dateert van 2007 en maakt het bijgevolg mogelijk de evolutie te bestuderen.  

 
• De belangrijkste wijziging sinds de rondetafelconferentie betreft de berekeningswijze van 

de werkingsmiddelen in het leerplichtonderwijs. De werkingsmiddelen worden sinds het 
nieuw financieringsdecreet uitgekeerd op basis van leerlingenkenmerken: het 
opleidingsniveau van de moeder, de taal die de leerling thuis spreekt, het krijgen van een 
schooltoelage, en de schoolse achterstand in de buurt waar de leerlingen wonen. 

 
In onderstaande tabellen is opgenomen hoeveel regelmatige leerlingen voor de verschillende 
indicatoren scoren en hoe deze situatie momenteel is in scholen gelegen in respectievelijk het 
Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze tabellen bedoelen we met “oud 
financieringssysteem” de simulatieresultaten indien het huidige budget werkingsmiddelen aan 
de scholen wordt verdeeld volgens de berekeningswijze van het vroegere 
financieringssysteem. 

 
In het Basisonderwijs is de situatie als volgt: 

 

Gebied   # lln Gezinstaal 

Lage 
opleiding 

moeder Buurtindicator 
School-
toelage   

Oud 
financieringssysteem 

Nieuw 
financieringssysteem 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest Aantal leerlingen 24115 16355 8985 20997   

Totaal 
bedrag 12.799.321 € 19.029.660 € 

  
% van aantal lln die 
aantikken   68% 37% 87%   

Gem. per 
ll 530 € 789 € 

Vlaams Gewest Aantal leerlingen 598619,09 66458 127563 135524   
Totaal 

bedrag 316.445.896 € 380.636.068 € 

  
% van aantal lln die 
aantikken   11% 21% 23%   

Gem. per 
ll 529 € 636 € 

Vlaamse Gemeenschap Aantal leerlingen 622734,09 82813 136548 156521   
Totaal 

bedrag 329.245.217 € 399.665.728 € 

  
% van aantal lln die 
aantikken   13% 22% 25%   

Gem. per 
ll 528 € 642 € 

 
In de tabel kunnen we aflezen dat de leerlingen uit het Basisonderwijs in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest veel hoger scoren op de indicatoren dan leerlingen uit het Vlaams 
Gewest. Daarnaast zien we ook dat Brusselse scholen meer ‘winnen’ met het nieuwe 
financieringssysteem dan Vlaamse scholen (259€ tegenover 107€ extra). 

 
Voor het Secundair onderwijs krijgen we volgend overzicht: 

 

Ligging school   # lln Gezinstaal 

Lage 
opleiding 

moeder Buurtindicator Schooltoelage   
Oud 

financieringssyst. 
Nieuw 

financieringssyst. 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest Aantal leerlingen 13.260  6758 4552 8664 2758 

Totaal 
bedrag 10.593.598 € 13.164.132 € 

  
% van aantal lln die 
aantikken   51% 34% 65% 21% Gem. per ll 799 € 993 € 

Vlaams Gewest Aantal leerlingen 431.520  33096 109423 103392 92403 
Totaal 

bedrag 349078513 390957767 

  
% van aantal lln die 
aantikken   8% 25% 24% 21% Gem. per ll 809 € 906 € 

Vlaamse Gemeenschap Aantal leerlingen 444780 39854 113975 112056 95161 
Totaal 

bedrag 359.672.111 € 404.121.899 € 

  
% van aantal lln die 
aantikken   9% 26% 25% 21% Gem. per ll 809 € 909 € 

 
Uit de tabel blijkt eveneens dat de Brusselse leerlingen uit het Secundair onderwijs op 3 van 
de 4 indicatoren opvallend meer aantikken. Als we kijken naar de ramingen op basis van de 
gegevens die we momenteel ter beschikking hebben, dan blijkt dat het bijkomend bedrag per 
leerling in vergelijking met het vroegere financieringssysteem dubbel zo groot is in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in het Vlaamse Gewest. 
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• De Vlaamse Gemeenschapscommissie voorziet daarnaast in volgende middelen.  

 
ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID 2002 2003 2004 2007 2008  

Algemeen      

Erelonen voor Studies en werken 5.430 € 12.000 € 12.000 € 36.000 € 86.000 €
Personeel Taalvaart en BITS² 1.234.054 € 1.266.700 € 1.417.600 € 1.787.000 € 1.389.000 €
Kosten voor vorming personeel  22.324 € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 19.850 €
Andere administratiekosten 17.040 € 20.000 € 84.000 € 17.000 € 14.600 €
Verzekeringen  - 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Technische werkingskosten 173.979 € 170.000 € 163.500 € 335.500 € 243.500 € (1)

   
   
BITS² 190.839 € 180.000 € 90.000 € 
Taalvaart 16.000 € 20.000 € 20.000 € 

19.000 € 19.000 € (1)(2)

Kleur Bekennen - 215.100 € 78.500 € 24.400 € 19.400 €
Milieuzorg Op School (MOS) - 42.000 € 43.000 € 47.000 € 52.000 €
Andere kosten gebouwen Marcqstraat - - - - 17.000 €

(1) een deel van de middelen voor Taalvaart en Bits² zijn opgenomen onder 'technische werkingskosten'

(2) de middelen voor Taalvaart en Bits² worden door de complementariteit van beide werkingen onder één artikel geplaatst

Promotie Nederlandstalig onderwijs   
Promotie van het onderwijs 384.000 € 384.000 € 384.000 € 421.000 € 451.000 €
Andere voordelen onderwijs 72.000 € 72.000 € 72.000 € 35.000 € 44.000 €
   
Eigen onderwijsinstellingen   
Administratiekosten 26.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 29.000 €
Promotie 86.666 € 87.000 € 87.000 € 0 € 0 €
Technische kosten - 7.000 € 7.000 € 2.000 € 2.000 €
   
Andere kosten Huis van het Nederlands - - 87.000 € - -
   
Tussenkomst voor de sociale programmatie in de 
Social Profitsector - 214.000 € 122.296 € 238.000 € 0 € (3)

(3) verdeeld over de subsidieartikelen

Subsidies   
Subsidies DAC-projecten 3.900 € 6.000 € 6.000 € - -
Prijs voor het onderwijs - - 2.500 € 5.000 € 5.000 €
Sudidies Huis van het Nederlands - 250.000 € 278.000 € - 298.000 €
Subsidies aan DIGO/AGIOn 33.322 € 32.000 € 34.000 € 32.000 € 32.000 €
Subsidies voor verenigingen werkzaam in het ond 134.000 € 134.000 € 134.000 € 134.000 € 198.000 €
Subsidies voor projecten in verband met het 
onderwijs 48.625 € 74.000 € 74.000 € 50.000 € 27.000 €

Subsidies voor begeleidingsprojecten ivm het 
onderwijs 118.000 € 168.000 € 130.000 € 316.000 € 401.000 €

Subsidies voor extra-muros activiteiten 147.000 € 174.000 € 174.000 € 174.000 € 174.000 €
Subsidies bevordering deelname aan sociaal-
culturele en educatieve activiteiten 105.280 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 175.000 €

Diverse subsidies 83.790 € 125.000 € 125.000 € 121.500 € 579.720 €
Subsidies voor naschoolse opvang 198.000 € 198.000 € 198.000 € 198.000 € 198.000 €
Subsidies voor realisatie van video-
jongerenmagazines 99.000 € 99.000 € 99.000 € - -

Subsidies voor het kunstonderwijs 107.000 € 107.000 € 107.000 € 107.000 € 109.000 €
Subsidies voor de realisatie  muziekinitiatie in het ond 25.000 € 25.000 € 25.000 € - -
Subsidies aan de vzw Nascholingscentrum Brussel 265.000 € 212.000 € 287.000 € 227.000 € 203.334 €
Subsidies aan de vzw Centrum Basiseducatie Brussel 260.000 € 214.000 € 271.000 € 190.000 € 373.000 €
Subsidies aan de vzw Voorrangsbeleid Brussel 223.000 € 223.000 € 223.000 € 300.000 € 295.780 €
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Subsidies voor ondersteuning BO - - - 100.000 € 50.000 €
Subsidies voor BROSO - - - 85.000 € 70.000 €
Subsidies voor ondersteuningsstructuur - - - - 123.750 €
Subsidie ivm project verrijken van taalleeromgeving - - - - 356.666 €
   
Buitengewone investeringen   
Investeringssubsidies aan ARGO 75.000 € 852.000 € 3.772.000 € 500.000 € 1.700.000 €
Investeringssubsidies aan DIGO/AGIOn - 1.665.000 € 714.000 € 4.855.000 € 2.250.000 €
30% subsidie voor scholen - - - 1.370.000 € 200.000 €
aankoop van containerklassen - - - 100.000 € 250.000 €
aankoop van informaticamateriaal - - - 5.000 € 5.000 €
aankoop meubilair Marcqstraat - - - - 30.000 €
   
TOTAAL ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID 4.154.249 € 7.426.800 € 9.500.396 € 12.010.400 € 10.485.600 €
    

EIGEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2002 2003 2004 2007 2008  

Personeel 16.060.000 € 15.990.000 € 15.990.000 € 16.009.000 € 15.800.000 €
Werkingskosten 3.920.000 € 4.551.000 € 4.931.000 € 5.218.000 € 5.650.000 €
Lening en leninglasten 1.484.000 € 1.525.000 € 1.526.000 € 1.185.000 € (4)
Buitengewone uitgaven 4.060.000 € 5.620.000 € 10.590.000 € 26.259.000 € 2.727.000 €
Vergoeding coördinatieopdracht Erasmushogeschool  - 16.000 € 16.000 € - -

TOTAAL 25.524.000 € 27.702.000 € 33.053.000 €  48.671.000 € 
(5) 24.176.996 €

(4) wordt afgelost door administratie algemeen 
(5) inclusief 25 mio voor vernieuwing COOVI-campus

 

(Bron: VGC november 2008) 
 
3.  Er wordt geenszins gesnoeid in maatregelen voor het Brussels onderwijs. Uit vergelijkingen 

die gemaakt zijn, blijkt dat alle Brusselse scholen meer middelen krijgen. 
 
4.  Wij beschikken niet over simulaties die nagaan wat de gevolgen zouden zijn voor Brussel 

indien dezelfde regels zouden gelden als in Vlaanderen wat betreft de normen voor het 
onderwijzend personeel, de telling van de leerlingen en de berekening van de 
onderwijsopdracht van de directeurs. 

 
5.  Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit in het Brussels Nederlandstalig 

onderwijs (zie ook antwoord op schriftelijke vraag nr. 361 van 7 augustus 2008). Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door dhr. Rudi Janssen in opdracht van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Het doel van dit onderzoek is tweevoudig. Ten eerste wil het 
onderzoek de omvang van het capaciteitsprobleem in het Brussels Nederlandstalig 
basisonderwijs in kaart brengen op wijk- of regioniveau. Ten tweede zal bepaald worden wat 
de oorzaken van het capaciteitsprobleem zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet 
bekend. Zoals ik ook in mijn beleidsbrief zal aankondigen, zal op basis van dat onderzoek een 
plan uitgewerkt worden om mogelijke tekorten in het aanbod weg te werken. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -245- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 59 
van 29 oktober 2008 
van KATLEEN MARTENS 
 
 
 
School Genk   -   Onderzoek asbestverwijdering 
 
Op 29 juni 2006 stelde collega Linda Vissers een vraag om uitleg in commissie aangaande het inzetten 
van leerlingen bij asbestverwijdering (Handelingen Commissievergadering C302 – OND32, p. 1-3).  
 
De minister ontkende toen formeel dat er leerlingen bij werken rond asbestverwijdering ingezet 
werden, in tegenstelling tot wat de getuigenissen in de kranten lieten optekenen. RAGO (Raad van het 
Gemeenschapsonderwijs) zou een nieuw, onafhankelijk onderzoek instellen naar de gebeurtenissen. 
 
De minister stelde in zijn antwoord ook dat in de loop van de volgende maanden de zeven betrokken 
leerlingen, twee leerkrachten en de werkman van de school zouden worden uitgenodigd om - indien ze 
dit wensten - te worden onderworpen aan een medisch onderzoek. 
 
1. Werd het beloofde onderzoek naar de exacte gebeurtenissen ook effectief uitgevoerd? 
 
2. Wat zijn de resultaten / conclusies van het onderzoek? Kan de minister een kopie van het 

onderzoeksrapport bezorgen (althans indien er geen persoonlijke gegevens in voorkomen)? 
 
3. Leiden de resultaten van dit onderzoek ertoe dat de minister op basis van de asbestinventaris in het 

onderwijs in de andere scholen een gelijkaardig onderzoek zal laten uitvoeren? 
 
4. Zijn de personen die uitgenodigd werden voor een medisch onderzoek, daar ook op ingegaan? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 59 van 29 oktober 2008 
van KATLEEN MARTENS 
 
 
 
In antwoord op de vraag van de Vlaams Volksvertegenwoordiger deel ik mede dat ik informatie heb 
ingewonnen bij het Gemeenschapsonderwijs. 
 
1. Een bevraging bij het Gemeenschapsonderwijs leerde mij het volgende. De Raad van het 

Gemeenschapsonderwijs heeft op 2 maart 2007 beslist om een onafhankelijke externe onder-
zoekscommissie aan te duiden om een onderzoek te doen naar de feiten die zich hebben 
voorgedaan in de school voor buitengewoon secundair onderwijs De Richter te Genk.  

 De commissie heeft zich als opdracht gepreciseerd te onderzoeken in welke omstandigheden de 
asbestwerken in De Richter door de leerlingen en het personeel werden uitgevoerd, op welk 
niveau bepaalde verantwoordelijkheden liggen bij het geven, controleren en uitvoeren van de 
renovatieopdracht en of deze al dan niet voldoende werden opgenomen. 

 
2. Het rapport van de commissie valt volledig onder de bevoegdheid van het Gemeenschaps-

onderwijs en niet van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 
 
3. Volgens de federale regelgeving zijn het de lokale onderwijsbesturen die verantwoordelijk zijn 

voor het opmaken van een asbestinventaris en het beheer van eventuele asbestproducten. 
 Als Vlaams Minister van Onderwijs heb ik eind augustus 2007 een nota verstuurd naar alle 

Vlaamse scholen. Daarbij werd aandacht gevraagd voor de asbestinventaris en het programma 
tot beheersing van asbest in scholen. Meteen is ook de federale brochure ter zake meegestuurd. 
Op de onderwijswebsite (www.ond.vlaanderen.be/wetwijs) is een rubriek toegevoegd inzake asbest 
zodat de scholen zich ten allen tijde kunnen informeren. over de geldende federale regel-geving. 
In het voorjaar van 2009 verschijnt een nieuwe brochure “Vlarempel” over de milieuwetgeving 
in scholen en ik heb aangedrongen dat daar terug de problematiek van het goed beheer van 
asbestproducten onder de aandacht komt. 

 
4. De diensten van het Gemeenschapsonderwijs laten me weten dat al het mogelijke werd gedaan 

(huisbezoek, aangetekende brieven) om de beperkte groep mogelijke betrokkenen op te zoeken 
en te informeren. De namen en adreslijst zijn bezorgd aan Arista, die iedereen heeft 
aangeschreven voor een medisch onderzoek. Arista wenst omwille van redenen van privacy en 
medisch beroepsgeheim hierover geen gegevens vrij te geven. 
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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. 60 
van 29 oktober 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Basisschool Linkebeek   -   Infrastructuur 
 
In de gemeenschapskrant van Linkebeek kunnen we uit een gesprek met de directrice van de 
Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Schakel meer vernemen over de moeilijkheden 
waarmee die school te kampen heeft. 
 
Men wacht daar al een aantal jaren op een uitbreiding, maar de oorspronkelijke plannen werden door 
het gemeentebestuur afgeketst, wegens te duur. Afgaande op het bestedingspatroon van de gemeente, 
mag men er geredelijk van uitgaan dat dit aanslepen meer te maken heeft met de anti-Vlaamse 
ingesteldheid van het gemeentebestuur van Linkebeek, dan met louter financiële overwegingen. 
 
Intussen moeten containerklasjes de grootste druk opvangen, is er geen eigen klas voor de lessen 
godsdienst, moet de logopediste gebruik maken van de eetzaal, moeten de leerkrachten eten in de 
computerklas en is de koffiekamer te klein. 
 
Ik neem aan dat de Vlaamse overheid het gemeentebestuur tot niets kan dwingen, maar dit doet toch 
wel denken aan het kruipkot waarnaar de jonge Vlaamse Voerenaars in onzaliger tijden werden 
verwezen. Dat had destijds de oprichting tot gevolg van een provinciale Nederlandstalige school. 
 
Overweegt de Vlaamse overheid in Linkebeek een initiatief in die zin? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 60 van 29 oktober 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Ik heb het artikel in de gemeenschapskrant van Linkebeek ook gelezen. De problemen die de directrice 
van basisschool De Schakel daarin schetst, zijn niet te vergelijken met wat destijds is gebeurd met de 
Nederlandstalige basisschool in Voeren. Daar had men te maken met een gemeentebestuur dat niet 
langer de wil toonde om Nederlandstalig onderwijs in te richten. De provincie Limburg heeft toen een 
initiatief genomen waardoor een officiële Nederlandstalige basisschool in de gemeente Voeren 
aanwezig bleef. 
 
In Linkebeek hebben we te maken met een Nederlandstalige basisschool die de voorbije jaren een 
zodanige instroom heeft gekend, dat de bestaande schoolinfrastructuur zijn grenzen bereikte. De 
schooldirectie heeft daarom aan de gemeente gevraagd om te voorzien in een permanente oplossing 
door bij te bouwen. Het gemeentebestuur is daarop niet ingegaan en houdt vast aan de voorlopige 
oplossing waarbij een aantal containerklassen zijn geplaatst. Ook al zou een uitbreiding van de 
capaciteit wellicht geen slechte zaak zijn, Linkebeek is zeker niet de enige gemeente waar het 
gemeentebestuur terughoudend reageert op vragen van directies om haar school te vergroten. 
 
De vraag of de Vlaamse Regering een initiatief overweegt om een provinciale school op te richten is in 
juridisch opzicht een zinloze vraag. Het komt in voorkomend geval de provincie Vlaams-Brabant zelf 
toe te overwegen of er daar nood is aan de oprichting van een provinciale basisschool. Zolang de 
gemeente haar aanbod handhaaft, kan ik me voorstellen dat dergelijke beslissing minder voor de hand 
ligt dan wanneer de gemeente zou te kennen geven dat ze haar Nederlandstalige school wenst te 
sluiten. Dergelijk scenario is evenwel geheel niet aan de orde. Ik wijs er ook nog op dat het verzekeren 
van de vrije keuze van neutraal onderwijs in de zin van de Grondwet een plicht is van het 
Gemeenschapsonderwijs. 
 
Ik heb me ook geïnformeerd bij AGIOn: De raad van bestuur AGIOn heeft in de vergadering van 24 
september 2004 zijn akkoord gegeven voor het volgen van de procedure 'promotiebouw'. Dat is de 
procedure waarbij een inrichtende macht of schoolbestuur een nieuwbouw of verbouwingswerken 
wenst te realiseren en hiervoor een promotor aanduidt die zal instaan voor de financiering en de 
realisatie van het project en waarvan zij op een later tijdstip het gebouw zal aankopen. De geraamde 
kostprijs bedroeg 375 000 euro. Het ontwerpdossier voor perceel 1 (ruwbouw, afwerking en 
technieken) werd goedgekeurd op 12 februari 2008. 
 
De gemeente heeft op 6 juni 2008 bij AGIOn navraag gedaan naar de mogelijkheid om eventueel af te 
zien van de procedure 'promotiebouw' en om terug een aanvraag tot een ‘gewone’ procedure te 
verkrijgen. De gemeente kan afzien van promotiebouw, dan moet er een geactualiseerd dossier 
ingestuurd worden en zal er na controle van de fysische en financiële normen een nieuwe principiële 
toestemming verleend 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. 61 
van 30 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Leerkrachten basisonderwijs   -   Nascholing 
 
In 2000 werd tijdens de Europese Raad in Lissabon afgesproken dat er in 2010 een concurrerende en 
sociaal hechte Europese kennissamenleving moet bestaan. De lidstaten stelden samen doelstellingen 
vast, die door ieder land op eigen wijze mogen worden gerealiseerd.  
 
De doelen zijn o.a. minder voortijdige schoolverlaters, meer afgestudeerden in betatechnische vakken, 
meer hogeropgeleiden. Maar er werd ook bepaald dat in 2010 12,5 procent van de 25-64-jarigen moet 
deelnemen aan onderwijs- en trainingsactiviteiten. 
 
Ook in het Pact van Vilvoorde werd de doelstelling ingeschreven dat in 2010 minstens 10 procent van 
de Vlamingen tussen 25 en 65 moet deelnemen aan permanente vorming. 
 
Levenslang en levensbreed leren is dan ook niet langer weg te denken in onze moderne samenleving. 
 
Ook binnen het onderwijs zelf is nascholing belangrijk voor een effectieve en efficiënte 
schoolwerking. Het stelt leerkrachten en andere teamleden in staat hun kennis, vaardigheden en 
attitudes te verbreden en bij te schaven overeenkomstig de laatste technologische, maatschappelijke en 
andere veranderingen. 
 
1. In hoeverre worden de doelstellingen zoals ingeschreven in het Pact van Vilvoorde en het verdrag 

van Lissabon inzake participatie aan formeel of informeel leren, via formules zoals nascholing, 
coaching of werkoverleg, door leerkrachten en directies uit het gewoon en buitengewoon 
basisonderwijs in het kader van levenslang leren gerealiseerd? Graag een procentueel beeld.  

 
Hoe wordt gewaarborgd dat leerkrachten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs 
bijblijven?  

 
2. Hoe stimuleert de overheid levenslang leren bij leerkrachten in het gewoon en buitengewoon 

basisonderwijs en hoe wordt het effect hiervan gemeten?  
 
3. Hoeveel leerkrachten uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs volgen jaarlijks 

bijscholing? Graag een procentueel beeld en hoe verhoudt zich dit over de verschillende regio’s en 
over de verschillende netten?  

 
4. Hoe wordt het nascholingsaanbod afgestemd op specifieke noden of thema’s?   
 



-250-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

5. Aan welke thema’s worden het nascholingsgeld van de scholen en de pedagogische 
begeleidingsdiensten besteed? Graag een procentueel beeld en hoe verhoudt zich dit over de 
verschillende regio’s en over de verschillende netten?  
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 61 van 30 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
1. In 2005 werden de streefdoelen van het Pact van Vilvoorde inderdaad afgestemd op de 

Europese benchmark namelijk tegen 2010 een deelname van 12,5% van de 25-64-jarige 
Vlaamse inwoners aan een leven lang leren. De Europese benchmark richt zich niet op het 
informeel leren maar op de deelname aan formele en non-formele onderwijs- en opleidings-
activiteiten. Deze benchmark wordt dan ook als zodanig gemeten in de Europese Enquête 
Arbeidskrachten (Labour Force Survey). Dankzij deze survey beschikken we over data voor het 
Vlaams Gewest. Er worden echter geen aparte data verzameld voor leerkrachten en directies en 
deze kunnen ook niet uit de data survey gehaald worden. Ik kan hier dan ook geen procentueel 
beeld van geven.  

 Wat het waarborgen van het bijblijven van de leerkrachten betreft, daar kom ik in mijn antwoord 
op uw tweede vraag uitvoerig op terug. 

 
2. In het decreet betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen van 16 april 1996 

worden heel wat maatregelen genomen om levenslang leren bij onder meer leerkrachten in het 
gewoon en buitengewoon basisonderwijs te stimuleren.  

 Het decreet bepaalt in eerste instantie dat scholen een budget krijgen waarmee ze op basis van 
hun opgestelde nascholingsplannen voor hun personeel nuttige of noodzakelijk geachte 
nascholing kunnen kopen. Hier heerst het principe van de vrije markt. De overheid heeft geen 
zicht de nascholingen die worden gevolgd. Op de website www.ond.vlaanderen.be/nascholing 
kan iedere school in het nascholingsrepertorium nascholingen en organisaties opzoeken. De 
overheid voert echter geen kwaliteitscontrole uit op de weergegeven nascholingen en 
organisaties. Elke organisatie die wenst opgenomen te worden in de databank, wordt 
weergegeven. Deze databank heeft enkel een informerende functie en is niet exhaustief. 

 In tweede instantie krijgen het gemeenschapsonderwijs en de vzw’s - die door de representatieve 
groeperingen van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs werden opgericht (de 
koepels) - financiële middelen om nascholingen in te richten. 

 Ten derde is er de nascholing op initiatief van de Vlaamse regering is. De Vlaamse regering stelt 
elk jaar prioriteiten vast voor nascholingsintitiatieven, waarvan de uitvoering wordt toegewezen 
aan nascholingsprojecten waarvan de kwaliteit vooraf door een commissie wordt beoordeeld. 
Elke project is daarnaast ook verplicht om aan het eind van het project een inhoudelijk en 
financieel eindverslag in te dienen. Deze nascholingsprojecten zijn netoverschrijdend en gratis 
voor de deelnemers. De overheid legt hiervoor 1.500.000 euro vast. Dit schooljaar werd er 
wegens het grote succes net als vorig schooljaar gekozen voor prioritaire nascholingsthema’s in 
het kader van “taal”.  

 
3+5. Elke school dient jaarlijks – op voorstel van de directeur – een nascholingsplan op te stellen. In 

het nascholingsplan worden de behoeften aan nascholing vastgesteld. Het nascholingsplan 
beschrijft vaak inhouden en prioriteiten, bepaalt wie mag deelnemen, hoe men de vervangingen 
zal regelen en met welke nascholingsinstellingen zal worden gewerkt. De vaststelling van de 
noden kan resulteren in een prioriteitenplan op korte en lange termijn. De voor hun personeel 
nuttige of noodzakelijk geachte nascholing kan dankzij het nascholingsbudget waarover elke 
school beschikt aangekocht worden. Hier heerst het principe van de vrije markt en heeft de 
overheid geen zicht op hoeveel leerkrachten jaarlijks welke bijscholingen volgen. Bovendien 
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mogen scholen hun middelen twee jaar overdragen, de middelen die in die periode nog niet 
opgebruikt werden worden teruggevorderd. Ik kan u dan ook geen procentueel overzicht geven 
van het aantal leerkrachten dat per regio en/of net jaarlijks nascholing volgt. Ik kan u enkel 
meegeven dat er in 2007 voor het basisonderwijs 4.474.000 euro verdeeld werd over 49.680,88 
VTE, wat neerkomt op 90,04 euro per VTE. In 2008 werd er 4.743.000 euro verdeeld over 
49.629,45 FTE wat neerkomt op 95,56 euro per VTE.  

 
4. Zoals in vraag 2 omschreven kan de overheid dankzij de nascholing op initiatief van de Vlaamse 

regering het nascholingsaanbod afstemmen op specifieke noden of thema’s. Daarnaast 
garandeert het principe van de vrije markt dat er ingespeeld wordt op specifieke noden of 
behoeften van de scholen. 
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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. 62 
van 30 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
Opleiding horecapersoneel   -   Stand van zaken 
 
Volgens de Unizo-Startersatlas hebben horecazaken de helft minder kans om de eerste vijf jaar door te 
komen dan een andere onderneming. Om de sector opnieuw gezond te maken, lanceert Unizo in 
samenwerking met Fed.Ho.Re.Ca Vlaanderen een zespuntenplan. Dit reddingsplan schuift een aantal 
maatregelen naar voor die enerzijds de kosten voor horecaondernemers moeten verlagen en anderzijds 
moeten voorkomen dat de prijzen in de sector drastisch stijgen.  
 
Er wordt daarbij onder meer gewezen op het acute tekort aan personeel waarmee de sector al enkele 
jaren kampt. 
 
Ook de Vlaamse Regering startte de afgelopen jaren een aantal initiatieven om het personeelstekort 
aan te pakken. Zo werd in maart 2006 samen met de sector en de belangrijkste opleidingsverstrekkers 
een Rondetafel georganiseerd waarbij uitvoerig op deze problematiek werd ingegaan. Het overleg 
leidde onder meer tot de oprichting van een winteropleiding voor seizoenarbeiders uit de horeca en een 
verhoging van het aantal stageplaatsen.   
 
In een antwoord op een schriftelijke vraag (nr.143 van 20 april 2007, Websitebulletin publicatiedatum 
06-06-2007) stelde de minister dat zo’n 288 verschillende personen één of meerdere opleidingen in de 
horeca hadden gevolgd en gezien het succes van deze eerste sessie zou een nieuwe sessie worden 
georganiseerd vanaf oktober 2007. 
 
Niet elk initiatief bleek evenveel resultaat op te leveren. Het Agave-project van de VDAB, Ho.Re.Ca 
Vlaanderen en Unizo, dat als doel had kortgeschoolde allochtone vrouwen aan het werk te krijgen in 
de horeca, slaagde er niet in voldoende concrete resultaten te boeken inzake tewerkstelling. Volgens 
de minister was het project echter geenszins teleurstellend, gezien de knowhow die werd ontwikkeld.  
Bovendien werd duidelijk aan welke voorwaarden een opleiding in de horeca moet voldoen. De 
resultaten zouden dan ook zeker meegenomen worden in de verdere uitwerking. 
 
1. Werd de afgelopen maanden een nieuwe sessie van de opleiding voor seizoenarbeiders uit de 

horeca gehouden? Wat zijn hier de resultaten inzake instroom en doorstroom naar werk en hoe 
evalueert de minister ze?   

 
2. Hebben de andere bevindingen van de Rondetafel tot maatregelen geleid? Welke en hoe evalueert 

de minister ze? Acht de minister het zinvol een nieuwe Rondetafel te organiseren? 
 
3. Het Agave-project heeft de nodige knowhow opgeleverd inzake opleidingen voor 

horecapersoneel. Deze kennis zou worden meegenomen in de verdere uitwerking van het 
opleidingsaanbod.   
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Wat is hier ondertussen mee gebeurd?   

 
4. Unizo en Ho.Re.Ca Vlaanderen zouden hun voorstellen overmaken aan de bevoegde ministers en 

staatssecretaris.  
 

Werd de minister hiervoor ook gecontacteerd? Indien zo, hoe staat de minister tegenover de 
voorstellen en welke mogelijkheden ziet hij binnen zijn bevoegdheid om eventuele maatregelen te 
voorzien? 
 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -255- 
 
 

 

FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 62 van 30 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 

De resultaten worden systematisch besproken naar aanleiding van de evaluatievergaderingen van 
het sectorconvenant horeca en krijgen een positieve beoordeling mee. Tot slot ging de derde sessie 
(2008-2009) van start op 1 oktober. Het opleidingsaanbod werd ook nu weer bijgewerkt. 
 

2. Naast de winteropleidingen werden tijdens de rondetafelconferentie nog twee maatregelen naar 
voor geschoven: een premie voor materiaal dat nodig is bij de opleiding en meer kwaliteitsvolle 
stages.  

 
Aan leerlingen die de voorbije schooljaren kozen voor een opleiding die naar de horeca toeleidt 
werd via de scholen de zogenaamde premie knelpuntberoepen toegekend. Hierdoor werd de 
schoolfactuur met meer dan 200 euro verminderd, zodat er géén financiële drempels zouden zijn 
om te kiezen voor een dergelijke opleiding. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om 
ook dit jaar deze premie uit te keren.  

 
Binnen de Competentieagenda is werkplekleren één van de prioritaire thema’s, zowel in termen 
van de verschillende onderwijs- en opleidingsniveaus als binnen ondernemingen. Een manier om 
de kwaliteit te bevorderen is de ‘Leidraad Werkplekleren’. Deze leidraad, uitgebracht in mei 2008, 
bevat de inhoudelijke, vormelijke en organisatorische voorwaarden om kwaliteitsvol werkplek-
leren in al diens vormen en voor alle partners te stimuleren. Deze leidraad is een generiek 
instrument dat door specifieke partners, zoals een sector, kan gebruikt worden om werkplekleren 
voor hun specifiek doelpubliek te bevorderen. De horecasector is één van de eerste sectoren die de 

1. Er werd inderdaad een nieuwe sessie georganiseerd met opnieuw de seizoenswerknemers als 
voornaamste doelgroep. Deze opleidingen zijn beter bekend onder de naam “Winteropleidingen 
horeca”. In 2007-2008 werden 58 opleidingen georganiseerd met 463 deelnemers. In totaal hebben 
305 unieke personen minstens één opleiding gevolgd. 

 
Resultaten inzake instroom en doorstroom naar werk: 
 
Het beoogde minimum objectief van 250 werd, zoals hierboven aangegeven, dus ruimschoots 
behaald (122% van het te behalen objectief).  
 
Voor seizoenswerknemers is het piekmoment van tewerkstelling meestal de zomerperiode. 
Daarbuiten wisselen periodes van activiteit en inactiviteit elkaar vaak veelvuldig af. Via de 
winteropleidingen wil de VDAB deze mensen bijscholen in periodes van inactiviteit. Wie dus deze 
opleidingen als seizoenswerknemer komt volgen, is in principe op dat ogenblik werkzoekend: 
ofwel volledig uitkeringsgerechtigd, ofwel in een periode van inactiviteit (verlof, overuren, 
deeltijds werk, …). Zo heb je unieke personen die binnen dezelfde periode meer dan één module 
volgen, de ene keer bij volledige werkloosheid en de andere keer als deeltijds werkende. 
 
Één meting (manueel uitgevoerd op 31/12/2007) bracht aan het licht dat van de 288 ex-cursisten 
uit de eerste sessie 2006-2007 er 214 (±74%) aan het werk waren in het Paritair Comité 302 
(horeca). 
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opportuniteit hiervan aangrijpt. Zo zal de sector tussen 1 oktober 2008 en 30 september 2009 deze 
kwaliteitscriteria concretiseren voor zijn vele kleine en middelgrote bedrijven. Het project is zeer 
recent gestart, de resultaten zullen tevens aan de hand van een tussentijds verslag en een 
eindrapport bekend gemaakt worden aan de overheid en de andere sectoren, wat zeer stimulerend 
kan zijn voor de verdere uitbouw van kwaliteitsvol werkplekleren in Vlaanderen. Dit project wordt 
ten bedrage van 145.000 € door mij gesubsidieerd. 
 
Ik acht het op dit ogenblik weinig zinvol om een nieuwe rondetafelconferentie te organiseren, 
maar wil veeleer de bestaande maatregelen verder uitvoeren. 

 
3. Ik verwijs naar het antwoord op de parlementaire vraag nr. 64 van dhr. De Craemer, eveneens van 

30 oktober 2008, met als onderwerp VDAB-begeleiding - allochtone vrouwen. Hieruit onthouden 
we het volgende: 

 
De ervaringen uit het project AGAVE/tearoommedewerker werden meegenomen in het 
samenwerkingsproject VDAB/OCMW/Stad Gent/CVO/Leerpunt “Ikook’ (opleiding hulpkok/ 
zaalmedewerker).  
 
Er werden/worden opleidingen voorzien in 2007/2008/2009: 
 
September 2007/april 2008: 
 
15 cursisten waarvan er 9 de opleiding beëindigd hebben en 4 intussen tewerkgesteld zijn 
 
September 2008/april 2009 (recent opgestart): 
 
12 cursisten 
 
In het opleidingstraject horeca werden een aantal wijzigingen aangebracht die rechtstreeks 
voortvloeien uit het project AGAVE: 
 

1. Zo is de screening van cursisten intensiever geworden (o.a. de kennis van het Nederlands 
moet goed zijn, bereidheid om ’s avonds en in het weekend te werken, er werd een rekentest 
geïntegreerd, …) 

2. Bepaalde stageplaatsen worden niet meer gebruikt, onder andere omwille van te weinig 
begeleiding op de werkvloer. 

 
4. Ik werd hierover niet gecontacteerd. Het zespuntenplan betreft trouwens enkel federale bevoegd-

heden. Het werd aan de betrokken federale ministers overgemaakt. 
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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. 63 
van 30 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
Activering werklozen   -   Knelpunten 
 
Volgens het Limburgse ACV, ABVV en ACLVB wordt bij de activering van werklozen te weinig 
rekening gehouden met de specifieke situatie waarin de werkloze zich bevindt. In bepaalde gevallen 
betekent de sluitende aanpak volgens die vakbonden zelfs een “ticket richting kansarmoede”. Na zes 
maanden werkloosheid zou men verplicht zijn elke passende job te aanvaarden die door de VDAB 
wordt aangeboden, ook al “verdienen” zij minder. Zo niet, dan wordt hun dossier naar de RVA 
overgedragen en kan een sanctie volgen. 
 
Bij klachten wordt het dossier naar de RVA doorverwezen, die een berekening maakt van het 
inkomen. Indien de werkzoekende minder “verdient in de nieuwe job” dan zal de RVA wellicht geen 
sancties opleggen, aldus de vakbonden, die ervoor pleiten die berekening door de VDAB te laten 
gebeuren.   
 
1. Heeft de minister een zicht op het aantal klachten met betrekking tot deze problematiek? Hoeveel 

klachten bleken gegrond en met welk gevolg?   
 
2. Klopt het dat er geen sanctie van de RVA volgt wanneer men minder verdient dan de 

werkloosheidsuitkering waarop men tot op dat moment een beroep doet? Wat gebeurt vervolgens 
met deze dossiers?   

 
3. Is bovenvermelde conclusie en procedure (zie subvraag 2) volgens de minister terecht of wordt de 

werkloosheidsval hierdoor versterkt?   
 
4. Wordt er inderdaad te weinig rekening gehouden met de specifieke situatie van de werkzoekende? 

Wordt er inderdaad te weinig rekening gehouden met het aanbieden van een job op maat? 
 
5. Is het voor de minister een optie om de VDAB de berekening van het toekomstig loon te laten 

doen teneinde de onzekerheid bij de werkzoekende te beperken alsook discussies te vermijden 
tussen werkzoekenden en de VDAB-consulenten? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 63 van 30 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1. In het eerste semester van 2008 registreerde de VDAB 77 klachten van werkzoekenden die niet 

akkoord gingen met de transmissie van hun gegevens naar de RVA. Vier werkzoekenden 
verwezen daarbij naar een werkloosheidsval. De RVA legde slechts één van hen een sanctie op. 

 
2. In artikels 22-32ter van het Ministerieel Besluit van 26 november 1991 houdende toepassings-

regelen van de werkloosheidsreglementering staat beschreven dat een dienstbetrekking niet als 
passend beschouwd wordt indien de nettobezoldiging min de reiskosten lager ligt dan de 
werkloosheidsuitkering rekening houdende met de kinderbijslag. De werkloze mag in dat geval 
de dienstbetrekking weigeren zonder dat de RVA de werkloze daarvoor een sanctie oplegt. 

 
3. De werkloosheidsval wordt hierdoor niet versterkt omdat de maximum-werkloosheidsuitkering 

lager ligt dan het gewaarborgd minimum maandinkomen. 
 
4. De omschrijving van de criteria van de passende dienstbetrekking laat de werkzoekende toe om 

gedurende een eerste periode een betrekking te zoeken die in het verlengde ligt van zijn studies 
of beroepsverleden, die rekening houdt met reistijd en afstand tot het werk, die rekening houdt 
met de arbeidstijd (nachtwerk), en die expliciet voorziet dat de nettobezoldiging min de 
reiskosten niet lager mag zijn dan de werkloosheidsuitkering rekening houdende met de 
kinderbijslag. Dit illustreert dat de geldende definitie van een passende dienstbetrekking ook in 
de huidige werkloosheidscontext nog steeds hanteerbaar is. Bovendien zal de VDAB-consulent 
ook steeds rekening houden met de competenties en de mogelijkheden van de werkzoekende en 
het traject dat deze reeds heeft afgelegd, zodat de job die de werkzoekende aangeboden krijgt 
maximaal op zijn of haar maat is. 

 
5. De maximum-werkloosheidsuitkering ligt lager dan het gewaarborgd minimum maandinkomen 

waardoor het aantal verwijzigen waarvoor een loonberekening noodzakelijk is, zeer laag ligt. 
Toch denk ik dat het effectief zinvol kan zijn dat niet de RVA maar de VDAB de 
loonberekening zou doen om te oordelen of een dienstbetrekking al dan niet passend is, maar 
dan wel binnen een duidelijk bevoegdheidskader waarbij de regio's effectief maatwerk kunnen 
leveren en onder uitdrukkelijke voorwaarde dat ze eveneens geresponsabiliseerd worden voor 
het beleid dat ze voeren. 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 64 
van 30 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
VDAB-begeleiding   -   Allochtone vrouwen 
 
Uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen betreffende armoede bij allochtone vrouwen blijkt dat de 
structurele oorzaken van armoede gelijk zijn voor alle armen. Vooral het niet deelnemen aan de 
arbeidsmarkt en een slechte scholing blijken problematisch. Volgens het rapport blijkt ook dat het land 
van herkomst voor allochtonen een belangrijk oriëntatiepunt is waardoor zij de armoede niet op 
dezelfde manier ervaren. 
 
Opvallend is dat de draagkracht van de gemeenschappen steeds kleiner wordt. Dit heeft volgens de 
onderzoekers te maken met de stijgende werkloosheid bij allochtonen. Allochtone vrouwen zijn er 
zich wel van bewust dat werk en opleiding hun situatie kan verbeteren, maar de combinatie werk en 
gezin blijkt voor velen onhaalbaar. Eerder onderzoek van de universiteiten van Antwerpen en Luik 
over armoede bij allochtonen bevestigde reeds de zwakke participatie van niet-Europese vrouwen aan 
de arbeidsmarkt.  Die zwakke participatie was volgens de onderzoekers te verklaren door de lage 
opleiding, familiestructuren en een ontoereikende beheersing van de taal.   
 
In een antwoord op een schriftelijke vraag (nr. 121 van 23 januari 2008, Websitebulletin 
publicatiedatum 06-03-2008) naar de resultaten van enkele tewerkstellingsprojecten voor 
kortgeschoolde allochtone vrouwen, stelde de minister dat de resultaten van het VDAB-project Agave 
zouden worden meegenomen in de verdere werking. Het luik distributie/verkoop zou zelfs worden 
uitgebreid, terwijl het luik horeca de VDAB de nodige “leer”ervaringen heeft bijgebracht die zullen 
worden meegenomen bij het uitwerken van nieuwe cursussen voor kortgeschoolde allochtonen. 
 
Daarnaast verwees de minister ook naar het samenwerkingsakkoord tussen de VDAB en de federaties 
voor etnisch-culturele minderheden, dat onder meer een bepaling bevat om allochtone vrouwen die 
niet als werkzoekende zijn ingeschreven, toe te leiden naar de VDAB. 
 
1. Hoeveel allochtone vrouwen volgen momenteel een opleiding of cursus bij de VDAB? Wat werd 

ondertussen ondernomen op basis van de resultaten van de vermelde VDAB-projecten? Kan de 
minister een stand van zaken geven betreffende de ontwikkeling van nieuwe cursussen voor 
kortgeschoolde allochtonen?   

 
2. Hoe evalueert de minister deze initiatieven? 
 
3. Taal blijkt weerom een belangrijke factor en voorwaarde voor de participatie aan onze 

samenleving.  
 

Welke initiatieven worden in deze context ondernomen? Kan de minister dit kort toelichten? 
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4. Beschikt de minister over concrete resultaten van de initiatieven in het kader van het vermelde 
samenwerkingsakkoord? Hoe evalueert de minister deze samenwerking en het betrokken akkoord? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 64 van 30 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1. a) Volgens de VDAB-statistieken werden eind oktober 2008 2623 opleidingen gevolgd door 

allochtone vrouwen. Het is mogelijk dat iemand meerdere opleidingen volgt. Meer specifiek 
volgen 1535 allochtone vrouwen een VDAB-opleiding georganiseerd in eigen beheer, 969 een 
VDAB-opleiding in samenwerking met derden en 119 een opleiding georganiseerd door derden. 
De meerderheid van deze cursisten volgt een schakelopleiding Nederlands voor beroepen in de 
sociale sector, voor technische of voor administratieve beroepen. 
 
Deze cijfers zijn gebaseerd op het nieuwe etniciteitscriterium dat sinds korte tijd in alle VDAB-
statistieken wordt gehanteerd. De personen van allochtone origine worden gedefinieerd op basis 
van historiekgegevens van de nationaliteiten, meer bepaald als de personen waarvan de huidige of 
vorige nationaliteit verschillend is van de nationaliteit van de 27 EU-landen en de 4 EFTA-landen. 
 
b) In navolging van het luik distributie/verkoop van het AGAVE-project startte de VDAB 
Gent in 2008 een opleiding distributie. Deze opleiding bestaat uit een vakspecifieke module NT2 
georganiseerd door de VDAB en een verkoopsmodule georganiseerd door UNIZO. Aanvullend 
wordt ook een stage voorzien.  

 
In 2008 werden 2 opleidingen georganiseerd. In het voorjaar 2008 startte het project met 14 
allochtone cursisten waarvan er 8 de opleiding beëindigd hebben en 3 intussen tewerkgesteld zijn. 
De opleiding die gestart is in het najaar van 2008 is nog lopende. Hiervoor hebben 13 allochtone 
cursisten zich ingeschreven. Vier cursisten hebben momenteel een stageplaats gevonden. Deze 
opleiding zal ook volgend jaar in Gent worden herhaald.  
 
Momenteel zijn eveneens besprekingen lopende om dezelfde opleiding distributie in het voorjaar 
2009 uit te breiden naar de regio Ronse. 

 
Aangezien voor de Unizo-module verkoop een vrij hoge taalvaardigheid noodzakelijk is, vereist 
deze een instap voor de module NT2 op richtgraad 2.1. De VDAB wil in de toekomst alle 
cursisten met ambities verkoop vanaf richtgraad 1.1. kunnen opvangen.  
 
Op dit moment kan de cursist met een richtgraad 1.1. én verkoopaspiraties enkel instappen in de 
VDAB-opleiding MAXI-markt (Vlaams Brabant, Brussel en Antwerpen). In de opleiding 
MAXI-markt leren cursisten via een geïntegreerde aanpak het taalgebruik en de technische 
vaardigheden om aan de slag te gaan in een warenhuis. Deze opleiding is heel praktijkgericht, zo 
wordt onder meer veel werkplekleren voorzien. De cursisten binnen de opleiding MAXI-markt 
zijn echter niet steeds taalvaardig genoeg om aan de slag te kunnen in een kleding- of doe-het-
zelfzaak. 

 
In de toekomst zou dus een brug geslagen kunnen worden tussen de VDAB-opleiding ‘MAXI-
markt’ voor wat het NT2-gedeelte betreft en de opleiding in Gent. Dit dient technisch-pedagogisch 
en beroepsoriënterend te gebeuren. VDAB zal dit integreren in het nieuwe VDAB-aanbod 
“marktgerichte verkoopsopleidingen”. 
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De ervaringen uit het luik horeca/tearoom medewerker van het AGAVE-project  werden door 
de sector Horeca Vlaanderen meegenomen naar het samenwerkingsproject VDAB/OCMW/Stad 
Gent/CVO/Leerpunt “Ik kook’ (opleiding hulpkok/zaalmedewerker).  

 
In september 2007 startte een eerste opleiding met 15 cursisten waarvan eind april 2008 9 de 
opleidingen hebben beëindigd. Vier cursisten zijn intussen tewerkgesteld. In september 2008 is 
een nieuwe opleiding gestart met 12 cursisten.  
 
In het opleidingstraject horeca werden een aantal wijzigingen aangebracht die rechtstreeks 
voortvloeien uit het AGAVE-project. Zo is de screening van cursisten intensiever geworden (o.a. 
de kennis van het Nederlands moet goed zijn, bereidheid om ’s avonds en in weekend te werken, 
er werd een rekentest geïntegreerd, …). Ook wordt er bij de keuze van de stageplaatsen veel meer 
nadruk gelegd op een goede begeleiding van de cursisten op de werkvloer.  

 
c) Wat betreft nieuwe cursussen voor kortgeschoolde allochtonen ziet de VDAB een grote 
uitdaging in de organisatie van duale trajecten, namelijk de combinatie van Nederlands Tweede 
Taal met beroepsopleidingen. De VDAB test het concept van duale trajecten momenteel volop uit 
in verschillende vakgebieden onder meer in poets- en bouwopleidingen. 

 
2.  Bovenstaande initiatieven tonen aan dat duale en geïntegreerde trajecten een meerwaarde bieden 

voor de doelgroep van kortgeschoolde allochtone vrouwen. Daarnaast wordt ook aangetoond dat 
een grondige(re) screening van de doelgroep noodzakelijk is. Er moet veel aandacht worden 
besteed aan de taalcomponent. Tot slot moet geïnvesteerd worden in begeleiding op de werkvloer. 

 
3.  Werken aan de talenkennis, zowel Nederlands (Nederlands Eerste Taal én Nederlands Tweede 

Taal) als Frans en Engels, is en blijft een noodzaak op en voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Het 
behoort tot de opdracht van de VDAB als regisseur van de arbeidsmarkt om de behoefte aan 
talenkennis voor de arbeidsmarkt te detecteren en erop in te spelen.  
 
VDAB heeft als regisseur van de arbeidsmarkt de afgelopen jaren een eigen taalaanbod 
ontwikkeld. De competentiecentra van de VDAB hebben al meer dan 30 jaar taalopleidingen in 
hun aanbod. Dit zowel voor werkzoekenden, werknemers als bedrijven. Daarnaast werden tal van 
ondersteunende initiatieven ontwikkeld. De ‘taalcomponent’ is dus op verschillende manieren 
geïntegreerd in het opleidingsaanbod van VDAB. Gaande van vooropleidingen (NT2 
schakelcursus, NT2 ifv beroepen, Frans, remediëring NT1 en laaggeletterdheid), talen in de 
functiegerichte opleidingen zoals in de handel en horeca en taalondersteuning op de werkvloer en 
de opleidingsvloer. Dit taalaanbod focust zich inhoudelijk uiteraard sterk op de specifieke 
vaktechnische context waarbinnen de anderstalige werkzoekende een geschikte job wil vinden.  

 
Er werden verschillende centrale en regionale initiatieven genomen of opgestart die moeten leiden 
naar een meer geïntegreerde en systematische aanpak omtrent kennis van de Nederlandse taal bij 
anderstalige werkzoekenden. 
 
Enkele voorbeelden:  

 
• De VDAB is arbeidsmarktregisseur voor alle werkzoekenden in Vlaanderen met een erkend 

traject naar werk, zo ook voor alle anderstalige werkzoekenden in traject. Deze regie betekent 
dat de VDAB onder meer verantwoordelijk is voor de intake, de trajectbepaling en verdere 
trajectopvolging van alle bij de VDAB ingeschreven anderstalige werkzoekenden.  
 
Om ervoor te zorgen dat alle anderstaligen zo snel mogelijk geactiveerd worden naar een 
duurzame tewerkstelling hanteert de VDAB voor deze doelgroep een sluitende aanpak. Deze 
sluitende aanpak omvat onder meer dat elke anderstalige zonder of met beperkte kennis van 
het Nederlands moet ingaan op een taalaanbod van de VDAB indien dit noodzakelijk is voor 
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de inschakeling op de arbeidsmarkt. Voor het welslagen van die sluitende aanpak voor 
werkzoekenden is de VDAB ook afhankelijk van de medewerking van andere stakeholders 
zoals de onderwijsverstrekkers, onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands.  
 
Om de sluitende aanpak naar anderstalige werkzoekenden nog te versterken, zullen in het 
kader van de rondetafelconferentie NT2 die op 15 december 2008 wordt georganiseerd, 
nieuwe voorstellen worden gelanceerd. Zo is het ondermeer de bedoeling een aantal afspraken 
te maken tussen de verschillende stakeholders omtrent de modaliteiten van de trajectwerking, 
van de uitwisseling van informatie en de registratie en monitoring.  

 
• Verder werd ook het opleidingsaanbod NT2 inhoudelijk aangepast met meer focus op 

maatwerk en begeleiding op de werkvloer. Zo werd ondermeer de IBO met taalondersteuning 
in het leven geroepen en werd meer geïnvesteerd in Nederlands op de werkvloer en op de 
opleidingsvloer. 

 
• In het kader van een actieplan Vlaamse rand en concrete dossiers zoals het Luchthaven-

actieplan en grote wervingsacties van bv Suez, de Lijn, justitie… werden verschillende 
initiatieven genomen om de kennis Nederlands te ondersteunen, de meertaligheid te verhogen 
en laaggeletterdheid te verhelpen. Aandacht gaat naar de té idealistische (taal-) eisen in 
vacatures, de naadloze begeleiding naar en tijdens trajecten naar werk, de focus op werk en 
functioneel maatwerk. 

 
• In het kader van de interregionale mobiliteit werden verschillende initiatieven genomen met 

het oog op een betere inschakeling van Waalse werkzoekenden met een beperkte kennis 
Nederlands.  

 
4. De eigen organisaties van etnisch-culturele minderheden werken via hun activeringsconsulenten 

mee aan het activeringsverhaal en dit via het Structureel EAD-Project “Work Up” van het 
Minderhedenforum. Ze vervullen een brugfunctie tussen moeilijk bereikbare doelgroepen en de 
reguliere diensten, o.a. de VDAB. Ze doen dit via individuele begeleidingen, groepsacties en 
netwerking en samenwerking.  

 
De 8 activeringsconsulenten (onder wie 3 vrouwen) bij de allochtone verenigingen begeleidden 
tussen maart 2006 en augustus 2008 zo’n 1.647 moeilijk bereikbare werkzoekenden op maat. Het 
aantal individuele begeleidingen per consulent bedraagt gemiddeld 73 in 2006/07, 81 in 2007/08 
en 130 in 2008. Hun doelgroep bestaat uit zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden, onder wie 
veel laaggeschoolde jongeren.  

Vanuit hun culturele affiniteit en laagdrempelige organisatie werkten de activeringsconsulenten 
vindplaatsgericht in jeugdhuizen, moskeeën, lokale verenigingen,….  Ze bereikten zowel mannen 
als vrouwen; voor het werkingsjaar 2007/08 waren dat 66% mannen en  34% vrouwen van zeer 
diverse origine. Voor de eerste helft van het werkjaar 2008/09 lag het percentage van bereikte 
vrouwen op 37%. Het gaat om personen van Maghrebijnse (44%), Turkse (35%) en Afrikaanse 
(8%) origine in het werkjaar 2007/8 en respectievelijk 52%, 28% en 5% in de eerste helft van het 
werkjaar 2008/09. 

 

Tabel 1: Bereik van de activeringsconsulenten 

Jaar 2006/07  2007/08 2008 (6 maanden mrt-aug) 
Aantal cliënten  443 (gem.[1] 73) 681 (gem. 81) 523 (gem. 130) 
Waarvan vrouwen 114 231 193 
Waarvan nog niet in traject 252 217 159 
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De consulenten opereerden als brugfiguur tussen deze werkzoekenden en de reguliere diensten en 
boden ook zelf hulp aan bij sollicitaties. De cijfers over de aard van de begeleidingen en het 
tewerkstellingseffect (tabel 2) geven slechts een indicatie van het aantal doorverwijzingen, 
begeleidingen en tewerkstellingen. In de periode 2006/07 werd in aparte systemen geregistreerd. 
Dit zorgt voor een onderrapportering van het effect. Intussen is het cliëntvolgsysteem CVS van de 
VDAB toegankelijk voor de activeringsconsulenten, waardoor een betere opvolging kan gebeuren. 

Ongeveer 1 op 2 cliënten in 2006/07, en 1 op 3 in 2007/08 zat niet in een traject bij de VDAB en 
werd actief doorverwezen. De personen die reeds in een traject zaten, kregen extra begeleiding 
door middel van persoonlijke sollicitatietraining of werden doorverwezen naar de Huizen van het 
Nederlands of erkende beroepsopleidingen. Er waren ook doorverwijzingen naar Jobkanaal. 
Minstens 1 op 6 cliënten in 2006/07, en 1 op 5 in 2007/08 cliënten raakte binnen het jaar aan werk. 

 

Tabel 2: Aard van begeleidingen en effect 

Jaar 2006/7 2007/8 
Aantal cliënten 443 681 
Actieve doorverwijzing 
naar VDAB 

252 cliënten 217 cliënten 

Persoonlijke begeleiding bij 
solliciteren mbv Jobkanaal 

89 keer geregistreerd * 88 keer geregistreerd * 

Persoonlijke begeleiding bij 
solliciteren mbv eigen 
kanalen (websites, 
informeel, uitzendkantoren) 

Niet geregistreerd 2017 keer geregistreerd  

Bekende tewerkstelling 
voor eind februari 2008 

Van 65 cliënten bekend* van 134  cliënten bekend*  

* niet alle gegevens bekend 

 
Naast de individuele begeleidingen organiseerden de consulenten ook groepsacties: in 2007/08 40 
infosessies voor allochtone werkzoekenden en 20 ontmoetingen met werkgevers en sectoren, vaak 
in samenwerking met derdenorganisaties, vakbonden, werkgevers, Resoc, VDAB, integratiecentra 
en/of –diensten, andere verenigingen en/of lokale zelforganisaties.  

 
De activeringsconsulenten zetten daarnaast ook een samenwerking op met een aantal sectoren 
(sociale sector, sector scheikunde, grafische- , hout-, bouw-, metaal-, montage- en vervoerssector). 

 

Voor het inbedden en optimaliseren van de werking, is ook netwerking en samenwerking 
essentieel. De activeringsconsulenten werken momenteel samen met inzonderheid de VDAB, de 
sociale partners, werkgevers, sectoren, projectontwikkelaars en andere organisaties waaronder 
Instant A, Stebo, begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied, provinciale en lokale 
integratiediensten, Enaip-Limburg, Huizen van het Nederlands, moskeeën, jeugdhuizen, buurt- en 
wijkcentra, lokale verenigingen, lokale voetbalclubs, CAW, OCMW, Job & Co, RVA, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ACW, 
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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. 69 
van 6 november 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Arbeidsmarktbeleid   -   Gehandicapten 
 
Heden ten dage moet het arbeidsmarktbeleid “inclusief” zijn, d.w.z. dat het iedereen en dus ook de 
kansengroepen moet omvatten.  
 
Binnen het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werd het arbeidsmarktbeleid voor mensen met een 
handicap van het beleidsdomein Welzijn naar het beleidsdomein Werk overgedragen. Door deze 
transformatie kan het bestaande instrumentarium voor de tewerkstelling van personen met een 
handicap hertekend worden en kunnen er nieuwe pistes worden bedacht. 
 
Het was de minister zijn bedoeling om tegen juli van dit jaar de verschillende beleidsacties voor 
personen met een handicap in werking te laten treden. 
 
Welke beleidsacties zijn ondertussen in werking getreden?  
 
Wanneer mag er een evaluatie van deze acties worden verwacht? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 69 van 6 november 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
1. De hele vernieuwing van het bestaande instrumentarium gebeurde tussen de zomer van 2006 en 

de zomer van 2008. Eerst is het regelgevend kader voor de gespecialiseerde diensten aangepast 
in het BVR van 15 februari 2008. Dit betekent nieuwe erkenningsvoorwaarden en subsidiërings-
regels voor de diensten voor gespecialiseerde arbeidsonderzoeken (GA’s, de vroegere CGVB’s), 
de diensten voor gespecialiseerde trajectbepaling en begeleiding (GTB’s, de vroegere ATB’s) en 
de diensten voor gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB’s, de vroegere 
CBO’s) en een juridisch kader voor de gespecialiseerde opleiding op de werkvloer (GIBO) en 
oriënterende stage door GOB’s. Dit BVR trad in werking op 1 januari 2008 met uitzondering 
van de GIBO (gespecialiseerde IBO) die in werking trad op 1 april 2008.  

 
 Daarna zijn de verschillende Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen geactuali-

seerd en vernieuwd, werd de doelgroep afgebakend en de wijze van toekenning van deze 
maatregelen vastgelegd in het BVR van 18 juli 2008. Dit trad in werking op 1 oktober 2008.  

 
 Er is nu dus sinds oktober 2008 een volledig vernieuwd beleidskader, met nieuwe regels voor de 

erkenning en de financiering van de gespecialiseerde voorzieningen, een vernieuwde aanpak 
voor personen met een arbeidshandicap in de VDAB-trajectwerking, een nieuwe vorm van 
begeleide opleiding in een onderneming, en vernieuwde maatregelen zoals de Vlaamse 
Ondersteuningspremie (VOP) en aanpassingen aan de werkomgeving.  

 
2. Een noodzakelijk element voor evaluatie is de monitoring van de uitvoering. Voor wat de 

trajectwerking betreft en de beroepsopleidingen is die al geruime tijd aan de gang, onder meer in 
het kader van de VDAB-beheersovereenkomst. Voor de bijzondere tewerkstellingsondersteu-
nende maatregelen werkt VDAB een nieuw monitoringskader uit. Het valt te verwachten dat er 
in het voorjaar van 2009 eerste gegevens beschikbaar zullen zijn over deze maatregelen. Een 
evaluatie van de maatregelen op basis van gegevens op jaarbasis kan ten vroegste in het voorjaar 
2010.  
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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. 71 
van 7 november 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Ondernemingen Vlaamse Rand   -   Naleving taaldecreten (2) 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 10 van 30 september 2008 in verband met de naleving 
van het zogenaamde Septemberdecreet deelt de minister mee dat de inspecteurs steeds optreden 
volgens de bepalingen en mogelijkheden voorzien in het Inspectiedecreet. Dit wil zeggen dat naast de 
mondelinge waarschuwing een schriftelijk pv van waarschuwing gegeven kan worden, al dan niet met 
termijnstelling. Indien de overtreding zwaar of herhaaldelijk is, kan de inspecteur optreden via een Pro 
Justitia. Deze laatste wijze van optreden kan wat de taalwetgeving betreft, leiden tot een geldboete 
opgelegd door de cel Administratieve Geldboeten binnen het departement Werk en Sociale Economie. 
 
Kan de minister bij wijze van voorbeeld voor het jaar 2007 volgende gegevens bezorgen? 
 
1. Hoeveel mondelinge waarschuwingen werden er gegeven? 
 
2. Hoeveel processen-verbaal van waarschuwing werden er opgemaakt respectievelijk met en zonder 

termijnstelling? 
 
3. Hoeveel Pro Justitia’s werden er opgesteld en in hoeveel gevallen hebben die tot een geldboete 

geleid? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 71 van 7 november 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
1. In 2007 werden 75 controles met betrekking tot het taaldecreet uitgevoerd. Hiervan waren er 33 

in de Vlaamse Rand. In 9 dossiers werd een mondelinge waarschuwing gegeven. Het betrof 
bedrijven gelegen in de Vlaamse Rand. 

 
2. In 10 dossiers werd een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld, waarvan 4 met 

termijnstelling. 
 
3. In 2 dossiers werd een Pro-Justitia opgesteld. 
 In één van deze 2 dossiers werd een administratieve geldboete opgelegd. In het andere dossier 

heeft het Openbaar Ministerie beslist vervolging in te stellen. 
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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. 77 
van 7 november 2008 
van MONIQUE MOENS 
 
 
 
Gesco’s bij openbare besturen   -   Stand van zaken 
 
Sinds de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de Bijzondere Wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de instellingen, is het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot 
opzetting van een stelsel van de door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke 
besturen, een bevoegdheid van de gewesten. 
 
Momenteel is het nog steeds gangbaar dat openbare besturen gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) 
aanstellen. Dit was en is nog steeds een zeer populaire vorm van tewerkstelling, aangezien de overheid 
hier een subsidie verstrekt per tewerkstelling. 
 
Per openbare dienst wordt op basis van een aantal criteria een quotum, jaarlijks variërend, toegekend. 
 
1. Hoeveel personen worden vandaag tewerkgesteld in het gesco-systeem? 
 
2. Hoeveel gesco’s zijn tewerkgesteld in Vlaanderen? Heeft de minister ook een zicht op het aantal 

gesco’s respectievelijk in Brussel en Wallonië? 
 
3. Welk subsidiebedrag staat tegenover deze tewerkstelling in globo? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 77 van 7 november 2008 
van MONIQUE MOENS 
 
 
 
1. Het meest recente cijfer dat beschikbaar is omtrent het aantal gesco’s tewerkgesteld bij openbare 

besturen, ook contingentgesco’s genoemd, is van 2007. 
 Dit cijfer wordt jaarlijks gecontroleerd door mijn diensten waarna ook het definitieve 

subsidiebedrag bekend is. Voor 2008 is deze controle nog bezig en zijn nog geen definitieve 
cijfers beschikbaar. 

 In 2007 stelden de openbare besturen 27.483 personen met dit statuut te werk. 
 
2. Het hierboven vermelde cijfer slaat enkel op de gesco’s bij openbare besturen in Vlaanderen. 

Het behoort tot de bevoegdheid van de Brusselse en Waalse minister van Werk om cijfers over 
het aantal gesco’s in Brussel en Wallonië te verstrekken. 

 
3. Het globale subsidiebedrag dat in 2007 voor deze gesco’s werd uitbetaald, bedraagt 215.141.064 

euro. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
Vraag nr. 79 
van 12 november 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Knelpuntvacatures   -   Kostprijs buitenlandse arbeidskrachten 
 
De vacatures van een aantal beroepen, zoals verpleegkundige, raken al jaren niet ingevuld. Vandaar 
dat werkgevers zich genoodzaakt zien om buitenlandse werknemers te rekruteren. Dit leidt echter tot 
aanzienlijke kosten, en om deze mensen te rekruteren en om een geschikte opleiding en cursus 
“Nederlands op de werkvloer” te geven. Bovendien vraagt het heel wat inspanningen op het vlak van 
sociale begeleiding en intensieve training-on-the-job. Ramingen tonen aan dat deze kosten voor het 
inzetten van verpleegkundigen makkelijk kunnen oplopen tot een kleine 15.000 euro per buitenlandse 
werknemer. 
 
Een aantal werkgevers is daarom van mening dat deze meerkosten ontstaan buiten hun wil om. 
Vermits er op de Vlaamse arbeidsmarkt onvoldoende arbeidsaanbod is, hebben ze nagenoeg geen 
keuze dan deze extra kosten te maken. Anderzijds gelden voor buitenlandse werknemers geen speciale 
werkgelegenheidsprogramma’s of tegemoetkomingen inzake de loonkosten. 
 
1. Gaat de minister ervan uit dat de werkgevers die noodgedwongen een beroep doen op buitenlandse 

werknemers in het kader van knelpuntvacatures volledig moeten opdraaien voor de extra onkosten 
om deze mensen te kunnen inzetten? 

 
2. Heeft de minister al onderzocht welke faciliteiten of tegemoetkomingen mogelijk zijn om de extra 

onkosten voor het inzetten van buitenlandse werknemers gedeeltelijk te compenseren? 
 

Welke concrete maatregelen komen hiervoor in aanmerking? 
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FRANK VANDENBROUCKE 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS 
EN VORMING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 79 van 12 november 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1. Het invullen van knelpuntvacatures vraagt in de eerste plaats inspanningen naar werkzoekenden 

om deze toe te leiden naar beroepen waar zich een kwantitatief en/of een kwalitatief tekort 
voordoet. Gezien de nog aanwezige arbeidsreserves op onze arbeidsmarkt is dat logisch. 

 
 Maar natuurlijk vergt dat tijd en voor een aantal structurele knelpuntberoepen is het mogelijk dat 

er in afwachting van, of zelfs blijvend, een beroep gedaan moet worden op buitenlandse 
arbeidskrachten. 

 
 De Vlaamse overheid zorgt er in de eerste plaats voor dat hiervoor snel en vlot de nodige 

arbeidsvergunningen en arbeidskaarten worden afgeleverd. Deze snelle dienstverlening, 
Vlaanderen staat hierbij mondiaal aan de top, wordt ook erkend door werkgeversorganisaties. 
Het in orde brengen van de nodige verblijfspapieren neemt meestal langer in beslag, maar dat is 
een federale bevoegdheid.   

 
 Het aantrekken van nieuwe buitenlandse werknemers kan inderdaad voor extra onkosten zorgen, 

kosten die logischerwijze in de eerste plaats voor de werkgever zijn. Specifiek ten aanzien van 
nieuwe buitenlandse werknemers zijn geen ondersteuningsmaatregelen voorzien. Maar er zijn 
wel verschillende meer algemene faciliteiten waaruit de werkgevers kunnen putten die tegemoet 
komen aan de extra kosten van werknemers met bijvoorbeeld taalachterstand. 

 
2.  De VDAB biedt vele opleidingen aan. Niet alleen op het vlak van communicatie en sociale 

vaardigheden, maar ook vele taalopleidingen. Zo is er ook de opleiding Nederlands op de 
werkvloer waarbij een cursus op maat wordt samengesteld die tijdens de werktijd, in het bedrijf 
en gekoppeld aan praktijkopdrachten en communicatietraining gegeven wordt. 

 
 Men kan voor tussenkomst van de kosten hiervoor op verschillende kanalen beroep doen: 

- er is een tussenkomt mogelijk via de (federale) sectorfondsen, de fondsen waarin een deel 
van de loonmassa opzijgezet is specifiek voor opleidingen;  

- de opleiding Nederlands op de werkvloer is ook erkend als een beroepsopleiding in het 
kader van het (federale) betaald educatief verlof; 

- ook in de sectorconvenants afgesloten door sectoren met de Vlaamse overheid worden 
inspanningen gestimuleerd op het vlak van opleidingen, waaronder Nederlands op de 
werkvloer; 

- er is ook een tussenkomst mogelijk via de ondernemerschapportefeuille of het budget 
economisch advies, dat de vroegere opleidingscheques vervangt. 

 
Daarnaast ondersteunt de Vlaamse overheid via diversiteitplannen ook het personeelsbeleid en 
opleidingen in bedrijven die zulk een plan hebben. 
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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. 334 
van 17 september 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Automatische toekenning van rechten   -   Stand van zaken 
 
Het regeerakkoord 2004-2009 “Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen” stelt dat Vlaanderen 
op het vlak van armoedebestrijding en sociale cohesie bij de top vijf van de EU-regio’s moet behoren.  
 
Om deze doelstelling te behalen, engageert de Vlaamse Regering zich om onder meer werk te maken 
van een zo ruim mogelijke automatische toekenning van rechten. Onder de noemer “(Kans)armoede 
bestrijden” is het regeerakkoord immers zeer duidelijk: “We maken werk van een zo ruim mogelijke 
automatische toekenning van rechten en maken daarover afspraken met onder meer de Vlaamse en de 
federale administraties, de lokale besturen, de OCMW’s en de verschillende welzijnsactoren.” Deze 
aangelegenheid raakt dus meerdere beleidsdomeinen aan. 
 
1. Welke rechten worden er in het kader van bovenvermelde doelstelling automatisch toegekend voor 

het (de) beleidsdomein(en) waarvoor de minister verantwoordelijk is? Graag een overzicht van de 
realisaties op dit vlak sinds 2004 en van de automatische toekenningen die eventueel voordien al 
bestonden. 

 
2. Heeft de minister, in het kader van het uitvoeren van bovenvermeld engagement, afspraken 

gemaakt met de Vlaamse en federale administraties, de lokale besturen, de OCMW’s en de 
verschillende welzijnsactoren? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt? Zo neen, waarom niet? 

 
3. Voorziet de minister nog in verdere initiatieven om bovenvermelde doelstelling te halen? Zo ja, 

welke? Zo neen, waarom niet? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers: Peeters (vraag nr. 115), Van Mechelen (nr. 217),  

Vandenbroucke (nr. 398), Anciaux (nr. 196), Bourgeois (nr. 176), Keulen (nr. 245), Van Brempt 
(nr. 272), Vanackere (nr. 334), Crevits (nr. 978) en Ceysens (nr. 121). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
AANVULLEND GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 334 van 17 september 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Het aanvullend gecoördineerd antwoord bevat het deelantwoord van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 
 
BIJLAGEN 
 
1.  Ambtshalve (automatische) vrijstellingen om sociale reden. (Overzicht) 
2.  Ambtshalve (automatische) vrijstellingen om sociale reden. (Aantallen) 
3.  Ambtshalve (automatische) vrijstellingen om sociale reden. (Toelichting) 
 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANACKERE/334/antw.334.aanv.003.bijl.003.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANACKERE/334/antw.334.aanv.003.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/VANACKERE/334/antw.334.aanv.003.bijl.002.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 17 
van 13 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Lokaal sociaal beleid   -   Brussel 
 
In het hoofdstuk over het algemeen en lokaal welzijnsbeleid van de Beleidsbrief Welzijn (2007-2008) 
besteedt de minister uitgebreid aandacht aan de specifieke situatie van Brussel. 
 
Hij wil samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een traject uitwerken om het lokaal 
sociaal beleid en de rechtenverkenner toe te passen. Het decreet ter zake voorziet namelijk de 
mogelijkheid om een convenant af te sluiten met de VGC die het lokaal sociaal beleid kan uitvoeren. 
 
In het bijzonder vermeldde de minister in zijn laatste beleidsbrief dat hij een overeenkomst zou 
afsluiten met de Vlaamse Gemeenschapscommissie “om in 2008 één lokaal sociaal beleidsplan voor 
Brussel uit te werken, de coördinatie op te nemen voor het ontwerpen en uitvoeren van dit plan, en een 
bijkomend sociaal infopunt te realiseren.” (Beleidsbrief Welzijn 2007-2008, blz. 64) 
 
1. In 2008 wenste de minister een overeenkomst af te sluiten met de VGC om één lokaal sociaal 

beleidsplan voor Brussel uit te werken.  
 

Hoever staat de minister met de ontwikkeling van dit plan? Wat zijn zijn beleidsprioriteiten in het 
lokaal sociaal beleid in Brussel?  

 
2. Hoe verloopt de samenwerking en het overleg met de VGC rond de ontwikkeling van dit beleid? 

Heeft de minister knelpunten vastgesteld op het vlak van de coördinatie voor het ontwerpen van 
een lokaal sociaal beleidsplan? 

 
3. Is er overleg en/of samenwerking met andere actoren rond het lokaal sociaal beleid in Brussel 

(gemeenten, minister bevoegd voor Brussel, Cocof, welzijnsorganisaties, e.d.)? Kan de minister 
aangeven welke rol elke actor speelt of kan spelen in dit beleid?  

 
4. De minister wil in 2008 een bijkomend sociaal infopunt realiseren.  
 

Kan hij toelichten of er al een beslissing is genomen waar dit infopunt in Brussel wordt 
gerealiseerd? In hoeverre is het al operationeel? Welke stappen moeten er nog genomen worden 
vooraleer dit infopunt kan starten? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 17 van 13 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. In 2008 sloot ik een nieuwe overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 

Deze overeenkomst bevat de volgende opdrachten: de opmaak van één lokaal sociaal 
beleidsplan voor de 19 Brusselse gemeenten; de coördinatie van het lokaal sociaal beleid; de 
opstart van sociale infopunten en het faciliteren van netwerking en samenwerking 

 
 In het kader van deze overeenkomst maakt de VGC een beleidsplan met concrete acties op voor 

de periode van 2010 tot en met 2015. Het is de verantwoordelijkheid van de VGC om de 
beleidslijnen en doelstellingen van het lokaal sociaal beleidsplan af te stemmen op de lokale 
context. 

 
2. Ik ben niet op de hoogte van mogelijke knelpunten in verband met de coördinatie van het 

beleidsplan. De overeenkomst met de VGC geeft aan dat er een eindverslag moet worden 
opgemaakt waarin alle opdrachten inhoudelijk worden beschreven. Deze rapportage zal het 
mogelijk maken om de samenwerking met de VGC op vlak van behaalde resultaten te 
evalueren. 

 
3. De VGC heeft een samenwerking uitgebouwd met de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad. 

Daarnaast wordt de coördinatie van het lokaal sociaal beleid in Brussel aangestuurd door een 
stuurgroep die vanuit de VGC werd samengesteld. Daarin zetelen de volgende 
organisaties/overheden: 

- kabinetsmedewerkers van de collegeleden van de VGC; 
- de administratie van de VGC; 
- Vlaamse overheid: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 
- kabinetsmedewerker van de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin; 
- Vlaamse overheid: Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid; 
- Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad; 
- Samenlevingsopbouw Brussel; 
- ACW Brussel; 
- lokaal dienstencentrum Aksent. 

 
4. Het volgende sociaal infopunt dat de deuren zal openen ligt in de zone Schaarbeek (in het 

gemeenschapscentrum De Kriekelaar). Het sociaal infopunt gaat van start begin januari 2009. 
De voorbereidende fase loopt ten einde. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 28 
van 15 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Tolkdiensten voor doven   -   Evaluatie 
 
1. In 2006 werd een experiment opgestart met één halftijdse instant-doventolk in de proefprovincies 

Oost- en West-Vlaanderen. Dit experiment werd begin 2007 voortgezet tot 31 mei.  
 

In een tweede fase en op vraag van de gebruikers werd het vanaf 1 september tot eind 2007 
uitgebreid tot heel Vlaanderen. Daarvoor werd een tweede halftijdse instant-tolk aangeworven. 

 
a) Hoeveel instant-tolkopdrachten vonden tot op heden plaats buiten de provincies West- en 

Oost-Vlaanderen? Hoe verhoudt zich dit tot het totaalaantal instant-tolkopdrachten? 
 

b) Kan de minister van alle tolkopdrachten (reguliere en instant) een overzicht geven per 
provincie? 

 
c) Wat is de spreiding over de provincies van de actieve CAB-cliënten (minstens 1 x effectief 

gebruik in 2007)? 
 

d) Is dit in verhouding met het aantal bekende doven (via VAPH of andere instanties) in de 
verschillende provincies? 

 
e) Zo er een scheeftrekking is: wat is volgens de minister daarvan de oorzaak? Welke actiepunten 

stelt de minister voorop? 
 
2. Als men de cijfers van het CAB (Vlaams Communicatie-assistentiebureau voor Doven) onder de 

loep neemt, dan kan men niet stellen dat de tolkondersteuning van doven en slechthorenden een 
volledig succesverhaal is.  

 
Wat zeker is, is dat het totaalaantal gebruikte tolkuren de laatste jaren sterk is toegenomen. In 
2002 werden 5.884 tolkuren uitbetaald aan het CAB. In 2007 werd het maximumaantal tolkuren, 
na enkele jaren waarin er een tekort was, verhoogd naar 12.000. Als men echter kijkt naar het 
aantal dove mensen dat effectief gebruik maakt van de tolkuren, krijgt men een ander beeld. Sinds 
2004 krijgt men in het jaarverslag van het VAPH niet alleen een beeld van het aantal mensen dat 
aangemeld is bij het CAB, maar ook van het aantal effectieve gebruikers van de tolkuren. In 2004 
maakten 600 van de 1.400 dove cliënten gebruik van de tolkuren. In 2006 maakten 576 van de 
1.544 dove cliënten gebruik van de tolkuren. Enkel in 2005 was het aantal effectieve gebruikers 
(minimaal 1 keer) beduidend hoger.  

 
a) Werd bij cliënten of effectieve gebruikers die afhaakten reeds navraag gedaan naar de 

reden(en)? Wat bleek daaruit? Vond reeds een bevraging plaats onder de gebruikers? Behoort 
dergelijke bevraging/evaluatie tot het takenpakket van het CAB of het VAPH? 
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b) Welke concrete inspanningen worden geleverd om nieuwe doven te bereiken of de verbeterde 

dienstverlening te doen doordringen tot de doven (die eventueel afhaakten)? Behoort dit tot het 
takenpakket van het CAB of het VAPH? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 28 van 15 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1.  De twee instant-doventolken waren onder contract van september 2007 tot en met maart 2008 en 

vanaf september 2008. 
 

a)+ b)  hiervoor verwijs ik naar de tabel ‘overzicht tolkuren’ als bijlage. Merk wel op dat de 
cijfers betrekking hebben op de provincie waar de opdrachten plaatsvonden, welke niet 
noodzakelijk de provincie is waar de gebruiker woont. 

 
c) De spreiding van de actieve gebruikers van tolkopdrachten over de verschillende 

provincies: 
 

Antwerpen: 150 
Vlaams-Brabant:  88 
Limburg:  52 
Oost-Vlaanderen: 251 
West-Vlaanderen:  186 
 

 
d) Als we kijken naar de verhouding tussen bij het VAPH bekende doven en de spreiding 

van de tolkuren over de provincies zien we dat Oost- en West-Vlaanderen zich boven 
het gemiddelde situeren. 

 
Provincie % van de bij het VAPH 

bekende doven 
% van de gebruikers van doventolken 

Oost-Vlaanderen 25 34 
West-Vlaanderen 21 26 
Vlaams-Brabant 15 12 
Limburg 11 7 
Antwerpen 28 21 

 
 

e) Het is niet eenvoudig om hier conclusies uit te trekken. Wat bijvoorbeeld de provincie 
Limburg betreft ligt het aantal aanvragen bij het VAPH in het algemeen laag. Wat 
specifiek voor de tolkaanvragen kan meespelen is dat de verplaatsingskosten van de tolk 
ten laste van de cliënt vallen en dat deze daarom soms afhaakt als een (instant-)tolk een 
verre verplaatsing moet maken. 

 Vlaams-Brabant (inclusief Brussel) trekt wellicht veel tolkactiviteit aan omdat veel 
gebruikers een tolk in die regio nodig hebben voor vergaderingen en dergelijke. 

 
 
2.  De stelling dat de tolkondersteuning van doven en slechthorenden geen volledig succesverhaal is 

moet sterk worden genuanceerd. 
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 Het aantal dove gebruikers dat effectief tolken inzet groeit aanmerkelijk: 42,4 % in 2004 en 
2005, 44,4 % in 2006 (het VAPH-jaarverslag vermeldt hier verkeerdelijk 37,3 %) en 56,2 % in 
2007. 

 Ook het aantal uren per effectieve gebruiker stijgt: waar dat in 2004 12,7 uur per jaar was  steeg 
dat in 2007 naar 15,2 uur. Vanaf 2007 kunnen deze cijfers worden gesplitst in Welzijn (10,1 
uren per actieve gebruiker) en Arbeid (26,4 uren). 

 
a) Een bevraging bij de doelgroep is mede door de aard van hun handicap niet eenvoudig 

en is voor het CAB niet onmiddellijk haalbaar. Het VAPH zelf heeft dit jaar voor de 
tweede keer een cliënttevredenheidsonderzoek laten verrichten, waarin alle segmenten 
van de VAPH-doelgroep werden bevraagd. Deze cijfers zijn echter nog niet 
beschikbaar. 

 
b) Het tolkbewustzijn bij (nieuwe) gebruikers wordt op tal van manieren gestimuleerd. 

 
• In MPI’s en in het Buitengewoon Onderwijs geven begeleiders info en vragen 

samen met hun leerlingen dikwijls het recht op tolkuren al vroeg aan bij het 
VAPH of bij het departement Onderwijs. 

• binnen het dovenverenigingsleven zijn bij tal van evenementen en activiteiten 
tolken aanwezig, zodat gebruikers het nut en de goede kwaliteit van tolken 
rechtstreeks ervaren. 

• Door middel van Vlaamse gebarentaal (VGT) wordt de informatie op de website 
van het CAB toegankelijker gemaakt. 

• Gebruikers krijgen ook informatie via sociale diensten en/of centra die zich 
specifiek richten tot dove gebruikers. 

 
BIJLAGE 
 
Overzicht tolkuren 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/28/antw.028.bijl.001.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 31 
van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Overeenkomsten met gemeenten   -   Deelname faciliteitengemeenten 
 
Binnen de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werden een aantal overeenkomsten 
afgesloten tussen de bevoegde minister en de gemeentebesturen van de Vlaamse gemeenten. Gezien 
de gemeentelijke autonomie, zijn deze overeenkomsten in principe vrijblijvend. Maar aangezien ze 
meestal passen in het algemeen belang, hangt er een beloning aan vast. Gemeenten die niet instappen 
in deze overeenkomsten missen dan ook vaak belangrijke geldelijke tussenkomsten voor de uitvoering 
van een degelijk lokaal beleid. 
 
De indruk leeft dat vooral de burgemeesters van de faciliteitengemeenten vaak niet ingaan op het 
aanbod vanuit de Vlaamse overheid. Daardoor worden zowel de Vlaamse als de anderstalige 
bevolkingsgroepen uit die gemeenten tekort gedaan in vergelijking met andere gemeenten, en wel door 
hun eigen bestuurders. Van de kant van de burgemeesters en gemeentebesturen is dit allerminst een 
daad van goed bestuur. 
 
Graag vernam ik in hoeverre de werkelijkheid deze indruk ook bevestigt. 
 
1. Aan welke vrijwillige programma’s, samenwerkingsovereenkomsten, convenanten of opdrachten 

binnen de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben de verschillende 
faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel al dan niet deelgenomen? 

 
2. Om welke reden(en) werd er desgevallend niet deelgenomen? 
 
3. Hoeveel geld hebben ze daardoor niet ontvangen? 
 
N.B. Gelijkaardige vragen werden gesteld aan de ministers (Peeters nr. 18, Van Mechelen nr. 15, 

Vandenbroucke nr. 28, Anciaux nr. 12, Keulen nr. 10, Van Brempt nr. 26, Vanackere nr. 31, 
Crevits nr. 36, Ceysens nr. 11). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 31 van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Dit gecoördineerd deelantwoord bevat de antwoorden van Steven Vanackere, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de viceminister-president van de Vlaamse Regering Dirk Van 
Mechelen, tevens Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, van Bert Anciaux, 
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel en van Marino Keulen, Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Inburgering en Wonen. 
 
1. De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin geeft aan dat er binnen zijn 

beleidsdomeinen geen vrijwillige programma’s, samenwerkingsovereenkomsten, convenanten of 
opdrachten met de gemeenten lopen waar financiële middelen tegenover staan. Dit is dus ook niet 
het geval voor de faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel. 

 
De minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening deelt mee dat de 
faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel net zoals de andere 302 gemeenten van het Vlaamse 
Gewest zijn toegetreden tot het Lokaal Pact. Hierdoor hebben de desbetreffende gemeenten 
maximaal genoten van de schuldovername door het Vlaamse Gewest ten bedrage van 100 euro per 
inwoner, een extra compensatie voor de afschaffing van de Elia-heffing, en extra financiële 
ondersteuning voor de overname van gewest- en provinciewegen en voor rioleringen. Aan deze 
voordelen zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten de gemeenten de belastingdruk 
bevriezen, en een bedrijfsvriendelijkere fiscaliteit voeren. Ook moet de forfaitaire huisvuiltaks 
vervangen worden door een belasting volgens het principe ‘vervuiler betaalt’. 

 
Het bedrag per faciliteitengemeente: 
Drogenbos:      482.200 euro 
Kraainem:   1.310.500 euro 
Linkebeek:         471.000 euro 
Sint-Genesius-Rode: 1.797.500 euro 
Wemmel:   1.499.600 euro 
Wezembeek-Oppem: 1.349.600 euro 
Totaal:   6.910.400 euro 
 
De faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel hebben op basis van hun inwonersaantal (zoals 
bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2007) maximaal gebruik gemaakt van 
de financiële mogelijkheden uit het Lokaal Pact. 
Er zijn geen andere vrijwillige programma’s, samenwerkingsovereenkomsten, convenanten of 
opdrachten binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting waaraan deze gemeenten 
kunnen/konden deelnemen. 
 
In het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed zijn geen vrijwillige 
programma’s, samenwerkingsovereenkomsten of opdrachten met faciliteitengemeenten in de rand 
rond Brussel.  
 
Volgens de minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel kunnen gemeenten vrijwillig 
inschrijven binnen de sportkredieten met betrekking tot het sportinfrastructuurplan. Geen enkele 
faciliteitengemeente diende een aanvraag in. 
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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 wordt, in hoofdstuk VIII, afdeling II, de titel van cultuurgemeente en sportgemeente 
geïntroduceerd (via een tweejaarlijkse toekenning). In afwachting van de uitvoeringsbepalingen 
van het betreffende decreet en omdat de uiterste indiendatum voor de eerste aanvragen decretaal 
werd vastgelegd op 1 april 2008, werden de gemeenten via een open oproep gevraagd om zich 
kandidaat te stellen voor: de titel van Cultuurgemeente of –stad in 2010, Sportgemeente of –stad 
in 2011, Cultuurgemeente of –stad in 2012. Geen enkele faciliteitengemeente diende een aanvraag 
in. 
 
De decretale subsidiëring van de gemeentebesturen inzake hun sportwerking zit vervat in het 
decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid. 
Deze ondersteuning richt zich tot alle gemeenten. Indien een gemeente zelf niet wenst in te 
stappen in het decreet, kan de sportraad of een representatieve groep van sportverenigingen, los 
van de gemeente, instappen in het decreet door de opmaak van een verenigingssportbeleidsplan. 
Tot op heden zijn er 280 Vlaamse gemeenten ingestapt in het decreet.  
Geen enkele faciliteitengemeente in de Vlaamse rand rond Brussel is als gemeente ingestapt in het 
decreet. 
Wel werd er in 5 faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel een verenigingssport-
beleidsplan opgesteld door de sportraad of door een representatieve groep van sportverenigingen. 
Het betreft: Sportraad Kraainem, Nederlandstalig Sportoverleg Linkebeek, Wemmelse Sportraad, 
Sportraad Wezembeek-Oppem, Nederlandstalig Sportoverleg Sint-Genesius-Rode. 
Enkel voor Drogenbos werd geen dossier ingediend noch vanuit de gemeente noch vanuit het 
sportveld. 
 
Binnen het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen kunnen gemeenten 
structurele subsidies ontvangen in het kader van: 

 
(a) het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid (voor cultuurbeleidsplan en bibliotheek); 
(b) het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter 
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (hoofdstuk IV, afdeling III: Lokale 
netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede) 
(c) het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het 
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid 

 
(a) Geen enkele van de zes faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel heeft een aanvraag 
ingediend om een subsidie voor de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan te bekomen 
in het kader van artikel 19 van het decreet van 13 juli 2001.  

 
Binnen datzelfde decreet worden gemeenten in het kader van artikel 38 gesubsidieerd voor de 
organisatie van een openbare bibliotheek. Sint-Genesius-Rode en Wemmel maken daar gebruik 
van.  
Een cultuurraad van een randgemeente, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, die nog niet beschikt over een krachtens dit 
decreet gesubsidieerde bibliotheek, kan een projectaanvraag indienen ter ondersteuning van een 
Nederlandstalig privaatrechtelijk bibliotheekbedieningspunt. De subsidie, die maximaal 4 euro 
per inwoner bedraagt, vervalt zodra de gemeente beschikt over een krachtens dit decreet 
gesubsidieerde bibliotheek (art. 74 van het decreet). Op basis van dit artikel werden dit jaar de 
privaatrechtelijke bibliotheken van Drogenbos en Kraainem gesubsidieerd.  

 
(b) Geen enkele van de zes faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel heeft uiterlijk op 1 
oktober 2008 een aanvraag ingediend in het kader van artikel 22 van het Participatiedecreet voor 
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het bekomen van een subsidie voor lokale netwerken voor de bevordering van de 
vrijetijdsparticipatie van personen in armoede. 
 
(c) Geen enkele van de zes faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel heeft voor de 
beleidsperiode 2008-2010 een jeugdbeleidsplan ter goedkeuring aan de minister voorgelegd. Geen 
enkele faciliteitengemeente maakt bijgevolg aanspraak op de subsidiëring voor de opmaak en 
uitvoering van een lokaal jeugdbeleidsplan. 

 
Het decreet lokaal jeugdbeleid bepaalt evenwel in artikel 7, §2: “als een gemeentebestuur … in 
gebreke blijft, kunnen de plaatselijke en intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven met een bereik 
of actieve werking in die gemeente en die voldoen aan de voorwaarden … een gezamenlijk 
jeugdwerkbeleidsplan indienen bij de Vlaamse Regering. In dit geval wordt de subsidie 
rechtstreeks uitbetaald aan de aan de plaatselijke en intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven met 
dien verstande dat het totale subsidiebedrag per gemeente ten hoogste 80% kan zijn van het bedrag 
dat normaal aan het gemeentebestuur uitbetaald zou worden voor het jeugdwerkbeleid, zoals 
verdeeld in artikel 8, §3”. 
 
De plaatselijke jeugdwerkinitiatieven uit de 6 faciliteitengemeenten kozen ervoor om een 
gezamenlijk jeugdwerkbeleidsplan voor subsidiëring in te dienen. Deze plannen werden in de loop 
van 2008 door de minister voor subsidiëring aanvaard zodat de jeugdwerkinitiatieven op basis 
hiervan subsidies ontvangen. 
 
Binnen de beleidsvelden Kunsten en Erfgoed zijn er in het bestaande regelgevend kader 
mogelijkheden voor de faciliteitengemeenten om beroep te doen op enige vorm van financiering 
of ondersteuning. Organisaties of individuele kunstenaars die in de rand gevestigd zijn kunnen 
subsidieaanvragen indienen. In het kader van het cultureel-erfgoedbeleid worden cultureel-
erfgoedconvenants gesloten met steden of gemeenten – op basis van het aanwezige cultureel 
erfgoed. De randgemeenten komen in aanmerking voor deze regeling maar hebben tot nu toe geen 
aanvraag ingediend, noch afzonderlijk, noch in een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
Het Felix De Boeckmuseum in Drogenbos is een erkend museum, sinds 24 oktober ingedeeld bij 
het regionale niveau. Het museum wordt beheerd door een vzw waarvan de gemeente, de 
provincie en de vzw De Rand de oprichters zijn.  
 
De minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering stelt dat wat het 
stedenfonds betreft de beleidsovereenkomsten worden afgesloten met de grootsteden Antwerpen 
en Gent, de centrumsteden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, 
Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de VGC, die optreedt als bevoegde instelling voor het 
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 
De rechthebbenden zijn nominatim opgesomd in artikel 4 van het decreet van 13 december 2002 
tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds. De 
faciliteitengemeenten komen volgens de bepalingen van het decreet niet in aanmerking. 

 
Op basis van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid t.a.v. etnisch-culturele 
minderheden kunnen gemeenten waar veel Vlamingen van diverse herkomst wonen een erkenning 
en subsidiëring aanvragen voor een lokale integratiedienst. Met de erkende integratiediensten 
worden telkens driejaarlijkse overeenkomsten afgesloten. In aanmerking komen alle gemeenten 
die kunnen aantonen dat ze voldoende inwoners van diverse herkomst tellen. Voor een erkende 
integratiedienst van 1 personeelslid werd in 2008 een subsidie van 58.590 euro voorzien. Dit 
bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de anciënniteit en de indexering. Van de 
lokale besturen wordt cofinanciering verwacht ten belope van de helft van het subsidiebedrag. 
Tot op heden heeft geen enkele faciliteitengemeente in de rand rond Brussel een aanvraag gedaan 
voor een erkenning en subsidiëring van een lokale integratiedienst. Gemeenten nemen zelf het 
initiatief om een dossier in te dienen. De Vlaamse overheid beschikt niet over specifieke 
informatie waarom er geen aanvraag uit de betrokken gemeenten werd ingediend. 
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De minister wijst erop dat alle 308 Vlaamse gemeenten kunnen deelnemen aan het pact tussen de 
Vlaamse regering en de lokale besturen, dus ook de faciliteitengemeenten. 

 
In het beleidsdomein Wonen wordt in het kader van de Subsidie Ondersteuning Lokaal 
Woonbeleid de mogelijkheid geboden om ondersteuning te vragen van het Vlaamse gewest. 
In 2007 werd aan drie intergemeentelijke projecten een subsidie toegekend, aan deze projecten 
participeren 17 gemeenten. In 2008 werden 18 projectaanvragen ontvangen, waarvan 16 
ontvankelijk verklaard werden. Bij deze projecten zijn in totaal 84 gemeenten betrokken.  
Er is één faciliteitengemeente buiten de rand rond Brussel, met name Mesen, die samen met twee 
Vlaamse gemeenten (Wervik en Menen) een aanvraag heeft ingediend voor een intergemeentelijk 
project. Deze aanvraag kon echter niet ontvankelijk worden verklaard. 
Er zijn wel aanvragen uit de Rand rond Brussel, maar daarin zijn geen faciliteitengemeenten 
betrokken. Het gaat om volgende projectaanvragen: 
2007: Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant (Dilbeek, Asse, Opwijk, Meise, Londerzeel, 
Kapelle-op-den-Bos) 
2008: Regionaal Woonbeleid Vilvoorde-Machelen 
2008: Het Glazen Huis (Overijse – Hoeilaart) 
2008: Van Halse woonwinkel naar regionaal woonbeleid (Halle, Sint-Pieters-Leeuw) 

 
2. Vraag 2 is niet van toepassing voor de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en 

Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening. 
 

De minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel meldt dat er niet gepolst werd naar redenen 
van al dan niet deelname van de faciliteitengemeenten om een subsidie te ontvangen in het kader 
van het sportinfrastructuurplan, in het kader van Cultuur/Sportgemeente of –stad van Vlaanderen 
en met betrekking tot de beleidsvelden Kunsten en Erfgoed. 
 
Enkel de gemeente Drogenbos is niet ingestapt in het Sport voor Allen-decreet. De oorzaken 
waarom de gemeenten in dit kader geen subsidies aanvragen moet op het lokale niveau worden 
gezocht. De Franstalige bestuurders in deze gemeenten geven vaak aan dat zij deze middelen ook 
willen kunnen inzetten voor de ondersteuning van Franstalige initiatieven. 
 
De oorzaken waarom de gemeenten in het kader van Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen geen subsidies aanvragen moet op het lokale niveau worden gezocht. De Franstalige 
bestuurders in deze gemeenten geven vaak aan dat zij deze middelen ook willen kunnen inzetten 
voor de ondersteuning van Franstalige initiatieven. Bij de subsidies voor lokale netwerken 
subsidie speelt misschien ook de korte indientermijn (43 gemeenten dienden een dossier in), maar 
aanvragen hiervoor kunnen jaarlijks worden ingediend. 
 
De minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering antwoordt dat de 
betrokken faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand niet hebben geduid waarom niet is ingegaan 
op het mogelijk aanbod. Ook de overige Vlaamse gemeenten die geen projectaanvraag hebben 
ingediend, hebben niet geduid waarom niet ingegaan is op het mogelijk aanbod. De redenen zijn 
dan ook niet formeel bekend. 

 
3. Vraag 3 is niet van toepassing voor de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en 

Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening. 
 

De minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel antwoordt dat de subsidie in het kader van 
het sportinfrastructuurplan varieert afhankelijk van het in te dienen project. De subsidie voor 
Cultuur/Sportgemeente of -stad van Vlaanderen bedraagt 200.000 euro in het jaar voorafgaand aan 
het jaar waarin de stad of gemeente de titel draagt en 200.000 euro tijdens het jaar zelf. 
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Gemeenten die instappen in het Sport voor Allen-decreet en voldoen aan de voorwaarden 
ontvangen enerzijds 1,5 euro per inwoner beleidssubsidie (2008-2013) en desgevallend 0,8 euro 
impulssubsidie (2009-2013). 

 
Indien een verenigingssportbeleidsplan wordt ingediend bedraagt de beleidssubsidie 80% van 1,5 
euro per inwoner. Zij kunnen niet genieten van impulssubsidie. De Vlaamse regering heeft op 17 
oktober 2008 nog een uitvoeringsbesluit goedgekeurd betreffende een aanvullende subsidie voor 
de verenigingssportbeleidsplannen in de randgemeenten. Deze aanvullende subsidie bedraagt 20% 
van 1,5 euro per inwoner. 

 
Door niet in te stappen in het Sport voor Allen-decreet kan Drogenbos de volgende subsidies niet 
ontvangen: 
a. als gemeente:  

- beleidssubsidie: 7.233,00 euro  
- impulssubsidie: 3.857,60 euro  

b. via een verenigingssportbeleidsplan:  
- beleidssubsidie: 5.786,40 euro  
- aanvullende subsidie: 1.446,60 euro 

 
(a) Voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan wordt aan gemeenten en aan 
samenwerkingsverbanden van gemeenten een enveloppensubsidie ter beschikking gesteld:  

• voor gemeenten vanaf 10 000 inwoners en voor samenwerkingsverbanden van gemeenten 
een subsidie van 50 000 euro op jaarbasis; 

• voor gemeenten met minder dan 10 000 inwoners een subsidie van 25 000 euro op 
jaarbasis. 

Deze enveloppensubsidie wordt aangevuld met een subsidie van één euro per inwoner voor de 
ondersteuning van initiatieven ter bevordering van gemeenschapsvorming. 

 
Voor de berekening van de subsidie voor openbare bibliotheken geldt: 

- Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: een subsidiebedrag van 50.000 euro.  
- Gemeenten met 10.000 inwoners of meer: per inwoner een subsidiebedrag van 6 euro.  
- Een cultuurraad van een randgemeente, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik 

van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, die nog niet beschikt over 
een krachtens dit decreet gesubsidieerde bibliotheek, kan een projectaanvraag indienen ter 
ondersteuning van een Nederlandstalig privaatrechtelijk bibliotheekbedieningspunt. De 
subsidie, die maximaal 4 euro per inwoner bedraagt, vervalt zodra de gemeente beschikt 
over een krachtens dit decreet gesubsidieerde bibliotheek.  

- Elke gemeente kan een forfaitaire subsidie krijgen ten bedrage van 0,15 euro per inwoner 
van de gemeente ter ondersteuning van de participatie aan provinciale 
bibliotheeksystemen. Dit geldt niet voor de privaatrechtelijke initiatieven (van Drogenbos 
en Kraainem). 

 
In onderstaande tabel zijn de subsidies opgenomen die de betrokken gemeenten ontvangen en de 
subsidies die de gemeenten potentieel hadden kunnen ontvangen indien ze een aanvraag hadden 
gedaan en voldeden aan alle voorwaarden.  
NB. De subsidies voor de bibliotheken van Drogenbos en Kraainem worden uitbetaald aan 
privaatrechtelijke organisaties. 

 
    ontvangen subsidie   potentiële subsidie 
gemeente   cultuurbeleidsplan bibliotheek   cultuurbeleidsplan bibliotheek 
Drogenbos  0,00 10.339,33   32.030,06 54.380,38 
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Kraainem  0,00 32.783,03   67.703,12 86.372,43 
Linkebeek  0,00 0,00   31.904,62 54.362,37 
Sint-Genesius-
Rode  0,00 118.469,63   72.824,54 118.469,63 
Wemmel  0,00 98.835,64   69.444,21 98.835,64 
Wezenbeek-
Oppem   0,00 0,00   68.082,64 88.949,44 

 

(b) De berekening van de subsidies voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van personen in 
armoede is gebaseerd op 2 parameters:  

 50% op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
(als vermeld in artikel 37, § 1 en § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorgingen en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994)  

 50% op basis van het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie (als vermeld in de 
wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie)  

In onderstaande tabel zijn de subsidies opgenomen die de betrokken gemeenten ontvangen en de 
subsidies die de gemeenten potentieel hadden kunnen ontvangen indien ze een aanvraag hadden 
gedaan en voldeden aan alle voorwaarden.  

 
gemeente   ontvangen subsidie potentiële subsidie   
Drogenbos 0,00   1.906,00   
Kraainem   0,00   2.013,00   
Linkebeek   0,00   660,00   
Sint-Genesius-Rode 0,00   2.857,00   
Wemmel   0,00   2.957,00   
Wezenbeek-Oppem 0,00   1.877,00   

 
 

(c) De subsidies in het kader van het lokaal jeugdbeleid worden verdeeld op basis van: 
 

Het budget voor het gemeentelijk jeugdwerkbeleid wordt verdeeld volgens de volgende criteria :  
- 60 procent wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners jonger dan vijfentwintig jaar, 

onder de gemeentebesturen van het Vlaamse Gewest, en gereserveerd voor de uitvoering van 
de gemeentelijke jeugdbeleidsplannen, voor zover die plannen voldoen aan de criteria die 
gesteld worden in dit decreet;  

- 20 procent wordt, op basis van sociaal-geografische indicatoren, verdeeld onder de 
gemeentebesturen en gereserveerd voor de ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven die de 
toegankelijkheid van het jeugdwerk verhogen voor alle kinderen en jongeren, en waarin 
gewerkt wordt met kinderen en jongeren die zich in een sociaal-cultureel of sociaal-
economisch zwakke positie bevinden, onder de voorwaarden, die de Vlaamse Regering 
bepaalt;  

- 20 procent wordt gereserveerd voor de gemeentebesturen om tegemoet te komen aan de 
jeugdwerkprioriteit. 

 
Als het gemeentebestuur geen jeugdwerkbeleidsplan indient, kunnen de plaatselijke en 
intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven met een bereik of actieve werking in die gemeente een 
gezamenlijk jeugdwerkbeleidsplan indienen. In dit geval wordt de subsidie rechtstreeks uitbetaald 
aan de plaatselijke en intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven, met dien verstande dat het totale 
subsidiebedrag per gemeente ten hoogste 80 procent kan zijn van het bedrag dat normaal aan het 
gemeentebestuur uitbetaald zou worden voor het jeugdwerkbeleid. 
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In onderstaande tabel zijn de subsidies opgenomen die de betrokken gemeenten ontvangen en de 
subsidies die de gemeenten potentieel hadden kunnen ontvangen indien ze een aanvraag hadden 
gedaan en voldeden aan alle voorwaarden. NB. De subsidies voor het lokale jeugdbeleid worden 
rechtstreeks uitbetaald aan de plaatselijke jeugdwerkinitiatieven. 

 
gemeente   ontvangen subsidie potentiële subsidie 
Drogenbos 9.217,68  13.486,09 
Kraainem   26.631,60  38.963,85 
Linkebeek   9.558,16  13.984,24 
Sint-Genesius-Rode 35.867,85  52.477,11 
Wemmel   26.161,12  38.272,50 
Wezenbeek-Oppem 28.253,52  41.336,82 

 
 

Omtrent de beleidsvelden Kunsten en Erfgoed is het moeilijk een budgettaire inschatting te geven 
voor de individuele faciliteitengemeenten. De recente bedragen voor de erfgoedconvenants 
variëren van 132.506 euro (Tongeren) tot 800.000 euro (Antwerpen). 
 
De minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering meldt dat de 
subsidie in het kader van zijn bevoegdheid Wonen voorziet in een tussenkomst in loon- en 
werkingskosten onder voorwaarde van lokale cofinanciering. Het bedrag van de subsidie is dus 
mee afhankelijk van de omvang van het project. 
Het is bijgevolg niet mogelijk zelfs maar een benaderende raming te maken van de subsidies die 
deze gemeenten in het kader van de intergemeentelijke samenwerking hebben ontlopen. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
AANVULLEND GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 31 van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Het aanvullend gecoördineerd antwoord bevat het deelantwoord van mevrouw Patricia Ceysens, 
Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. 

 
1. Het Vlaamse EFRO doelstelling 2-programma 2007-2013 streeft als hoofddoelstellingen na: 

het bevorderen van de verdere ontwikkeling van Vlaanderen tot één van de meest competitieve 
regio’s, een duurzame economische groei, de creatie van meer en betere tewerkstelling en de 
bescherming en verbetering van het milieu.  

 Het programma heeft betrekking op heel Vlaanderen en is ingedeeld in 4 prioriteiten:  
 prioriteit 1: het bevorderen van kenniseconomie en innovatie; 
 prioriteit 2: het stimuleren van ondernemerschap; 
 prioriteit 3: het verbeteren van de ruimtelijk-economische omgevingsfactoren; 
 prioriteit 4: het bevorderen van stedelijke ontwikkeling. 
 Binnen de eerste drie prioriteiten, kunnen promotoren uit heel Vlaanderen projecten indienen die 

beantwoorden aan de prioriteiten en/of de specifieke projectoproepen. 
 Prioriteit 4 richt zich op de 13 centrumsteden en gemeenten uit de Vlaamse Rand. Die 

gemeenten  kunnen projecten indienen die beantwoorden aan de prioriteiten en/of de specifieke 
projectoproepen.  

 
 Wat het bedrijfshuisvestingsbeleid betreft beschikt de sector Economie niet over vrijwillige 

programma’s, samenwerkingsovereenkomsten, convenanten of opdrachten waaraan gemeenten 
kunnen deelnemen. De faciliteitengemeenten hebben anderzijds ook nooit gebruik gemaakt van 
de subsidiemogelijkheden voor het (her)inrichten van bedrijventerreinen en het moderniseren, 
uitbreiden of oprichten van bedrijfsgebouwen. 

 
 In het kader van het afgelopen actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente zijn wel 

projecten gesubsidieerd die acties voorzagen waar (een aantal) gemeenten aan kon deel nemen  
 We hebben geen zicht in welke mate de faciliteitengemeenten daaraan al dan niet hebben deel 

genomen. Dit was geen element van evaluatie.  
 
2. Binnen het EFRO doelstelling 2-programma heeft, wat de Vlaamse Rand betreft, Vilvoorde 

onlangs een overeenkomst afgesloten voor het project “Kanaalpark Vilvoorde”. De EFRO-steun 
voor het project bedraagt 1.036.720,00 euro.  

 
 De faciliteitengemeenten zijn eerder residentiële gemeenten en zijn binnen het RSV niet 

geselecteerd als economische knooppunten. Zij komen dus niet in eerste instantie in aanmerking 
voor het aanleggen van bedrijventerreinen. 

 
 In het kader van ondernemingsvriendelijke gemeente is er geen onderzoek gedaan naar de 

reden waarom bepaalde gemeenten zich geen kandidaat stelden voor deelname aan bepaalde 
acties. 

 
3. Men kan dus niet stellen dat op het gebied van het EFRO doelstelling 2-programma en het 

bedrijfshuisvestingsbeleid de faciliteitengemeenten geld zouden hebben ontlopen. 
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 In het kader van de ondernemingsvriendelijke gemeente werd geen rechtstreekse steun 
toegekend aan gemeenten.  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
AANVULLEND GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 31 van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Het aanvullend gecoördineerd antwoord bevat het deelantwoord van de heer Frank Vandenbroucke, 
viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming. 
 
Onderwijs 
 
1+2+3 In het beleidsdomein Onderwijs en Vorming spelen de gemeenten een rol als inrichtende 

macht van onderwijs. De randgemeenten hebben allen een aanbod van gemeentelijk 
onderwijs. De samenwerking als inrichtende macht van onderwijs met de overheid is 
verplicht.  
In het kader van het decreet op het lokaal flankerend onderwijsbeleid kunnen gemeenten 
Vlaamse middelen krijgen om een lokaal flankerend onderwijsbeleid uit te werken voor alle 
scholen op hun grondgebied en binnen dit kader bepaalde projecten te realiseren. 
De samenwerking is structureel met de 13 centrumsteden, en projectmatig met andere 
gemeenten die vrijwillig een dossier indienen. In het schooljaar 2008-2009 zijn er projecten in 
14 gemeenten, andere dan de centrumsteden. 
Bij die groep van gemeenten is er geen faciliteitengemeente. Gezien de relatief beperkte 
middelen die momenteel voor de niet-centrumsteden beschikbaar zijn, is dit geen aanwijzing 
dat deze gemeenten zich bewust buiten het beleid plaatsen. 
Momenteel worden projectvoorstellen van gemeenten ingestuurd voor het concept “duurzaam 
naar school”. Deze projecten betreffen de verplaatsingen van en naar school en de gemeenten 
zijn daarin initiatiefnemer en coördinator.  
De kandidaturen worden nog ingewacht tot eind 2008. 
 

Werk 
 
1.  Alle dienstverlening van de VDAB wordt aangeboden op het ganse grondgebied, inclusief 

faciliteitengemeentes. Daarbij wordt ook de taalwetgeving nageleefd. 

Alle Vlaamse gemeentes, faciliteitengemeentes6 incluis, zijn betrokken geweest in de 
besprekingen die geleid hebben tot de oprichting van ondertussen 136 werkwinkels. 

Drie werkwinkels hebben in hun zorggebied gemeenten met taalfaciliteiten. De inwoners van de 
faciliteitengemeentes kunnen er terecht voor de dienstverlening van de betrokken partner-
organisaties. Het gaat om: 
- Zaventem, met de faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem in het zorggebied, 
- Asse, met naast Opwijk en Merchtem ook nog de faciliteitengemeente Wemmel, 
- Beersel, met de faciliteitengemeenten Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek. 

                                                      
6 De taalgrensgemeenten Bever, Herstappe, Mesen, Ronse, Spiere-Helkijn en Voeren, behorend tot het 
Nederlandse taalgebied, 
De zes randgemeenten, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-
Oppem behorend tot het Nederlandse taalgebied. 
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Voor volgende 4 zorggebieden is nog geen werkwinkel operationeel: Antwerpen-Linkeroever, 
Antwerpen-Wilrijk, Beersel, Zelzate.  

Reden daarvoor is het ontbreken van een geschikte, betaalbare locatie om een kwaliteitsvolle 
dienstverlening aan te bieden.  

De inwoners uit Beersel, Drogenbos, Linkebeek en St-Genesius-Rode kunnen nog steeds terecht 
in het VDAB-kantoor te Halle voor hun dienstverlening. 

  
Vanuit SYNTRA Vlaanderen zijn er geen specifieke initiatieven naar faciliteitengemeenten.  
 

2.  Zie sub. 1: voor Beersel, Drogenbos, Linkebeek en St-Genesius-Rode gaat het om het onbreken 
van een geschikte en betaalbare locatie.  

3.  Voor de betrokken gemeentes is er geen verlies aan middelen of derving van inkomsten. De 
investeringen gebeuren immers rechtstreeks door de Vlaamse overheid en komen rechtstreeks 
ten goede aan de inwoners van alle gemeentes behorend tot het Vlaamse gewest, met inbegrip 
van de faciliteitengemeentes in de rand rond Brussel. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
AANVULLEND GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 31 van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Het aanvullend gecoördineerd antwoord bevat het deelantwoord van mevrouw Kathleen Van Brempt, 
Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen. 
 
1. Binnen Sociale Economie kunnen lokale besturen intekenen op de lokale diensteneconomie. Dit 

engagement kadert dan in de regierol die hun in het decreet Lokale Diensteneconomie van 21 
december 2006 werd toegewezen.  
Het opnemen van de regierol is de vrije keuze van een lokaal bestuur en wordt dan ook niet 
geformaliseerd. Het betekent echter dat lokale besturen de kans krijgen om de initiatieven in de 
lokale diensteneconomie te ontwikkelen en te ondersteunen en hiervoor ook een Vlaamse cofinan-
ciering kunnen ontvangen. De mate waarin het lokale bestuur hierin moet investeren is afhankelijk 
van de invulling van de klaverbladfinanciering gekoppeld aan de aard van de dienstverlening. Zo 
is bijvoorbeeld de lokale inbreng bij lokale diensten buurtgerichte kinderopvang lager dan bij 
diensten die zwerfvuil verwijderen. 

 
Ook een aantal faciliteitengemeenten hebben lokale diensten op hun grondgebied. We lijsten ze 
even voor u op: 

 
Daarnaast werd in de recente oproep nog een erkenningsaanvraag tot initiatief in de lokale 
diensteneconomie door een faciliteitengemeente ingediend: 

 
Initiatief Plaats VTE 

doelgroep 
werknemers 

VTE 
omkadering 

Dienstverlening 

OCMW Sint-
Genesius-Rode 

Sint-Genesius-Rode 2 1 Klussen-, poets- en 
oppashulp.  

 
2. Het al dan niet opnemen van een regierol op vlak van lokale diensteneconomie is de vrije keuze 

van ieder lokaal bestuur. Zij worden niet om een motivatie in deze keuze gevraagd, we hebben 
bijgevolg geen inzicht in de redenen van niet deelname. 

 
3. Een initiatief in de lokale diensteneconomie ontvangt 8.000 euro per voltijds equivalent 

doelgroepwerknemer per jaar. De omkaderingspremie bedraagt maximaal 12.000 euro op jaarbasis 
per voltijds equivalent omkadering van 1 tot en met 10 voltijds equivalent tewerkgestelde doel-
groepwerknemers. Vanaf 11 voltijds equivalent tewerkgestelde doelgroepwerknemers bedraagt de 
omkaderingspremie 1.200 euro op jaarbasis per extra voltijds equivalent tewerkgestelde 
doelgroepwerknemer. 
De loon- en omkaderingspremie worden gekoppeld aan de gezondheidsindex. 
 

1. Bij Gelijke Kansen in Vlaanderen lopen geen samenwerkingsovereenkomsten of andere vormen 
van structurele samenwerking met gemeentebesturen. Steden en gemeenten kunnen net als elke 
andere organisatie bij Gelijke Kansen in Vlaanderen een aanvraag tot projectsubsidiëring indienen 
of een subsidiëring aanvragen in het kader van aangepast vervoer voor personen met een beperkte 
mobiliteit. De criteria om voor deze subsidies in aanmerking te komen worden toegelicht in 
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respectievelijk de subsidiegids voor projecten en in de subsidiegids voor aangepast vervoer. 
Slechts een zeer beperkt aantal steden en gemeenten heeft in de loop van deze legislatuur 
dergelijke subsidiëring aangevraagd. Hiertoe behoorden geen faciliteitengemeenten.  

 
2. De reden hiervoor is ons onbekend.  
 
3. Omdat het hier geen subsidiëring betreft die na aanvraag wordt goedgekeurd voor een vooraf 

overeengekomen bedrag, is niet vaststelbaar of en hoeveel middelen de betreffende gemeenten 
hierdoor niet hebben ontvangen. 
 

Voor wat de bevoegdheid Mobiliteit betreft: 
 

1. Alle faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel ondertekenden tijdens de vorige 
gemeentelijke legislatuur het moederconvenant en stapten dus ook mee in het 
mobiliteitsconvenantsproces. Intussen beschikken de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Wezembeek 
-Oppem en Drogenbos over een eerste conform verklaard mobiliteitsplan. De overige drie 
gemeenten werken intussen verder aan hun mobiliteitsplan en beschikken over een conform 
verklaarde oriëntatienota of synthesenota. 

 Wezembeek-Oppem en Kraainem hebben op het investeringsprogramma van dit jaar een project 
met geluidsschermen, waarvoor ze een koepelmodule met module 5 afsloten en bereid zijn de 
gevraagde bijdrage te financieren volgens de bepalingen van de module 5. 

 Algemeen kan gesteld worden dat deze gemeenten goed samenwerken, zowel in kader van het 
mobiliteitsplan als voor weginfrastructuurprojecten (geluidsschermen, gevaarlijke punten met 
TV3V, streefbeelden, START-project, PCV-dossiers, …). 

2. De faciliteitengemeenten nemen wel degelijk deel aan de convenanten. 
 
3. Voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan ontvangt elke gemeente via de module 1 een 

subsidie die wordt uitbetaald nadat het plan conform werd verklaard. Een gemeente die over een 
conform mobiliteitsplan beschikt, kan (afhankelijk van de noden) projecten ter uitvoering van het 
mobiliteitsbeleidsplan realiseren. Ieder project bestaat uit een koepelmodule met enkele algemene 
bepalingen en één of meerdere modules. Door het bestaan van de modules is maatwerk mogelijk 
én kunnen projecten integraal worden bekeken. Hiervoor worden nooit op voorhand budgetten per 
gemeente vastgelegd of toegewezen. Het gaat immers om vergoedingen van gedane kosten.  

 
Voor wat De Lijn betreft: 
 
1. De faciliteitengemeenten in de provincie Vlaams-Brabant namen deel op volgende manieren: 

− Samenwerkingsovereenkomsten 
Eén gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten: de faciliteitengemeente 
Wemmel is betrokken partij bij een handhavingscharter afgesloten tussen De Lijn en de 
politiezone van AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel). 

 
− Derdebetalersystemen 

Sinds 2005 werd een derdebetalersysteem afgesloten met één faciliteitengemeente die nu 
nog steeds lopende is, namelijk in de gemeente Linkebeek wordt 50 % tussenkomst 
verleend op abonnementen voor -12-jarigen.  De betrokken gemeente betaalt het verschil.     

 
2. Niet van toepassing. 
 
3. Niet van toepassing. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -297- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 32 
van 20 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Armoedebestrijding   -   Projectaanvragen 
 
Om een impuls te geven aan initiatieven in het kader van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, 
lanceerde de Vlaamse overheid in mei 2008 een oproep voor projecten in de armoedebestrijding.  
 
Met deze oproep wordt voor het eerst uitvoering gegeven aan het projectenluik van het decreet 
betreffende de armoedebestrijding.  
 
Voor de projecten wordt een bedrag van 550.000 euro uitgetrokken. De projectaanvragen moesten 
uiterlijk op 1 juni 2008 worden ingediend. 
 
1. Hoeveel en welke projectaanvragen zijn er ingediend? Graag ook vermelding van de bijbehorende 

subsidieaanvraag.  
 
2. Hoeveel en welke projectaanvragen zijn goedgekeurd? Hoeveel projecten hebben een lokale 

werking (gemeentelijk niveau) en hoeveel projecten hebben een bovenlokale werking? 
 
3. Op basis van welke criteria zijn de projectaanvragen goedgekeurd? 
 
4. Zijn er projectaanvragen niet goedgekeurd? Zo ja, op basis van welke motivatie? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 32 van 20 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. Er werden 155 experimentele, vernieuwende of aanvullende projecten ingediend en 32 thema-

tische projecten. U vindt de volledige lijst inclusief subsidieaanvraag als bijlage. 
  
2. Binnen het oorspronkelijk beschikbare budget van 550.000 euro werden volgden projecten 

goedgekeurd: 
 

naam project bedrag (boven)lokaal 
WGC De Sleep SWiNGG- Samen werken naar Gezond Gedrag   3.496,50 lokaal
WGC Wel en Wee Wel en fit 33.111,30 lokaal
Recht en Welzijn vzw Vertel- en speelgoedtassen 21.300,00 lokaal
Stad Lier kinderopvang op maat   3.700,00 lokaal
OCMW Brugge Opvoedingsondersteuning en armoede 50.000,00 lokaal
CAW Stimulans Preventieproject schulden jongvolwassenen 34.102,00 lokaal
vzw Brug Ouder/kind project - samen toekomst maken 45.875,00 lokaal

Victoria Deluxe 
Van klacht naar kracht': armoede en geestelijke 
gezondheid(szorg) 49.569,55 lokaal 

LOGO Stad 
Antwerpen 

Een brug dichterbij: maatschappelijke 
hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg 
slaan de handen in elkaar 50.000,00 lokaal

vzw Andante 
Generalistische en gespecialiseerde geestelijke 
gezondheidszorg in een getrapt zorgmodel 50.000,00 lokaal

Buurtwinkel Gezondheidszorg vanuit religies 10.000,00 lokaal

Cedes 
Gezondheidskuur voor mensen in armoede / 
inleefkuur voor gezondheidswerkers 45.000,00 bovenlokaal

Ziekenhuisnetwerk 
Antwerpen 

Bijsturing van toegankelijkheid door kansarme 
cliënten 49.974,08 lokaal

SPK Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose 28.813,00 bovenlokaal
VVS - Sint-Egidio Dakloos omdat de wereld te snel draait 32.257,50 lokaal
Centrum Kauwenberg Een schone lei en een nieuw krijtje 34.156,00 lokaal

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de meeste projecten een lokale werking hebben. Wel was de 
mogelijkheid tot toepassing op ruimere schaal van de resultaten van het project één van de 
beoordelingscriteria van de experimentele projecten. 
 
Ik geef twee voorbeelden van dergelijke projecten. Het project van Centrum Kauwenberg zal 
onder meer resulteren in een draaiboek van groepswerk rond schuldpreventie bij mensen die in 
een collectieve schuldenregeling zitten en een overzicht van waar de preventieve schulden-
aanpak kan aanhangig gemaakt worden. Dit is dus in heel Vlaanderen bruikbaar. Vzw Andante 
wil in samenwerking met enkele wijkgezondheidscentra een model van getrapte psychologische 
zorg ontwikkelen, waarin de patiënten van de verschillende werkingen aan de nodige zorg 
geraken (laagdrempelig, zonder wachttijden, …) op de eerste en op de tweedelijn. Ze streven 
naar een model dat overdraagbaar is naar andere centra in andere steden. 
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Gezien het grote aantal ingediende projecten besliste ik om 333.000 euro bijkomende middelen 
te herverdelen voor de betoelaging van experimentele, vernieuwende of aanvullende projecten 
die een looptijd van maximum één jaar hebben. De administratieve procedure tot vastlegging 
van deze projectsubsidies loopt nog, waardoor ik u pas in november een volledig overzicht kan 
bezorgen van de geselecteerde projecten. 
 

3. De projecten werden in eerste instantie getoetst op ontvankelijkheid. Vervolgens werd nagegaan 
of het project beantwoordde aan de inhoudelijke prioriteiten van de projectoproep.  

 
Ten slotte werden de projectaanvragen beoordeeld op basis van de volgende criteria, afhankelijk 
van het type projectaanvraag: 
 

a) experimentele, vernieuwende of aanvullende projecten in de armoedebestrijding: 
- het project is vernieuwend qua doelgroep, processen en methodieken; 
- de resultaten van het project kunnen op ruimere schaal worden toegepast; 
- de projecten hebben aantoonbare resultaten ten opzichte van de inhoudelijke prioriteiten; 
- er is een proportionele verhouding tussen de middelen en de beoogde resultaten van het 

project (redelijkheid van het gevraagde budget, kosten-batenanalyse); 
- de organisatie staat garant voor een kwalitatieve uitvoering van het project, die gericht is 

op de realiseerbare plan- en doelmatige uitwerking ervan; 
 

b) thematische projecten: 
- de projecten hebben aantoonbare resultaten ten opzichte van de inhoudelijke prioriteiten; 
- er is een proportionele verhouding tussen de middelen en de beoogde resultaten van het 

project (redelijkheid van het gevraagde budget, kosten-batenanalyse); 
- de organisatie staat garant voor een kwalitatieve uitvoering van het project, die gericht is 

op de realiseerbare plan- en doelmatige uitwerking ervan. 
 

Binnen de beschikbare budgetten werden de projecten goedgekeurd die door de jury als beste 
gerangschikt werden op basis van deze criteria. 

 
4. De projecten die niet goedgekeurd werden, waren onontvankelijk, beantwoordden niet aan de 

inhoudelijke prioriteiten van de projectoproep of werden door de jury minder gescoord op de 
criteria vermeld onder het antwoord op vraag 3. 

 
BIJLAGE 
 
Projecten armoedebestrijding 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/32/antw.032.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 35 
van 20 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
VAPH   -   Wettelijke subrogatie 
 
In het jaarverslag 2007 van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) lees ik 
aangaande de wettelijke subrogatie door het VAPH dat het VAPH pas over de brug komt met 
voorschotten of bijkomende vergoedingen als de persoon zijn aanspraken heeft laten gelden tegenover 
de verzekeringsmaatschappij. 
 
Verder lees ik dat, als hij een akkoord sluit met de verzekeringsmaatschappij (en dus zijn aanspraken 
niet ten volle laat gelden), betrokkene mogelijk in conflict kan komen met het VAPH en de 
voorschotten teruggevorderd kunnen worden.  
 
Dit lijkt mij in tegenspraak met de eerste paragraaf. 
 
Anderzijds hoor ik van mensen met een handicap dat het VAPH soms niet wenst tussen te komen 
omdat nog niet uitgeklaard is (rechtsprocedure) of een verzekeraar al dan niet zal moeten tussenkomen 
en voor welk bedrag. Dit kan dan soms jarenlang aanslepen. 
 
1. Kan de minister één en ander verduidelijken? 
 
2. Kan betrokkene steeds zijn rechten tegenover het VAPH laten gelden, ongeacht of er een 

(definitieve) uitspraak is over de tussenkomst van de verzekering/derde? 
 
3. Wat gebeurt er indien een derde aansprakelijk is, maar geen (verplichte) verzekering had? 
 
4. Als het VAPH tussenkomt in afwachting van de verzekering, wordt dan het volledige bedrag 

uitgekeerd waar betrokkene recht op heeft?  
 
5. Wat wordt juist bedoeld met “zijn aanspraken heeft laten gelden tegenover de 

verzekeringsmaatschappij”? Kan dit voor betrokkene, buiten zijn wil, aanleiding geven tot 
vertraging wat de tussenkomsten van het VAPH betreft?  

 
6. In 2006 kreeg de ombudsdienst van het VAPH minder klachten, maar wat de wettelijke subrogatie 

betreft was er een stijging.  
 

Wat zijn de voornaamste klachten met betrekking tot de wettelijke subrogatie? 
 
7. In de beheersovereenkomst 2008-2010 met het VAPH staat dat de dossiers m.b.t. wettelijke 

subrogatie opgevolgd dienen te worden. Aangaande de parameters zou een aanvullende 
overeenkomst worden afgesloten. Kan de minister meedelen of deze aanvullende overeenkomst al 
werd afgesloten en wat deze inhoudt? 
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8. Welk totaalbedrag werd de voorbije jaren door het VAPH gerecupereerd via zijn aanspraken op 

verzekeringstussenkomsten?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 35 van 20 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1. De tussenkomsten van het VAPH en de schadeloosstelling krachtens andere wettelijke stelsels 

mogen niet gecumuleerd worden indien beide vergoedingen betrekking hebben op dezelfde schade 
en op grond van dezelfde handicap. Dit is het zogenaamde cumulverbod. 

 
 Dit principe wordt gemilderd door het feit dat het VAPH, voor de totstandkoming van een 

definitieve regeling (minnelijk of rechterlijk), tussenkomsten kan verlenen aan de persoon met een 
handicap en deze tussenkomsten kan verhalen op de derde vergoedingsdebiteur. Dit is het 
wettelijk subrogatierecht.  

 
 De tussenkomsten die het VAPH bij wijze van voorschot op de definitieve schadeloosstelling kan 

verrichten, worden echter toegekend onder de door de Vlaamse Regering vastgestelde 
voorwaarden (artikel 14, 3de lid van het Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap).  

 
 Deze voorwaarden werden vastgelegd in artikel 3, §2 van het Besluit van de Vlaamse Regering 

van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap. 

 
 Voormeld artikel legt de persoon met een handicap een informatie- en medewerkingsverplichting 

op ten aanzien van het VAPH. Concreet betekent dit dat de persoon met een handicap het VAPH 
op de hoogte moet houden van elke evolutie in zijn schadedossier, en ook het nodige moet doen 
om zijn rechten te laten gelden ten aanzien van de derde vergoedingsdebiteur, bijvoorbeeld ingaan 
op het verzoek van de derde vergoedingsdebiteur om een medische expertise te ondergaan waar de 
lichamelijke schade tengevolge het kwestieus ongeval wordt vastgesteld. Dit is een heel 
belangrijke stap in de gehele schadeprocedure, omdat de partijen zich op deze expertise zullen 
baseren om nadien de te vergoeden lichamelijke schade vast te stellen. Omdat de deskundige 
alleen maar antwoordt op de vragen die hem worden gesteld en zijn opdracht niet te buiten mag 
gaan, vraagt het VAPH aan de raadsman van het slachtoffer om de bijstandsvormen van het 
VAPH mee op te nemen in de deskundigenopdracht, zodat de deskundige zich kan uitspreken over 
de noodzakelijkheid hiervan voor het slachtoffer. Hetgeen de deskundige weerhoudt als 
lichamelijke schade zal doorgaans door de partijen worden aanvaard als de wettelijk te vergoeden 
lichamelijke schade. 

 
 "Zijn aanspraak doen gelden", waarvan sprake in het jaarverslag 2007, is dus streven naar een zo 

volledig mogelijke schadevergoeding, waardoor een huidig en toekomstig beroep op het VAPH is 
uitgesloten en waardoor het VAPH de tussenkomsten die zij verleende aan de persoon met een 
handicap voor het totstandkomen van een definitieve regeling succesvol kan verhalen op de derde 
vergoedingsdebiteur. Indien de noodzaak van de bijstand waarvoor deze tussenkomsten werden 
verricht niet is opgenomen in het expertiseverslag, zal de derde vergoedingsdebiteur doorgaans 
weigeren het VAPH terug te betalen. 

  
 Indien de persoon met een handicap het VAPH om een tussenkomst verzoekt, zal het VAPH 

nagaan of aan voormelde informatie- en medewerkingsverplichting is voldaan. Ik wens nog te 
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benadrukken dat de persoon met een handicap op grond van voormelde reglementaire bepaling 
verplicht is het VAPH spontaan op de hoogte te houden van elke evolutie in zijn schadedossier. 
Indien dit niet spontaan gebeurt, dan zal het VAPH zelf de nodige informatie opvragen aan de 
persoon met een handicap of aan deze vragen dat bepaalde stappen worden ondernomen die 
noodzakelijk zijn om tot een zo volledig mogelijke schadevergoeding te komen (bijvoorbeeld 
uitbreiding van de deskundigenopdracht met de bijstandsvormen van het VAPH). Indien het 
VAPH dit niet doet, dan heeft ze geen zicht op de evolutie in de schaderegeling en is het mogelijk 
dat de persoon met een handicap zijn aanspraak niet doet gelden, waardoor de terugvordering van 
de tussenkomsten van het VAPH in het gedrang kan komen. 

 
  In de meeste gevallen reageert de persoon met een handicap of zijn/haar raadsman vlug op de 

vraag van het VAPH om bepaalde informatie te verstrekken of bepaalde stappen te nemen in het 
kader van de informatie-en medewerkingsverplichting, met als gevolg dat het uitbetalen van 
tussenkomsten aan de persoon met een handicap redelijk vlug kan gebeuren. 

  
 De doelstelling van het verlenen van tussenkomsten bij wijze van voorschot op de definitieve 

schadevergoeding, namelijk zorgen dat de persoon met een handicap vlug een vergoeding krijgt en 
niet jarenlang moet wachten op een schadeloosstelling van de derde vergoedingsdebiteur, wordt 
hier zeker gerealiseerd. Aan dit principe wordt geen afbreuk gedaan door aan de persoon met een 
handicap te verzoeken dat hij zijn informatie- en medewerkingsplicht zou nakomen. Meer nog, het 
opvolgen van de instructies van het VAPH zal er doorgaans toe leiden dat een ruimere 
schadevergoeding wordt bekomen en dat bepaalde schadeposten niet over het hoofd worden 
gezien.  

 
 Voormelde toelichting is ook gedeeltelijk een antwoord op vraag 5. 
 
 Het is niet zo dat een definitieve schaderegeling (of 'akkoord') tussen de derde 

vergoedingsdebiteur en de persoon met een handicap op zich impliceert dat deze laatste zijn 
aanspraken ten aanzien van de derde vergoedingsdebiteur niet ten volle heeft laten gelden. 

 
 Zoals hoger reeds werd uiteengezet dient de persoon met een handicap de bijstandsvormen van het 

VAPH op te nemen in de deskundigenopdracht, opdat de deskundige zich zou uitspreken over de 
noodzakelijkheid hiervan.  

 
 Het is mogelijk dat de deskundige tot een andere conclusie komt dan het VAPH. De regelgeving 

van het VAPH gaat uit van de noodzakelijkheid van de bijstand vanuit het oogpunt van de sociale 
integratie van de persoon met een handicap. De deskundige zal doorgaans rekening houden met de 
medische noodzakelijkheid. Bovendien wordt de noodzakelijkheid van de bijstand beoordeeld 
door twee verschillende instanties, zijnde de deskundige en het VAPH (na beoordeling door de 
Provinciale Evaluatiecommissie en desgevallend advies van de Adviescommissie). Dit heeft tot 
gevolg dat een definitieve regeling tussen de persoon met een handicap en de derde 
vergoedingsdebiteur daarom niet altijd dezelfde bijstand zal vergoeden als de bijstand waarvoor 
het VAPH heeft beslist tussen te komen, ook al werd de vraag naar de noodzakelijkheid van deze 
bijstand voorgelegd aan de deskundige.  

  
 Nadat de persoon met een handicap heeft voldaan aan zijn/haar informatie- en medewerkings-

verplichting, is het VAPH decretaal verplicht om tussenkomsten te verlenen.  
 
 Het is dus niet zo dat, zoals u stelt, het VAPH niet tussenkomt zolang de procedure (minnelijk of 

rechterlijk) niet is uitgeklaard. Dit zou in strijd zijn met de geest van de gehele regeling van het 
toekennen van voorschotten en het wettelijk subrogatierecht. Deze regeling tracht net te bekomen 
dat de persoon met een handicap van het VAPH een tussenkomst kan bekomen in afwachting van 
een definitieve schadeloosstelling door een derde vergoedingsdebiteur. De weigering van het 
VAPH om tussenkomsten te verlenen voor een definitieve schaderegeling is afgesloten kan dus 
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wel in verband staan met de niet- naleving van de informatie- en medewerkingsverplichting van de 
persoon met een handicap ten aanzien van het VAPH, maar zeker niet louter omdat er geen 
definitieve schaderegeling is bekomen. 

  
2. Het antwoord op deze vraag zit reeds gedeeltelijk vervat in het antwoord op vraag 1. 
  
 Indien er nog geen definitieve schaderegeling is bekomen tussen de persoon met een handicap en 

de derde vergoedingsdebiteur, dan moet het VAPH tussenkomsten verrichten aan de persoon met 
een handicap, onder de voorwaarde dat deze laatste alle nuttige informatie verstrekt inzake 
zijn/haar schadegeval. Het VAPH zal daarna haar tussenkomsten krachtens haar wettelijk 
subrogatierecht trachten te recupereren van de derde vergoedingsdebiteur. 

 
 Van zodra dat er een definitieve schaderegeling is bekomen tussen de persoon met een handicap 

en de derde vergoedingsdebiteur, geldt het cumulverbod. Dit betekent dat het VAPH geen 
tussenkomsten meer mag verlenen aan de persoon met een handicap indien deze laatste reeds werd 
vergoed voor dezelfde schade en op grond van dezelfde handicap krachtens de definitieve 
schaderegeling. Concreet betekent dit dat het VAPH de definitieve regelingsovereenkomst of de 
definitieve rechterlijke uitspraak zal onderzoeken en nagaan welke schade precies werd vergoed 
en voor welk bedrag. Het VAPH mag dan enkel nog tussenkomsten verlenen voor bijstand die niet 
werd vergoed of voor het surplus tussen de vergoeding krachtens de definitieve schaderegeling en 
de tussenkomst van het VAPH die betrekking hebben op de vergoeding van dezelfde schade en op 
grond van dezelfde handicap. 

 
3.  Vanaf het moment dat de vergoeding van de lichamelijke schade van de persoon met een handicap 

kan verhaald worden op een derde partij, dient de persoon met een handicap op grond van artikel 
14, 1ste lid van voormeld decreet deze partij aan te spreken om vergoeding te bekomen. Indien de 
partij die wettelijk gezien voor de vergoeding van de schade moet instaan geen (verplichte) 
verzekering heeft afgesloten, dan moet de persoon met een handicap rechtstreeks vergoeding 
trachten te bekomen van eerstvernoemde partij. 

 
 Voorgaande zal echter niet vaak voorkomen. Indien een derde verantwoordelijke partij voor een 

verkeersongeval geen geldige BA-motorrijtuigenverzekering heeft afgesloten, dan moet het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds instaan voor vergoeding, met dan de mogelijkheid deze 
vergoeding te verhalen op diegene die verantwoordelijk is voor het ongeval. Met betrekking tot 
arbeidsongevallen is het zo dat, wanneer de werkgever geen geldige arbeidsongevallenverzekering 
heeft afgesloten, het Fonds voor Arbeidsongevallen dient in te staan voor vergoeding, met de 
mogelijkheid deze vergoeding te verhalen op de werkgever. De meest voor de hand liggende 
situatie waar een particulier toch zal dienen in te staan voor vergoeding is een misdaad. Dergelijke 
schadedossiers maken echter een minderheid uit. 

 
4. Het volledig bedrag wordt uitgekeerd. De derde vergoedingsdebiteur zal echter niet meer aan het 

VAPH terugbetalen dan datgene waarvoor hij wettelijk moet instaan. Stel dat bij een 
verkeersongeval de aansprakelijkheid in gelijke helften wordt verdeeld tussen de persoon met een 
handicap en de andere betrokken partij. 

 In dit geval kan het VAPH, voor het afsluiten van een definitieve regeling, een tussenkomst 
verlenen voor het volledige bedrag waar de persoon met een handicap van het VAPH recht op 
heeft. Dit, in de veronderstelling dat is voldaan aan de informatie- en medewerkings-verplichting. 
Het VAPH zal echter maar de helft van haar tussenkomst kunnen verhalen op de derde betrokken 
partij (doorgaans zijn/haar verzekeringsmaatschappij), aangezien deze wettelijk slechts gehouden 
is tot de vergoeding van 50% van alle lichamelijke schade van het slachtoffer tengevolge het 
kwestieus ongeval. 

 
5.  Voor de draagwijdte van de bepaling 'zijn aanspraken doen gelden' verwijs ik naar hetgeen 

hierboven werd uiteengezet, meer bepaald het antwoord op  vraag 1, vanaf alinea 5. 
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 Met betrekking tot uw vraag dat de eis van het VAPH dat de persoon met een handicap zijn/haar 

aanspraken moet laten gelden enige vertraging met zich mee zou brengen, kan ik u meedelen dat 
dit het geval zou kunnen zijn indien de raadsman van de persoon met een handicap geen 
medewerking zou verlenen aan het VAPH of laattijdig de gevraagde informatie zou meedelen. Dit 
komt echter niet zo veel voor. Meestal werkt de raadsman goed mee. Indien deze toch niet zou 
meewerken, dan tracht het VAPH ook langs andere wegen (b.v. via de persoon met een handicap 
zelf of de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke derde) de nodige informatie te bekomen 
ten einde het schadedossier op te volgen. 

 
6. In het jaarverslag 2006 staat nergens vermeld dat er klachtendossiers waren in verband met 

wettelijke subrogatie. Ook in het jaarverslag 2007 is er geen sprake van dergelijke klachten. 
 
 Ik heb de ombudsdienst van het VAPH verzocht om dit nog eens te controleren, maar zij 

bevestigden dat er in 2006 en 2007 geen sprake was van klachten in verband met wettelijke 
subrogatie. 

 
 In het jaarverslag 2007 staat er op pagina 9 bovenaan een inleidend stukje inzake zorgvragen, 

klachten en wettelijke subrogatie. De laatste zin van dit stukje, 'wat betreft wettelijke subrogatie 
was er een stijging van het aantal dossiers' slaat op de dossiers wettelijke subrogatie binnen de 
juridische cel van het VAPH, doch niet op klachten. Eventueel is er daar verwarring ontstaan. 

 
7. Deze aanvullende overeenkomst is nog niet afgesloten. Momenteel onderhandelt het VAPH met 

Assuralia (Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen) met als doel een overeenkomst af 
te sluiten. 

 
 Het doel van deze overeenkomst is om een betere samenwerking van het VAPH met de 

verzekeringsmaatschappijen te bekomen.  
 
 Deze samenwerking heeft onder andere betrekking op volgende vlakken: 
 

- een meldingsplicht in hoofde van de verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot 
dossiers met zware lichamelijke schade veroorzaakt door een verantwoordelijke derde. 
Voor het VAPH brengt dit het voordeel met zich mee dat ze niet enkel van de persoon met 
een handicap afhangt met betrekking tot het bekomen van deze informatie en zo vlugger 
deze dossiers kan opvolgen. 

 
- een actievere betrekking van het VAPH bij de minnelijke of gerechtelijke medische 

expertises. Het VAPH kan hier toezien of de deskundigenopdracht voldoende ruim is 
geformuleerd, rekeninghoudende met de tussenkomsten van het VAPH, wat zal leiden tot 
ruimere schadevergoedingen voor de persoon met een handicap. 

 
 Rekeninghoudende met de huidige stand van de onderhandelingen mag verwacht worden dat 

deze overeenkomst in de loop van volgende jaar van kracht wordt. 
 
 Deze overeenkomst is dus een belangrijk instrument in de verdere uitvoering van de procedure 

wettelijke subrogatie en de overeenkomst inzake de te ontwikkelen parameter zal bijgevolg na 
het afsluiten van de overeenkomst met Assuralia worden opgesteld. 

 
8.  Het totaalbedrag dat het VAPH krachtens haar subrogatierecht tot op heden heeft gerecupereerd 

van derde vergoedingsdebiteurs bedraagt 403.822,87 euro. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 38 
van 20 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Persoonlijke-assistentiebudget   -   Stopzettingen 
 
Ieder jaar wordt gaat er grote aandacht naar het uitbreidingsbeleid, en dus ook het uitbreidingsbeleid 
wat het PAB (persoonlijke-assistentiebudget) betreft. 
 
Om het systeem eventueel te verbeteren, lijkt het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar eventuele 
uitval en de redenen daarvoor. 
  
1. Hoeveel mensen kregen een PAB toegekend? 
 
2. Hoeveel daarvan zijn er effectief gestart met PAB? Wat waren de voornaamste redenen om toch 

niet met het PAB van start te gaan? 
 
3. Hoeveel PAB's die van start gingen, zijn de afgelopen jaren gestopt? Neemt dit aantal de laatste 

jaren af (relatief gezien)? Wat zijn de voornaamste opgegeven redenen (2007)?  
 
4. Is de hoogte van het toegekende budget een significante factor bij degenen die uit het PAB gestapt 

zijn?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 38 van 20 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1. In het kader van het uitbreidingsbeleid 2007 en 2008 werden tot en met eind oktober 2008 424 

PAB’s toegekend. Gezien de laatst toegekende groep personen (60 in aantal) 3 maanden de tijd 
hebben om hun PAB op te starten, kan nog geen zicht gegeven worden over het aandeel 
effectieve starters voor 2008. 

 
2. Van de 253 verstuurde beslissingen in 2007 zijn er 225 personen gestart met hun PAB. Het 

percentage niet-starters is gestegen van 3,3 % in 2005 naar 11,1 % in 2007. Het is nog 
afwachten tot we een zicht hebben op de totale groep personen die een PAB-toekenning kregen 
en in de mogelijkheid zijn om te starten vooraleer we het percentage niet-starters in 2008 
kunnen geven. 

 
Het is moeilijk om de voornaamste redenen te geven om niet van start te gaan met het PAB. 
Deze redenen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Voor enkele dossiers zal de voorkeur voor opname 
in een voorziening meespelen. Voor een aantal andere dossiers blijkt de onmogelijkheid om de 
huidige ondersteuning te combineren met het PAB een reden om toch niet te starten. 

 
Percentage niet-starters op jaarbasis in 2005, 2006, 2007, 2008 (tot en met augustus 2008): 

 
 Aantal verstuurde 

PAB-toekenningen
Aantal effectief 
gestarte personen 

Aantal niet-starters Percentage niet-
starters/jaarbasis 

2005 215 208 7 3,3 %
2006 188 178 10 5,3 %
2007 253 225 28 11,1 %
2008 (tot en 
met 
augustus 
2008) 

75 66 9 12,0 %

 
3. Aantal personen die hun PAB stopgezet hebben op jaarbasis tijdens 2005, 2006, 2007 en 2008: 

 
Geïndexeerde 
budgethoogte 

2008 

Aantal 
stopzettingen 

2005 

Aantal 
stopzettingen 

2006 

Aantal 
stopzettingen 

2007 

Aantal 
stopzettingen 

2008 (t.e.m. 15 
oktober 2008) 

8.543,24 1    
11.390,99     
14.238,73  1 2  
17.086,48 1 1 3 3 
19.934,23    1 
22.781,97 2 1 1 1 
25.629,72 1 1  1 
28.477,47  1 6 3 
31.325,21 1    
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34.172,96    1 
37.020,71 4  2 4 
39.868,45  1 1 2 

Totaal/jaarbasis
(voor 2008 
t.e.m. 15 

oktober 2008) 

 
10 

 
6 

 
15 

 
16 

 
 

Uit bovenvermelde tabel vernemen we dat het aantal stopzettingen tijdens de afgelopen jaren 
relatief beperkt is. In 2007 hebben 15 personen hun PAB stopgezet. We zien een lichte stijging 
van het aantal stopzettingen: 10 stopzettingen in 2005 t.o.v. 15 stopzettingen in 2007. 
 
Opmerking: het aantal budgethouders stijgt in de loop der jaren, hiermee moet rekening 
gehouden worden bij de interpretatie van bovenstaande tabel. 
 

4. Voorzichtigheid is geboden bij het opgeven van de redenen die geleid hebben tot stopzetting. 
Deze zijn zeer uiteenlopend. In de tabel zien we dat het aantal stopzettingen relatief gezien stijgt 
naar gelang de budgethoogte en hiermee samenhangend de ondersteuningsnood stijgt. 

 
 Opmerking: er dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat er de laatste jaren 

prioriteit gegeven wordt aan de personen behorend tot de hoogste budgetcategorieën en dat zich 
binnen deze groep het grootste aantal budgethouders bevinden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 40 
van 21 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Adoptie   -   Kostprijs 
 
De Vlaamse overheid komt sinds enkele jaren tegetmoet in de prijs van de adoptiecursus. De kostprijs 
werd teruggebracht van 250 naar 25 euro. De grootste kosten blijven echter bestaan. Een adoptie met 
bemiddeling van een adoptiedienst kost ongeveer 7.500 euro voor een binnenlandse adoptie en tot 
13.000 euro voor een buitenlandse adoptie (zonder de reis- en verblijfkosten van een eventueel 
voorafgaand verblijf ter plaatse, wat voor sommige herkomstlanden een voorwaarde is).  
 
In Nederland is het zo dat bepaalde uitgaven die gemaakt worden voor adoptie, als buitengewone 
lasten aftrekbaar zijn binnen de inkomstenbelastingen. Het betreft onder meer de kosten van de 
voorlichting, reiskosten van adoptieouders of escortkosten (indien de vergunninghouder het kind 
ophaalt), bureaukosten, portokosten, enzovoort. 
 
Dat dit een zware last vormt, is duidelijk. Bovendien hebben sommigen reeds vele medische kosten 
(onderzoeken, IVF, enz.) gehad alvorens de stap te zetten naar een adoptie. Het lijkt dan ook billijk die 
last te verlichten. Een optie is de financiële gevolgen draaglijker te maken via fiscale weg. 
 
Een andere optie is een verhoging van de tegemoetkoming door de Vlaamse overheid in de 
werkingskosten van de adoptiebureaus. 
 
1. Welke beleidsvisie hanteert de minister daaromtrent? Acht hij het nuttig hierover (fiscale 

aftrekbaarheid) van mening te wisselen met zijn federale collega's? Indien dergelijk overleg 
tijdens deze legislatuur heeft plaatsgevonden, wat was daarvan de uitkomst? 

 
2. Heeft de minister een zicht op de gemiddelde kostprijs van een adoptie in Vlaanderen (opsplitsing 

binnenlandse en buitenlandse adoptie)? 
 

Heeft hij een zicht op de evolutie van de kostprijs van een adoptie?  
 
3. Wat de binnenlandse adoptie betreft, was er enkele jaren geleden een tendens om een vast bedrag 

te vragen als kostprijs voor de adoptie. Niet alle diensten stapten hierin mee. Toch kan het naar 
financiële voorspelbaarheid en zekerheid een pluspunt zijn. Door het gebrek aan subsidies willen 
sommige adoptiediensten nu afstappen van dit vast bedrag. 

 
Hoe reageert de minister daarop? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 40 van 21 oktober 2008  
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1. In uitvoering van het artikel 17 van het decreet zit het uitvoeringsbesluit dat voorziet in de 

inkomensgerelateerde tussenkomst van de overheid in de kosten van kandidaat-adoptanten in de 
bemiddelingsfase, in zijn eindfase. 

 
2. De gemiddelde kosten van een adoptie zijn in de laatste jaren niet drastisch gestegen. 

  
Gemiddelde kosten voor een buitenlandse adoptie, exclusief reis- en verblijfskosten:  

Sri Lanka  3 502 euro  

Haïti 3 050 euro + 6 000 USD  

Ethiopië via Ray of Hope  5 854 euro  

Ethiopië via Fiac  8 250 euro 

Filippijnen 9 500 euro 

Colombia 7 750 euro 

Thailand 6000 euro 

Zuid-Afrika 10 250 euro 

Rusland  16 260 euro 

China 8 200 euro  

Kazachstan 10 075 euro 

Polen  5 000 euro 

India 9600 euro  

Gemiddelde kosten voor binnenlandse adoptie: 

Gents adoptiecentrum  7 700 euro; exclusief erelonen notaris en advocaat en 
medische kosten van moeder en kind 

Gewenst Kind 7 500 euro; alles inbegrepen 

Visserij 7 500 euro; exclusief ereloon advocaat en vorming 

Stedelijk ziekenhuis Roeselare 7 750  euro; exclusief ereloon advocaat 
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De Mutsaard 7 500 euro; exclusief medische kosten kind en ereloon 
advocaat 

3. Het hanteren van een vaste prijs is moeilijk omdat de inkomsten van de diensten niet met elkaar 
te vergelijken zijn. Hun inkomsten zijn op een verschillende wijze opgebouwd omdat ze anders 
georganiseerd zijn. Twee binnenlandse adoptiediensten zijn ingebed in een CAW, twee diensten 
werken autonoom en 1 dienst is ingebed in een ziekenhuis. En sommige diensten hebben nog 
DAC of GESCO werknemers.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 41 
van 21 oktober 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Minicrèches   -   Onkostenvergoeding 
 
Minicrèches kunnen, indien ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria, in aanmerking komen voor 
een onkostenvergoeding van 518,62 euro per plaats, per jaar. Dat is vrijwel de enige financiële 
overheidstegemoetkoming voor de zelfstandige kinderopvangsector.  
 
De minister heeft evenwel voor het zomerreces gesteld extra financiële middelen vrij te zullen maken 
voor de zelfstandige kinderopvang, onder andere door ook de zelfstandige kinderdagverblijven in 
aanmerking te laten komen voor dergelijke onkostenvergoeding. De vraag rijst dan ook naar het succes 
van deze vergoeding. 
 
In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 130 van 20 maart 2008 (Websitebulletin publicatiedatum 
05-05-2008) verschafte de minister informatie over de rechtsvormen die de minicrèches en de 
zelfstandige kinderdagverblijven aannamen.  
 
Graag vernam ik dan ook van de minister hoeveel minicrèches er een beroep doen op deze 
onkostenvergoeding, met vermelding van de beheersvorm van deze minicrèches. 
 
1. Hoeveel van de 17 minicrèches en van het enige zelfstandige kinderdagverblijf dat in 2006 de 

vorm van een feitelijke vereniging aannam, genoten de subsidie van 518,62 euro, voor welk 
totaalbedrag en voor hoeveel plaatsen?  

 
2. Hoeveel van de 48 minicrèches en van de 6 zelfstandige kinderdagverblijven die in 2006 de vorm 

van een vennootschap aannamen, genoten de subsidie van 518,62 euro, voor welk totaalbedrag en 
voor hoeveel plaatsen? 

 
3. Hoeveel van de 109 minicrèches en van de 41 zelfstandige kinderdagverblijven die in 2006 de 

vorm van een VZW aannamen, genoten de subsidie van 518,62 euro, voor welk totaalbedrag en 
voor hoeveel plaatsen? 

 
4. Hoeveel van de 650 minicrèches en van de 61 zelfstandige kinderdagverblijven die in 2006 door 

een zelfstandige werden uitgebaat, genoten de subsidie van 518,62 euro, voor welk totaalbedrag  
en voor hoeveel plaatsen? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 41 van 21 oktober 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
1.  
Rechtsvorm Voorzieningstype Totaal # 

voorzieningen
# voorzieningen met 
onkostenvergoeding 

# plaatsen Totaal 
subsidie 2006 

Feitelijke 
vereniging 

Mini-crèche 17 14 261 105.294,53 

 ZKDV 1 0 0 0 
 
2.  
Rechtsvorm Voorzieningstype Totaal # 

voorzieningen
# voorzieningen met 
onkostenvergoeding 

# plaatsen Totaal 
subsidie 2006 

Vennoot-
schap 

Mini-crèche 48 29 501 198.293,23 

 ZKDV 6 0 0 0 
 
3.  
Rechtsvorm Voorzieningstype Totaal # 

voorzieningen
# voorzieningen met 
onkostenvergoeding 

# plaatsen Totaal 
subsidie 2006 

VZW Mini-crèche 109 83 1.491 596.828,27 
 ZKDV 41 8 176 80.435,62 

 
4.  
Rechtsvorm Voorzieningstype Totaal # 

voorzieningen 
# voorzieningen met 
onkostenvergoeding 

# plaatsen Totaal 
subsidie 2006 

Zelfstandig Mini-crèche 650 372 6.016 2.596.597,37 
 ZKDV 61 2 44 13.471,23 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 43 
van 21 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Gelijkekansenbeleid   -   Actieplannen open coördinatiemethode 
 
In het voorjaar van 2006 werden doelstellingen in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Ministerieel 
Comité voor Gelijke Kansen, dat bestaat uit alle ministers uit de Vlaamse Regering. Vervolgens werd 
een ambtelijke Commissie Gelijke Kansen opgericht met vertegenwoordigers uit alle 
beleidsdomeinen. 
 
Deze goedgekeurde doelstellingennota heeft als basis gefungeerd voor het opstellen van de 
actieplannen 2006-2007 en 2008-2009 die zijn ingediend in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid. 
 
Uit de gedachtewisseling in de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke 
Kansen van 2 oktober jongstleden blijkt dat de actieplannen, zowel voor de werkjaren 2006-2007 als 
voor de werkjaren 2008-2009, zijn gekozen uit een suggestienota die door de administratie is 
opgemaakt.  
 
1. Kan de minister, voor zijn/haar beleidsdomein(en), een exemplaar bezorgen van de suggestienota 

die is aangewend voor de keuze van de actieplannen 2006-2007 en de actieplannen 2008-2009?  
 
2. Welke criteria heeft de minister aangewend om een keuze te maken uit de suggestienota’s voor het 

opstellen van de actieplannen 2006-2007 en 2008-2009?  
 
3. Werden er bepaalde actieplannen uit de suggestienota niet in aanmerking genomen? Zo ja, welke 

en waarom?  
 
4. Zijn er actieplannen die de minister in de open coördinatiemethode heeft opgenomen die niet op 

de suggestielijst stonden? Zo ja, welke en waarom? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 20, Van Mechelen nr. 19, 

Vandenbroucke nr. 35, Anciaux nr. 14, Keulen nr. 12, Van Brempt nr. 28, Vanackere nr. 43, 
Crevits nr. 39, Ceysens nr. 12). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 43 van 21 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams 
minister, bevoegd voor de coördinatie van het gelijkekansenbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 44 
van 22 oktober 2008 
van SONJA CLAES 
 
 
 
Bijzondere Jeugdbijstand   -   Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra 
 
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC) zijn één van de hulpverleningsvormen binnen de 
Bijzondere Jeugdbijstand. In het Globaal Plan werd de bestaande capaciteit van de OOOC’s uitgebreid 
van 297 naar 357 plaatsen. Om deze capaciteit te verhogen met 60 plaatsen werden er enkele 
belangrijke doelstellingen vooropgesteld die vanuit de OOOC dienden gerealiseerd te worden.  
 
De capaciteit van de OOOC's werd uitgebreid om de volgende redenen: 
- de verhoging van het oriënterende aanbod leidt toe naar de geschikte hulp; 
- observerende en oriënterende interventies leiden in belangrijke mate tot reïntegratie in het 

natuurlijke milieu; 
- het installeren van crisisopvang (onthaal), dat deel uitmaakt van het crisisnetwerk jeugdhulp, zorgt 

ervoor dat minderjarigen sneller en met een minder ingrijpend aanbod geholpen kunnen worden. 
 
Gelet op het aangekondigde Globaal Plan 2, is het belangrijk de genomen maatregelen in Globaal Plan 
2 te evalueren op de beoogde doelstellingen.  
 
1. Werd de uitbreiding van de 60 plaatsen OOOC reeds gerealiseerd? Graag een weergave van de 

verdeling over de verschillende voorzieningen.  
 
2. Verhoogde het aandeel oriëntatie binnen het pakket onthaal, oriëntatie en observatie? Wat was het 

aandeel van elk van de onderdelen voor en na de uitbreiding? 
 
3. Naar welke hulpverleningsvormen stroomden de jongeren door na observerende of oriënterende 

interventies? Graag had ik hierbij ook een zicht op het aandeel jongeren dat “reïntegreert in het 
thuismilieu” voor en na het Globaal Plan.  

 
4. Hoe lang duurden de observerende en oriënterende interventies gemiddeld? Is hier een verschil 

merkbaar voor en na het Globaal Plan? Hoe groot is dit verschil?  
 
5. Naar welke hulpverleningsvormen stroomden de minderjarigen na het onthaal binnen de 

crisisopvang door voor en na het Globaal Plan? 
 
6. Met welke problematieken wordt men voornamelijk geconfronteerd binnen het onthaal-, 

oriëntatie- en observatieaanbod? 
 
7. Hoe verhoudt het crisisaanbod zich tot de totale reguliere erkende capaciteit? Hoeveel plaatsen 

worden er voorbehouden voor een crisisopvang? Hoeveel jongeren maakten er jaarlijks gebruik 
van het crisisaanbod?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 44 van 22 oktober 2008 
van SONJA CLAES 
 
 
 
1. De capaciteit van de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC) werd in uitvoering van 

doelstelling 10 van het Globaal Plan Jeugdzorg met 63 eenheden uitgebreid. De totale OOOC-
capaciteit bedraagt hierdoor 360.  

 
De 63 bijkomende capaciteitseenheden werden als volgt toegekend: 
 

Uitbreiding OOOC-capaciteit 
Toegekend voor realisatie in 2007 

Provincie Initiatiefnemer bijkomende capaciteit 
West-Vlaanderen De Zandberg 1
Antwerpen Elegast 3
Antwerpen OOOC Ter Heide 4
Antwerpen t Kruispunt 4
West-Vlaanderen De Wijzer 4
Limburg OOOC Kompas 10
Toegekend voor realisatie in 2008 
Brussel t Pasrel 1
Oost-Vlaanderen Jongerenhuis 4
West-Vlaanderen De Wijzer 4
Toegekend voor realisatie in 2009 
Limburg Elkeen 9
West-Vlaanderen De Luwte 10
Vlaams-Brabant t Pasrel 9
Totaal   63

 
 

2. Op basis van de rondzendbrief van 20 januari 1995 inzake o.a. de aanwending van de erkende 
OOOC-capaciteit wordt de verhouding tussen de onthaal-/oriëntatieplaatsen en de observatie-
plaatsen als volgt vastgelegd: 70% onthaal/oriëntatie en 30% observatie. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen de onthaal- en de oriëntatieplaatsen.  
De gerealiseerde uitbreiding van de OOOC-capaciteit in het raam van het Globaal Plan Jeugdzorg 
werd volgens deze sleutel toegekend. Dit betekent dat het aantal onthaal- en oriëntatieplaatsen 
sterker groeit dan het aantal observatieplaatsen. 
 
Voor de input vanuit het Globaal Plan Jeugdzorg bedroeg het aantal onthaal- en oriëntatieplaatsen 
212 (71,38%) en het aantal observatieplaatsen 85 (28,62%). Door de toegekende uitbreiding wordt 
dit 261 onthaal- en oriëntatieplaatsen (72,50%) en 99 observatieplaatsen (27,50%). 
 

3. Op dit ogenblik beschik ik niet over objectieve en betrouwbare gegevens met betrekking tot de 
vervolghulp na de opvang in of begeleiding door een OOOC. De verdere ingebruikname van 
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DOMINO, het geautomatiseerde cliëntopvolgingssysteem van de verwijzende instanties van de 
Bijzondere Jeugdbijstand, en de realisatie van het project ‘registratie private voorzieningen’ zal op 
middellange termijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens aanreiken over de in-, door- en 
uitstroom van cliënten in de Bijzondere Jeugdbijstand. 

 
4. De huidige registratiesystemen laten niet toe om betrouwbare uitspraken te doen over de 

gemiddelde duur van interventies. Ik verwijs naar de evoluties van DOMINO en het project 
‘registratie private voorzieningen’ om hier inzichten te verschaffen. 

 
5. Inzake de doorstroom na een onthaalbegeleiding refereer ik aan mijn antwoord op vraag 3. 
 
6. Het project ‘registratie private voorzieningen’ beoogt onder andere het inzicht in cliëntkenmerken 

en problematieken te verhogen. De eerste geconsolideerde resultaten verwacht ik eind 2009, begin 
2010. 

 
7. Uit het ‘Praktijk- en evaluatierapport crisisjeugdhulp’ dat de eerste helft van 2008 bestrijkt, blijkt 

dat er in Vlaanderen in totaal 37 OOOC-plaatsen in de netwerken crisisjeugdhulp van de Integrale 
Jeugdhulp worden ingezet, 16 voor crisisbegeleiding en 21 voor crisisopvang. De inzet van de 
OOOC’s in de netwerken crisisjeugdhulp bedraagt dus iets meer dan 10% van de totale capaciteit. 
De verschillende netwerken zijn ofwel recent opgestart of nog in voorbereidingsfase. Op dit 
moment zijn dan ook nog geen gegevens over het effectieve gebruik van deze capaciteit bekend. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 47 
van 23 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Personen met niet-aangeboren hersenletsel   -   Opvangbeleid 
 
Uit mijn contacten met mensen die betrokken zijn bij de problematiek van de behandeling en 
verzorging van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), heb ik opgemaakt dat er nog heel 
wat hiaten zijn waardoor deze mensen vaak niet de behandeling en verzorging krijgen die zij nodig 
hebben.  
 
De doelgroep van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel is zeer divers. Ten eerste is er een 
grote diversiteit aan oorzaken die tot geïsoleerde of gecombineerde stoornissen kunnen leiden of tot 
beperkingen op het vlak van beweging, communicatie, cognitie, gedrag of zintuigen. 
 
Ondanks het feit dat het een brede groep is, kampen zij vaak wel met dezelfde problemen. Zij dienen 
neuropsychologisch en motorisch continu gestimuleerd te worden (bij de groep waar 
progressiemogelijkheden zijn). 
 
Omdat het een relatief kleine en verscheiden doelgroep is die vaak in allerlei soorten instellingen 
(rusthuizen, instellingen voor personen met een mentale handicap, ...) terechtkomt, wordt men vaak 
geconfronteerd met personeel dat de kennis niet bezit om met deze patiënten op een adequate manier 
om te gaan. De mogelijkheid die veel van deze patiënten hebben om nog progressie te maken, stelt 
hoge eisen aan de omkadering, de patiënt en de omgeving. Zonder die omkadering worden zij in hun 
progressiemogelijkheden beknot, zetten zij geen stappen vooruit of kan er zich zelfs een negatieve 
evolutie voordoen. Hun behandeling vereist een volledig andere aanpak dan voor mensen die een 
stabiele of degeneratieve aandoening hebben. 
 
Aangepaste opvangvormen met gespecialiseerd personeel zijn dan ook aangewezen om deze patiënten 
opnieuw hun plaats te geven in de samenleving op het individueel hoogst haalbare “niveau”.  
 
Uit een recent onderzoek van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat ruim de 
helft van de 18 tot 65-jarige personen met een niet-aangeboren hersenafwijking (NAH) is opgenomen 
in een rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden (RVT). 
 
Ongeveer één derde verblijft in een instelling voor gehandicapten en een minderheid wordt verzorgd 
in de psychiatrie. Tijdens het onderzoek gaf het personeel aan dat het problemen ondervindt met de 
organisatie van aangepaste dagactiviteiten en sociale contacten, en met de begeleiding van psychische 
of psychiatrische problemen. Voor de RVT's die NAH-personen opvangen, beveelt het KCE de 
oprichting van aparte leefeenheden aan, met een aangepaste infrastructuur en voldoende en competent 
personeel. Die aanbeveling kan evenzeer gelden voor de gehandicaptensector zodat de noodzakelijke 
infrastructuur en kennis aanwezig zou zijn, wat niet verwacht kan worden indien er amper of slechts 
sporadisch personen met een NAH in een instelling verblijven. 
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1. Heeft de minister een zicht op het aantal personen met een NAH in Vlaanderen? Binnen welke 
opvangvormen worden zij verzorgd?  

 
2. Kan hij het beleid binnen de gehandicaptensector met betrekking tot deze doelgroep 

verduidelijken? 
 
3. Acht de minister het opportuun om de kennis en de patiënten zoveel als mogelijk te centraliseren 

binnen instellingen die zich specifiek toespitsen op personen met een NAH? 
 
4. Is er (voldoende) aandacht in de opleidingen van artsen en verplegend personeel wat de opvolging 

van deze patiënten betreft?  
 
5. Bestaan er opleidingsmodules of dergelijke waardoor PAB-werknemers, thuisbegeleiders, 

mantelzorgers, ... zich kunnen bekwamen m.b.t. deze doelgroep? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 47 van 23 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid beschikt niet over algemene populatiecijfers 

aangaande NAH in Vlaanderen. Nochtans werden reeds initiatieven genomen om een zorgnetwerk 
voor een deel van deze patiëntendoelgroep uit te werken. 

 
 In 2003 werd er een Interkabinettenwerkgroep ‘Chronische ziekten – niet aangeboren hersenletsels 

(NAH)’ opgericht die zich buigt over de problematiek van personen die lijden aan niet aangeboren 
hersenletsels (NAH). Vooral het gebrek aan aangepaste huisvestingsstructuren en verzorging was 
voor deze patiënten inderdaad een probleem.  

 
 In de chronische fase van hun aandoening verblijven deze patiënten immers in diverse structuren 

(acute diensten van algemene ziekenhuizen of rust- en verzorgingstehuizen) die niet bedoeld zijn 
om op een continue, algemene en specifieke manier te voldoen aan hun ernstige zorgbehoevend-
heid (intensieve zorg). Dit veroorzaakt problemen zowel op het vlak van zorgkwaliteit 
(onaangepast personeel en materiële middelen) als op het vlak van de nabijheid en de toeganke-
lijkheid van de zorg. 

 
 De werkgroep besliste om in eerste instantie concrete oplossingen uit te werken voor patiënten in 

een persisterende vegetatieve status en minimaal responsieve status. Een subwerkgroep werd 
opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse Gemeenschappen en Gewesten en 
experts. Hun werkzaamheden resulteerden in een protocol waarmee een aangepast zorgnetwerk 
voor patiënten in een PVS of MRS werd opgericht. Deze activiteiten waren aanvankelijk 
georganiseerd in pilootprojecten maar in juli 2008 werden de Koninklijke besluiten omtrent de 
afdelingen ‘expertisecentra voor comapatiënten’ en de ‘centra voor niet aangeboren hersenletsels 
(RVT)’ gepubliceerd. 

 
 Het zorgnetwerk voor patiënten in een PVS of MRS bestaat uit vier componenten: 
 

a) na het stabiliseren van de vitale functies van de patiënt tijdens het verblijf in een algemeen 
ziekenhuis, voorziet het zorgnetwerk; 

b) een overgangshospitalisatie in een expertisecentrum; 
c) bij ontslag uit het expertisecentrum spreekt men over aangepaste zorg op lange termijn. De 

patiënt kan dan terecht in een gespecialiseerd RVT (aangepaste personeelsomkadering en 
infrastructuur), een nursingtehuis van het VAPH of in samenwerking met een geïntegreerde 
dienst voor thuisverzorging (GDT) thuis opgevangen worden; 

d) de kwaliteit en de continuïteit van de langdurige zorg wordt gegarandeerd door een blijvende 
nauwe samenwerking (externe liaison) met de expertisecentra. Zo worden er op regelmatige 
basis opleidingen ingericht en wordt er toegezien op een goede zorgcontinuïteit. Het 
expertisecentrum geeft zo nodig gespecialiseerde initiatieven aan het zorgteam van de 
doorverwezen patiënt. 

 
 De evaluatie van het huidige zorgnetwerk toont aan dat het heeft bijgedragen tot de zorgkwaliteit 

en de nabijheid en toegankelijkheid van zorg voor deze patiëntendoelgroep.  
 
 Het VPAH beschikt evenmin over algemene populatiecijfers aangaande een NAH in Vlaanderen. 
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 Wat het aanbod VAPH betreft kunnen deze personen in principe beroep doen op alle zorgvormen, 
in zoverre de individuele zorgvraag voldoende zwaar is om de gevraagde zorgvorm te 
verantwoorden. Daarnaast kunnen deze personen een beroep doen op een financiële tussenkomst 
voor hulpmiddelen, in zoverre noodzakelijk.  

 
 Het VAPH beschikt momenteel nog niet over exacte cijfers aangaande het aantal personen 

opgenomen met NAH. De huidige registratie focust vooral op de aard van de handicap, maar niet 
zozeer op de oorzaak ervan. Gelet op het feit dat een niet-aangeboren hersenletsel zich kan 
manifesteren in verschillende types handicap, biedt dergelijke analyse geen betrouwbare gegevens. 
In de toekomst zal deze registratie bijgestuurd worden om deze gegevens te krijgen.  

 
2. Binnen de zorg voor personen met een handicap dienen ook personen met NAH duidelijk hun 

plaats te krijgen, zij het dat in een aantal gevallen de neuropsychiatrische behandeling dermate op 
de voorgrond treedt dat zij beter binnen een psychiatrische setting worden opgevangen. Gelet op 
de diversiteit in hulpvragen die personen met NAH stellen, is het moeilijk haalbaar om voor hen 
een specifieke erkenning en omkadering te voorzien. Het VAPH zal in de toekomst de toekenning 
van middelen nauwer laten aansluiten bij de werkelijke zorgzwaarte van de opgenomen personen. 
Binnen dit kader kunnen voorzieningen zich, indien zij dit wensen, specialiseren in de opvang van 
personen met NAH. Dit gebeurt nu reeds, in sommige voorzieningen voor de totale populatie, in 
andere voorzieningen binnen enkele gespecialiseerde leefgroepen of settings. 

 
Om de kennis binnen de sector ten aanzien van personen met NAH te verhogen, heeft het 
Steunpunt voor Expertisenetwerken (SEN) een expliciete opdracht. Dit steunpunt is door het 
VAPH erkend voor de verzameling en verspreiding van kennis ten aanzien van enkele bijzondere 
doelgroepen, waaronder NAH. Via het SEN wordt er via verschillende methodieken kennis 
verspreid : brochures, studiedagen, publicaties, screeningsinstrumenten. 
 
Ten slotte is er nog het luik zorgregie. Zoals reeds gesteld zal in de toekomst gestreefd worden 
naar een betere registratie van personen met NAH. De zorgregie heeft naast het beheer van de 
registratie van zorgvragen, ook een belangrijke rol in zorgplanning, al dient dit deel nog meer 
invulling te krijgen op het terrein. Doelstelling op termijn is dat op basis van goed geregistreerde 
zorgvragen binnen een regio afspraken gemaakt worden rond de tekorten in het aanbod. 
Hierbinnen moet ook de nood aan voorzieningen of settings voor personen met NAH duidelijk 
worden, en een antwoord krijgen binnen de zorgplannen.  

 
3. Het Federaal Deskundigenplatform wenst de NAH-problematiek in zijn geheel nog onder de 

aandacht te brengen. Heel wat patiënten die niet in een PVS of MRS zijn maar gelijkaardige zorg 
behoeven, blijven momenteel nog in de kou staan. Er dienen echter nog verdere studies te 
gebeuren om na te gaan welke zorgvorm het meest geschikt is voor deze doelgroep. 

 
Omgaan met personen met NAH vereist inderdaad een specifieke deskundigheid. In die zin kan 
het concentreren van personen met NAH binnen bepaalde voorzieningen een voordeel bieden. Dit 
moet niet noodzakelijk gaan om de totaliteit van een voorziening, maar kan ook gaan om bepaalde 
leefgroepen of afdelingen. 
Toch moet dit niet als een absoluut gegeven gezien worden. In individuele gevallen is het best 
mogelijk en soms ook aangewezen om personen met NAH op te vangen in leefgroepen met 
gemengde problematieken. 
 
In een aantal gevallen is opvang dicht bij huis of in een voorziening waar men zich goed thuis 
voelt, prioritair op de gespecialiseerde opvang. Wel dient een voorziening zich voldoende te 
informeren over de specifieke aandachtspunten die gelden bij de opvang van personen met NAH.  

 
4. Er zijn enkele specialismen binnen de geneeskunde die zich verder bekwamen in de revalidatie.  
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 Zo zijn er geneesheerspecialisten in de neurologie met een bijzondere erkenning als revalidatiearts 
en geneesheerspecialisten in de fysische geneeskunde en de revalidatie. 

 Voor de inhoud van de andere opleidingen zoals kinesitherapeuten, verpleegkundigen en 
dergelijke, kan deze vraag gesteld worden aan de minister van onderwijs. 

 
5. Ook hier kunnen we terug verwijzen naar de inspanningen die gebeuren via het SEN. Zoals al 

aangegeven wordt er een waaier van methodieken gebruikt. Het SEN werkt ook voor diverse 
doelgroepen, en beperkt zich niet tot personeel van VAPH-voorzieningen.  

 
Zo ontwikkelde SEN in samenwerking met SIG en De Heide een vormingspakket NAH voor 
thuiszorg. Het pakket biedt begrijpbare informatie rond NAH en praktische tips in het concreet 
werken met personen met NAH voor medewerkers in de thuiszorg. Daarnaast is dit pakket ook erg 
geschikt voor iedereen die een introductie wil rond de problematiek van NAH. Men tracht een 
pool van opgeleide trainers te maken zodat er snel op vragen ingespeeld kan worden en mensen 
niet overvraagd worden. 
Het SEN organiseert binnenkort, in samenwerking met andere partners, een congres. Tijdens dit 
congres richt men een uitgebreide blik op de actuele ontwikkelingen binnen de hulpverlening aan 
personen met NAH. Dit is een uitgelezen kans om personen die een basiskennis hebben rond NAH 
in aanraking te brengen met de actuele tendensen en ontwikkelingen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 48 
van 27 oktober 2008 
van ANNE-MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Werkgroep Verder   -   Subsidiëring 
 
De Werkgroep Verder is een samenwerkingsverband tussen de centra voor geestelijke 
gezondheidszorg (FDGG – VVI), Tele-Onthaal, Similes, CAW - Slachtofferhulp, Centrum ter 
Preventie van Zelfmoord, centra voor morele dienstverlening en tal van nabestaanden - 
ervaringsdeskundigen. 
 
De Werkgroep Verder behartigt de belangen van nabestaanden na zelfdoding door het coördineren, 
organiseren en ondersteunen van initiatieven voor/door nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen. 
Hij wil mensen sensibiliseren, de opvang van nabestaanden verbeteren en het thema “rouw na 
zelfdoding” bespreekbaar maken in onze samenleving. Vanuit haar activiteit is hij lid van ASP 
(International Association for Suicide Prevention) en INSS (International Network for Suicide 
Survivors). 
 
Sinds 2002 krijgt de werkgroep jaarlijks van de overheid een subsidie van 62.040 euro. Dit bedrag 
werd nooit geïndexeerd, ook nooit verhoogd. Nochtans worden er steeds meer projecten ontwikkeld. 
 
1. Wordt eraan gedacht om de Werkgroep Verder een structurele subsidie te verlenen in het kader 

van de strijd tegen zelfmoord en het actieplan van de Vlaamse overheid?  
 
2. Waarom wordt de huidige subsidie niet geïndexeerd en eventueel uitgebreid in het kader van 

opdrachten die de werkgroep samen met de Vlaamse overheid uitvoert?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 48 van 27 oktober 2008 
van ANNE-MARIE HOEBEKE  
 
 
 
1. In deze periode van de legislatuur is het moeilijk om een structurele subsidie te verlenen of 

meerjarenovereenkomsten af te sluiten, vermits dergelijke beslissing de volgende regering bindt. 
Binnen het preventief gezondheidsbeleid maak ik wel werk van het uitvoeringsbesluit inzake het 
erkennen van partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking en individuele zorgaanbieders. 
Dit uitvoeringsbesluit zal het mogelijk maken om op een structurele basis organisaties te erkennen 
en overeenkomsten af te sluiten voor meerdere jaren. Om de voorbereiding van dit uitvoerings-
besluit af te ronden dient echter het decreet dat het preventiedecreet wijzigt, nog definitief te 
worden goedgekeurd. 

 
2. De subsidie van Werkgroep Verder betreft een facultatieve subsidie. Dergelijke subsidies worden 

nooit automatisch geïndexeerd. De Werkgroep Verder ontving voor een bijkomende opdracht 
namelijk het herlanceren van mediarichtlijnen inzake zelfdoding een bijkomende subsidie van 
33.705 euro voor de periode 2007-2009. Een eindrapport wordt verwacht tegen mei 2009. Bij een 
positieve evaluatie zal deze opdracht geïncludeerd kunnen worden binnen de reguliere opdracht 
van Werkgroep Verder. Hiervoor wordt een verhoging van de subsidie voorzien vanaf 2010. Op 
dat moment kan het globale subsidiebedrag worden verhoogd met de index, maar dit is een 
beslissing die zal vallen binnen de volgende legislatuur.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 49 
van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Klimaatopwarming   -   Maatregelen 
 
Volgens het WWF (World Wide Fund for Nature) voltrekt de klimaatopwarming zich sneller dan tot 
nu toe voorspeld. Ook bij ons zijn ernstige gevolgen te verwachten: meer en zwaardere stormen, 
overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. 
 
1. Welke zijn de uitdagingen en problemen waarmee de minister in elk van zijn/haar 

beleidsdomeinen ten gevolge van de klimaatopwarming geconfronteerd wordt? 
 
2. Welke maatregelen nam de minister ter zake in elk van zijn/haar beleidsdomeinen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 27, Van Mechelen nr. 21, 

Vandenbroucke nr. 48, Anciaux nr. 23, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 34, Vanackere nr. 49, 
Crevits nr. 51, Ceysens nr. 16). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 49 van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister, 
bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 50 
van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Vlaamse verenigingen   -   Deelname aan internationale koepelstructuren 
 
Graag richt ik volgende vraag aan de minister naar aanleiding van het wedervaren van de Federatie 
van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado) en de Fédération Francophone des Sourds de Belgique 
(FFSB). 
 
Fevlado en FFSB hadden een vraag gericht aan de Wereldfederatie voor Doven (WFD) om allebei als 
lid te mogen toetreden. Zij ontvingen volgend antwoord: 
 
"Your request to admit the two Belgian organisations as Ordinary Members from January 2009 was 
discussed at the recent WFD Board meeting in Ede, the Netherlands. The Board was of the opinion 
that it is a sensible question to admit more than one organisation from a country as OM. Therefore it 
was decided to leave this question to the newly established Legal Commission who has been given the 
task to revise the WTD Intemal Rules which usually are used as a guideline for explaining and 
defining the WFD Statutes. It is expected that the Legal Commission will come up with a proposal to 
define the words "at least" in connection with the revision of the Intemal Rules and the Statutes (in de 
statuten staat dat minstens één organisatie gewoon lid kan worden van de WFD, HS). This will take 
sometime and it is expected that a solution with regard to your request will be presented at the Board 
meeting in May 2009. The WTD Statutes may be amended again at the General Assembly in 2011 or 
later." 
 
Mogelijk ondervinden ook andere Vlaamse (belangen)verenigingen, instellingen en instanties 
moeilijkheden om deel uit te maken van internationale koepelorganisaties en dus om internationaal te 
participeren. 
 
De terughoudendheid van internationale koepelorganisaties kan enigszins worden begrepen, gezien het 
mogelijke misbruik. Maar tegen meerdere leden vanuit het gefederaliseerde België, met zijn specifieke 
bevoegdheidsverdeling en democratisch gelegitimeerde deelparlementen, zou er toch geen bezwaar 
mogen bestaan.  
 
Heeft de minister binnen zijn/haar bevoegdheidsdomeinen weet van Vlaamse (belangen)verenigingen, 
instellingen en instanties die problemen ondervinden om deel uit te maken van internationale 
koepelorganisaties ten gevolge van de Belgische context? 
 
Werd deze problematiek binnen de Vlaamse Regering reeds aangekaart met het oog op een 
gezamenlijke strategie? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 32, Van Mechelen nr. 22, 

Vandenbroucke nr. 51, Anciaux nr. 26, Keulen nr. 19, Van Brempt nr. 39, Vanackere nr. 50, 
Crevits nr. 60, Ceysens nr. 17). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 50 van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Kris Peeters, bevoegd voor het 
buitenlands beleid en de Europese Aangelegenheden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 51 
van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen   -   Brussel 
 
In het Vlaams Parlement hebben al een aantal debatten over kinderpsychiatrie plaatsgevonden. 
Hiervoor verwijs ik bijvoorbeeld naar de vraag om uitleg van mevrouw Trees Merckx-Van Goey op 
24 oktober 2006 (Handelingen C14 – Wel2 – 24 oktober 2006, blz. 1-4).  
 
In de Beleidsbrief Welzijn 2007-2008 gaat de minister in het deel “residentieel zorgaanbod” (blz. 96) 
dieper in op bijzondere doelgroepen, waaronder kinderen en jongeren. Hij plant onder andere overleg 
met de federale overheid om de programmatieruimte voor de kinderpsychiatrische bedden bij te 
sturen. 
 
De situatie in Brussel m.b.t. het aantal kinderpsychiatrische bedden is momenteel niet gunstig, vrees 
ik.  
 
1. Heeft de minister een zicht op het aantal kinderpsychiatrische bedden in Brussel en de instellingen 

die deze soort bedden voorzien? Kan de minister vermelden, indien beschikbaar, hoeveel bedden 
voor Nederlandstaligen beschikbaar zijn in Brussel en in welke instellingen? 

 
2. Hoe groot is de nood, met andere woorden hoeveel bedden zouden er ter beschikking moeten zijn 

in Brussel?  
 

Is er een tekort aan Nederlandstalige kinderpsychiaters in Brussel?  
 
3. Kan de minister meedelen welke bijkomende middeleninzet in 2008 de Vlaamse Gemeenschap 

voorziet voor de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, naast de federale inspanningen 
hieromtrent? Welke beleidsprioriteiten legt de minister in dit domein?  

 
Hoe werden deze middelen concreet gealloceerd en waarvoor werden deze middelen ingezet? Kan 
dit in het bijzonder worden vermeld voor Brussel?  
 
Kan de minister hiervan (zowel voor Vlaanderen als  Brussel) een evolutie geven sinds 2000?  

 
4. Heeft de minister een zicht op het aantal kinderen dat de Brusselse CGG’s jaarlijks behandelen, 

sinds 2000? Waarvoor werden deze jongeren behandeld?  
 

In hoeverre verschilt dit met de cijfers in Vlaanderen (zowel het aantal behandelingen als de soort 
behandeling)?  
 
Welke opties bestaan er voor deze jongeren indien de CGG’s in Brussel geen behandeling kunnen 
geven aan deze kinderen? 
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5. In zijn Beleidsbrief Welzijn belooft de minister overleg te plegen met de federale overheid over de 

programmatieruimte voor de kinderpsychiatrische bedden.  
 

Heeft hij al extra ruimte voor Brussel bepleit? 
 
6. In hoeverre is er samenwerking en overleg met de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) rond 

geestelijke gezondheidszorg voor kinderen? Welke rol speelt de VGC ter zake? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 51 van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. M.b.t .de ziekenhuizen die erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap, kan ik u meedelen 

dat vanaf 2009 in het Universitair Ziekenhuis Brussel te Jette, gelegen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, een K-dienst zal opstarten met een capaciteit van 15 K-bedden en 5 
plaatsen k(dag). Dit is een hele grote stap vooruit gezien tot dan toe nog steeds buiten het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient doorverwezen te worden (oa naar het UPC Sint-Jozef te 
Kortenberg). 

 
Verder bevindt zich in Brussel tevens het Franstalige Ziekenhuis ‘Centre Hospitalier Jean 
Titeca’ dat een aanbod heeft voor Nederlandstalige jongeren. Dit aanbod richt zich vooral tot 
jongeren met een MOF-problematiek (misdaad omschreven feit), die behandeld worden in een 
unit For-K. Dit project is echter een federaal pilootproject. 

 
2.  Hierover beschikken wij niet over exacte gegevens, maar het is zeker en vast zo dat de 

exploitatie van een nieuwe K-dienst in UZ Brussel te Jette duidelijk beantwoordt aan de 
behoefte aan K-bedden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar dit is en blijft nog steeds 
onvoldoende om de nood aan kinderpsychiatrische vragen op te vangen (zowel gebaseerd op 
beschikbare bevolkingscijfers, de vraag naar opvangcapaciteit als de bestaande wachtlijsten). 

 
Net zoals in heel Vlaanderen is er tevens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een tekort aan 
kinderpsychiaters en is het voor de (algemene en psychiatrische) ziekenhuizen en voor het 
CGG Brussel geen evidentie om kinderpsychiaters aan te werven en te houden.  

 
3.  Vanuit de Vlaamse Gemeenschap werden middelen voorzien voor o.a. volgende projecten: 

- projecten ‘moeder-kind’: 
Twee psychiatrische ziekenhuizen (PZ Bethaniënhuis te Zoersel en het PZ Sint-Camillus te 
Sint-Denijs-Westrem) bieden een therapeutisch aanbod aan aan moeders met een postpartum 
depressie en een postpartum psychose. Het unieke van dit aanbod is dat deze moeders samen 
met hun kinderen (baby’s tot maximum 12 maanden) opgenomen kunnen worden zodat tijdens 
de behandeling van de moeders tevens aandacht besteed wordt aan de dyade moeder-kind en 
de interactie tussen beiden.  
De Vlaamse Gemeenschap subsidieert een deel van de personeelskosten (voornamelijk de 
kinderverzorgers). 

 
- projecten ‘outreach naar de gemeenschapsinstellingen’: 
De Vlaamse Gemeenschap financiert twee projecten ‘outreach’ in 2 psychiatrische 
ziekenhuizen (de Psychiatrische Centra te Sleidinge en het Openbaar Psychiatrisch 
Zorgcentrum te Geel). 
Deze projecten richten zich tot (voornamelijk) POS-jongeren (= jongeren met problematische 
opvoedingssituatie) en MOF-jongeren met een psychiatrische co-morbiditeit die verblijven in 
de gemeenschapsinstellingen. De ondersteuning kan zowel gebeuren op niveau van de jongere 
(via therapeutische handelingen) als op niveau van ondersteuning van het team rond de 
jongere. Indien nodig, kan de jongeren residentieel opgenomen worden. 
De Vlaamse Gemeenschap financiert de personeelskosten van het outreach-team dat hiervoor 
wordt ingezet. 
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Ik beschik niet over cijfers die een evolutie geven vanaf 2000. Wel kan ik u meedelen dat de 
Vlaamse Gemeenschap het project outreach Geel en de projecten moeder-kind reeds een 
tiental jaren financieel ondersteunt; het project outreach te Sleidinge wordt momenteel reeds 
voor het derde jaar gefinancierd. 
 
Ik neem de kinderpsychiatrie nauw ter harte. Ik hoor tevens vanuit de bijzondere jeugdbijstand 
dat zij vaak geconfronteerd worden met jongeren in hun instellingen die bijkomende 
psychiatrische problemen hebben. Hiertoe missen de hulpverleners in de bijzondere 
jeugdbijstand echter vaak de nodige expertise en vaardigheden om met dergelijke 
problematiek om te gaan. Vandaar dat ik via mijn beleid gezorgd heb voor bijkomende 
ondersteuning, hetzij vanuit de ambulante zorgverlening zoals de CGG hetzij vanuit de meer 
residentiële voorzieningen. 
 
Om dit te realiseren vanuit ambulante zorgverlening maakte ik in 2008 500.000 euro vrij om 
de CGG uit te breiden. De middelen zijn ingezet voor de doelgroep kinderen en jongeren, 
specifiek voor outreach naar voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg. De opdracht van de 
hulpverleners is de volgende:  

- ontwikkelen en opbouwen van expertise rond het doelpubliek van de bijzondere 
jeugdzorg; 

- (meewerken aan) organisatie van casusgericht overleg tussen betrokken hulpverleners; 
- ontwikkelen van een gemeenschappelijk zorgtraject; 
- afspraken maken met bijzondere jeugdzorg rond wederzijdse samenwerking en 

doorverwijzing; 
- geven van consult/advies rond psychische en psychiatrische problemen van jongeren 

in de bijzondere jeugdzorg. 
 
Het beschikbare bedrag van 500.000 euro maakt de reguliere financiering van 10 VTE 
mogelijk. De middelen werden ingezet vanaf 1 augustus 2008 en worden opgenomen in de 
enveloppes van de betrokken CGG.  
Aangezien er nog steeds centra zijn die onder de gemiddelde capaciteit van de sector zitten, 
besliste ik enkel deze centra extra middelen te geven. Op deze manier wil ik de kloof tussen de 
CGG kleiner maken. De huidige enveloppe, rekening houdend met de uitbreiding van 2008 
toegekend in het kader van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden, aan 
senioren met psychiatrische en/of psychische problemen en aan personen met een handicap en 
bijkomende psychische problemen, vormde een eerste parameter. Daarnaast hield ik rekening 
met de bevolkingsdichtheid per regio van de kinderen en jongeren onder de 18 jaar en in meer 
beperkte mate met de reeds ingezette VTE binnen de kinder- en jeugdteams. 
 
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de VTE weer: 
 

CGG 
Extra 
VTE 

De Pont 1,5 
De Kempen 2 
PassAnt 1,5 
Ahasverus 0,5 
Largo 1,5 
Mandel en Leie 0,5 
Zuid Oost-Vlaanderen 1,5 
LITP 1 
Totaal  10 
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Aangezien het CGG in Brussel met 10,96 euro per inwoner boven het sectorgemiddelde van 
7,54 euro per inwoner valt, heeft Brussel in 2008 geen extra middelen gekregen voor deze 
doelgroep. 
 
De evolutie van de voorbije jaren in de CGG-sector voor de doelgroep kinderen en jongeren: 

- in 2006 werden 12 vte extra ingezet voor de kinderen- en jongerenwerking;  
- in 2008 werden 10 vte ingezet voor de kinderen- en jongerenwerking . 

Noch in 2006, noch in 2008 werden voor de doelgroep middelen aan het CGG in Brussel 
toegekend.  

 
4. Hieronder geef ik u een overzicht van het percentage kinderen en jongeren in het CGGZ 

Brussel in vergelijking met de andere CGG in Vlaanderen. De gegevens van CGGZ Brussel 
voor 2007 zijn onvolledig omwille van de moeilijkheden met de implementatie van het nieuwe 
registratiesysteem in het CGG. Brussel is een complex en specifiek werkingsgebied dat 
moeilijk kan vergeleken worden met de andere werkingsgebieden.  

 
 CGG Brussel CGG in Vlaanderen 
2004 18% 29% 
2005 20% 29% 
2006 18% 28% 
2007 11% (van 1 juli tot 31 dec.2007) 27% 

 
De meest voorkomende problematieken zijn relationele problemen, aandachtstekortstoornissen 
en gedragsstoornissen, aanpassingsstoornissen en angststoornissen, en dit zowel in Brussel als 
bij de andere CGG in Vlaanderen.  
 
De kinderen en jongeren worden voornamelijk doorverwezen door onderwijs (CLB’s) en in 
mindere mate door Bijzondere Jeugdbijstand en Justitie. Veel kinderen in het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel zijn anderstalig en/of komen uit taalgemengde gezinnen. Deze kinderen 
en hun familie kunnen ook in het CGGZ Brussel terecht behalve als de huistaal Frans is, dan 
wordt er meestal naar het Franstalig circuit doorverwezen. Voor de overige anderstaligen 
werken de kinderteams veel met interculturele bemiddelaars (sociale tolken). Deze manier van 
werken wordt positief geëvalueerd maar vraagt meer tijd en is moeilijk te vergelijken met de 
situatie en werkwijze in Vlaanderen.  
Momenteel wordt er voor de 0- tot 3-jarigen een infantwerking uitgebouwd door de 
kinderteams van CGGZ Brussel.  
Verder neemt CGGZ Brussel actief deel aan de Integrale Jeugdhulp binnen Brussel. De 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gaf tot enkele jaren geleden subsidies aan CGGZ 
Brussel voor het project KOPP (Kinderen van Ouders met psychiatrische problemen), maar 
deze subsidiering werd gestopt. Momenteel is er een projectaanvraag 1 + 1 = 3 bij de VGC 
(Stedenfonds) lopende omtrent de intersectorale samenwerking tussen het agentschap 
jongerenwelzijn, het Vlaams agentschap voor personen met een handicap, de centra geestelijke 
gezondheidszorg en de Jeugdpsychiatrie van het UZ Brussel.   

 
5.  Ik heb reeds bij mijn Federale collega van Volksgezondheid gepleit voor bijkomende 

programmatieruimte voor residentiële kinderbedden. Maar gezien dit een federale 
bevoegdheid is, is het aan de Federale Overheid om hierover een beslissing te nemen. 

 
6. Ik heb regelmatig overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit overleg gaat echter 

breder dan alleen maar de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen.  
 
Met betrekking tot  het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan ik u het volgende 
zeggen: in de beleidsnota 2004-2009 Gezondheid van Collegelid Brigitte Grouwels wordt een 
belangrijke focus gelegd op de aandacht voor geestelijke gezondheid bij kinderen.  
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In de schoot van de adviesraad Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd in 
2007 de ad hoc werkgroep ‘Kinderen en Geestelijke Gezondheidszorg’ opgericht. Deze ad hoc 
werkgroep bestaat uit een aantal leden van de adviesraad Gezondheid en uit externe 
deskundigen. Vanuit deze werkgroep werd gekomen tot vier grote groepen van prioritair te 
behandelen thema’s: 

- de nood aan ondersteuning van de 0de en de 1ste lijn bij moeilijkheden met kinderen; 
- vechtscheidingen, echtscheidingsbemiddeling en psychisch geweld; 
- taalontwikkelingsstoornissen in de Brusselse multiculturele context; 
- nood aan ondersteuning bij kansarmoede en het transculturele. 

Rond de eerste twee thema’s werden werkgroepen opgestart. 
 
De Integrale Jeugdhulp is volop aan het werken aan een gepast antwoord om tot meer 
afstemming te komen binnen de sector en zelfs over haar grenzen heen. Er zijn een aantal 
concrete stappen gepland die parallel liggen aan wat er vanuit de werkgroep betreffende ‘De 
nood aan ondersteuning van de 0de en de 1ste lijn bij moeilijkheden met kinderen’ wordt 
nagestreefd en die gedeeltelijk een antwoord geven op de diverse gestelde vragen. Ten einde 
niet tweemaal hetzelfde werk te verrichten en dus nodeloze vergaderdruk te vermijden, werden 
de activiteiten van de werkgroep tijdelijk opgeschort om aan Integrale Jeugdhulp de tijd en de 
ruimte te geven om hun bezigheden voort te zetten. Integrale Jeugdhulp is echter niet de enige 
die inspanningen levert rond het thema. Naast de Integrale Jeugdhulp zijn er ook de evoluties 
in het kader van opvoedingsondersteuning, die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan 
de vastgestelde nood. Ook dit gegeven is in volle ontwikkeling. 
 
De werkgroep ‘Vechtscheidingen, echtscheidingsbemiddeling en psychisch geweld’ tracht om 
via een ruimere kennismaking met elkaars diensten en procedures, een analyse van het aanbod, 
de voornaamste hiaten en vlekken te ontdekken m.b.t. vechtscheidingen, 
echtscheidingsbemiddeling en psychisch geweld om alzo te komen tot een beleid dat is 
afgestemd op wat Brussel in deze echt nodig heeft en dit met de focus op kinderen. Momenteel 
worden verschillende pistes omtrent de thematiek onderzocht om te komen tot een 
‘instrument’. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 52 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Personeel Vlaamse overheid   -   Selectie en rekrutering 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor; 
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen; 
- in eigen beheer; 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door een derde. 
 
In opvolging van schriftelijke vraag nr. 99 van 11 mei 2006 (Websitebulletin publicatiedatum 28-09-
2006) vernam ik graag van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in 2006 en 2007 (cijfers per 

jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden IVA’s en EVA’s met en zonder 

rechtspersoonlijkheid waarvoor de minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde, 

 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 

 
4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 

Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of (toekomstige) agentschappen? 
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5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 
van aanwerving?  

 
Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 

 
6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 

integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 
 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 33, Van Mechelen nr. 23, 

Vandenbroucke nr. 54, Anciaux nr. 31, Keulen nr. 20, Van Brempt nr. 41, Vanackere nr. 52, 
Crevits nr. 62, Ceysens nr. 18). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 52 van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Kris Peeters, bevoegd voor het 
algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 54 
van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Partnergeweld   -   Brussel 
 
Sinds enkele jaren is partnergeweld uit de taboesfeer geraakt en komen er steeds meer getuigenissen 
van vrouwen (en mannen) hierover. Partnergeweld werd enkele jaren geleden ook expliciet strafbaar 
gesteld. Vaak hebben de slachtoffers psychologische bijstand en andere vormen van ondersteuning 
nodig. De Vlaamse Regering heeft hier veel middelen voor vrijgemaakt de laatste jaren.  
 
Aangezien de gemeenschappen ook bevoegd zijn in deze materie, kan de Vlaamse Gemeenschap ter 
zake ook acties ondernemen in Brussel. 
 
1. Wat was de middeleninzet van de Vlaamse Gemeenschap inzake partnergeweld voor de jaren 

2006, 2007 en 2008? Kan de minister een vergelijking maken met de inspanningen ter zake tijdens 
de vorige legislatuur? 

 
2. Is het ook mogelijk mee te delen hoeveel middelen bestemd zijn voor de Brusselse projecten? 
 
3. Welke initiatieven steunt de Vlaamse Gemeenschap in Brussel ter bestrijding van partnergeweld 

en ter ondersteuning van slachtoffers? Worden hieromtrent nieuwe initiatieven ontwikkeld?   
 
4. In het antwoord op de schriftelijke vraag van collega De Wachter (vraag nr. 181, Websitebulletin 

publicatiedatum 23-04-08) werd vermeld dat er structureel overleg is tussen een team 
beleidscoördinatie van WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) en de federale staat en 
deelstaten hieromtrent.  

 
Kan de minister dit uitgebreider toelichten? Waaruit bestaat dit structureel overleg? Hoe vaak 
komt dit bijeen? 

 
5. Het Federaal Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft ook een rol in de 

bestrijding van dit soort geweld: het kreeg de opdracht om een nationaal actieplan te coördineren 
en te evalueren en zelf in te staan voor de uitwerking van een aantal acties in dit plan.  

 
Wordt het Departement Welzijn betrokken of wordt er overlegd bij uitwerking van deze acties? 
Hoe werkt het departement samen met dit instituut? 

 
6. In hoeverre is er samenwerking en afstemming tussen de initiatieven van de beide 

gemeenschappen? Heeft dit al tot gezamenlijke initiatieven geleid?  
 
7. Is er samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie hierover? Zo ja, welke? Heeft dit al tot bepaalde initiatieven geleid? 
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8. Is er samenwerking met de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) rond dit thema? Zo ja, 
welke rol speelt de VGC hierin? Tot welke resultaten heeft deze samenwerking al geleid? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 54 van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. De vraag hoeveel middelen de Vlaamse Gemeenschap heeft ingezet in de strijd tegen 

partnergeweld is moeilijk te beantwoorden. Het hangt af van wat wel en niet meegeteld wordt.  
 Op 7 juli 2006 verscheen de omzendbrief betreffende de versterking van de aanpak van 

intrafamiliaal geweld – partnergeweld. De Vlaamse Regering besliste om recurrent 685.000 euro 
(14 VTE) te investeren om de aanpak van intrafamiliaal partnergeweld in en vanuit het 
algemeen welzijnswerk te versterken. De centra voor algemeen welzijnswerk beschikten immers 
over verschillende werkvormen die een belangrijke bijdrage leveren in de aanpak van intra-
familiaal geweld (vluchthuizen, vrouwenopvang, gezins- en relatiebegeleiding, crisisopvang, 
slachtofferhulp, justitieel welzijnswerk, bemiddeling, enz.). De extra middelen zijn een 
aansporing om de totale werking van het algemeen welzijnswerk beter te oriënteren op de intra-
familiale (partner-) geweldsproblematiek.  

 De mediacampagne (televisiespots, affiches, website, …) van november 2007 kostte 56.717,21 
euro. De mediacampagne in de vorige legislatuur (http://www.wvg.vlaanderen.be/relaties) kostte 
57.207,18 euro. Soms is het ook moeilijk om een juiste prijs te plakken op bepaalde initiatieven. 
Zo zijn er themanummers van Klasse over partnergeweld verschenen, maar daarin werden ook 
andere onderwerpen aangesneden. 

 Daarnaast is er een veelheid van investeringen die een onmiskenbaar maar eerder indirect effect 
hebben op de problematiek van partnergeweld: de investeringen in de vertrouwenscentra kinder-
mishandeling, de versterking van de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de uitbreiding van 
het hulpaanbod van de centra voor integrale gezinszorg, de via het globaal plan jeugdzorg 
gerealiseerde ondersteuning van gezinnen in problematische opvoedingssituaties, de realisatie 
van netwerken crisishulpverlening. 

 Deze veelheid aan investeringen maakt een belangrijke beleidskeuze duidelijk: we kiezen niet 
voor één categoriaal aanbod ‘partnergeweld’ maar we zetten in op een veelheid van acties die 
allen het welzijn en de veiligheid van alle gezinsleden gemeen hebben. 

 
2. De sensibiliseringscampagnes bereiken ook de (Nederlandstalige) Brusselaars. De extra 

middelen voor de CAW’s werden per gerechtelijk arrondissement verdeeld op basis van drie 
objectieve parameters, met name het aantal inwoners, het aantal geregistreerde intrafamiliale 
misdrijven en de onderbezettingsgraad. Dat leidde er toe dat het gerechtelijk arrondissement 
Brussel 2,5 extra VTE kreeg (van de 14 extra VTE). De CAW’s uit het gerechtelijk 
arrondissement spraken af dat die toegewezen zouden worden aan CAW Delta. 

 Ook van het onder punt 1 bedoelde bredere niet-categoriale hulpaanbod komt een evenredig 
aandeel de Brusselaars ten goede. 

 
3. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een eigen beleid ontwikkeld en concrete acties 

ondernomen in de strijd tegen partnergeweld. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
functioneert een gewestelijk overlegplatform waarin tal van organisaties zetelen die met deze 
materie bezig zijn. Bovendien is er een regionale coördinator actief om de strijd tegen het 
geweld op vrouwen aan te gaan. Er werd een Brussels repertorium opgemaakt van gewestelijke 
en plaatselijke organisaties die ijveren tegen partnergeweld (het zogenaamde “zakboekje van de 
gewestelijke en lokale actoren inzake partnergeweld”). Dit repertorium is elektronisch 
beschikbaar via de site van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels beleid inzake 
partnergeweld zal met de nodige middelen blijvend ondersteund worden door het Hoofdste-
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delijke Gewest. Momenteel gebeurt dit via een samenwerkingsakkoord tussen de 
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en de minister-president bevoegd voor lokale besturen van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds en met het (federale) Instituut voor Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen anderzijds. Er zijn onder andere. vormingen voor hulpverleners voorzien, 
de organisatie van een studiedag rond partnergeweld, het updaten van het repertorium, het 
verder opvolgen van de verschillende werkgroepen en plenaire zittingen. 

 De Vlaamse Gemeenschap is niet betrokken bij deze initiatieven (zie vraag 7), maar is hiervoor 
wel vragende partij. Een actievere betrokkenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de 
werkgroepen van het Nationaal Actieplan Partnergeweld zou daartoe een eenvoudige en 
efficiënte oplossing zijn. 

 
4. Het is inderdaad de bedoeling dat het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

betrokken wordt bij de evaluatie en bij de uitwerking van de acties. Zeer recent werden de 
werkzaamheden gestart voor een nieuw Nationaal Actieplan Partnergeweld (NAP III). Het  
departement WVG is van dichtbij betrokken bij de uitwerking van een ontwerp van derde NAP. 

 De samenwerking gebeurt via een ‘interdepartementale werkgroep’ in de schoot van het 
Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en een aantal subwerkgroepen (werkgroep 
sensibilisering, werkgroep statistieken, werkgroep eergerelateerd geweld, …). Politieke keuzes 
worden voorbereid door interkabinettenwerkgroepen en bekrachtigd door een interministeriële 
conferentie. 

 Het overleg heeft tot doel het beleid van de verschillende overheden op elkaar af te stemmen. De 
coördinatie door het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen moet een meerwaarde 
bieden ten opzichte van een niet-gecoördineerd beleid of een beleid met bilaterale afspraken. 

 De interdepartementale werkgroep komt in principe om de drie maanden bijeen. De 
subwerkgroepen als het nodig is. In totaal gaat het team beleidscoördinatie ongeveer om de twee 
weken naar het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen voor overleg, maar het is 
momenteel een drukke periode (website, NAP III, werkgroep eergerelateerd geweld). Op andere 
momenten gebeurt dat ongeveer om de maand. 

 
5. Zie vraag 4. 
 
6. Er is een intense samenwerking met de Franse Gemeenschap. Mijn administratie ontmoet de 

vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschap regelmatig in het kader van het Nationaal 
Actieplan Partnergeweld. Daar wordt dan informatie uitgewisseld. De Vlaamse en de Franse 
Gemeenschap zijn ook het meest betrokken bij het Nationaal Actieplan Partnergeweld, 
gecoördineerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Momenteel 
maken ze werk van een nieuw NAP. Er vonden ook twee gezamenlijke initiatieven plaats, nl. de 
mediacampagne van november 2007 (waar de twee Gemeenschappen en ook de Duitstalige 
Gemeenschap overlegd hebben over de uitzending van het Raad van Europaspotje op hun 
respectieve openbare of regionale omroepen) en de intergouvernementele website partner-
geweld, die er komt op vraag van de werkgroep sensibilisering binnen het NAP. Deze 
werkgroep werd samen voorgezeten door de Franse en de Vlaamse Gemeenschap. 

 Mijn administratie vindt deze contacten verrijkend, ondanks de verschillen in visie en praktijk. 
 
7. Er is geen samenwerking of overleg met de regionale coördinatrice partnergeweld van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoewel de Vlaamse Gemeenschap hiertoe vragende partij blijft. 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was ook niet erg actief in de werkgroepen van het 
Nationaal Actieplan Partnergeweld. 

 Het team beleidscoördinatie van het departement WVG nam wel deel aan de hoger genoemde 
studiedag en screende het repertorium.  

 
8. Er is geen samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Aangezien het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (en meer bepaald de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen) de 
problematiek opvolgt, is daar ook geen aanleiding toe. Wel had het team beleidscoördinatie van 
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het departement WVG contact met het kabinet van minister Grouwels over de mediacampagne 
in november 2007. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 55 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Voeding en dementie   -   Onderzoek en preventie 
 
Op 11 januari 2006 nam het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie aan betreffende een 
preventief en ondersteunend beleid rond dementie (Stuk 521 (2005-2006) – Nr. 3). Daarin wordt aan 
de Vlaamse Regering gevraagd “het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot alle facetten van 
de dementie te stimuleren”. 
 
Steeds meer studies wijzen erop dat dementie en cognitieve stoornissen positief beïnvloed worden 
door visrijke voeding, en dus door voeding rijk aan Omega3. 
 
Verscheidene studies toonden reeds aan dat vis- en visolierijke voeding tot een lagere incidentie van 
dementie leidt. Recente studies wijzen nu uit dat er een positieve invloed is op de cognitieve functie 
van niet-dementerenden bij de consumptie van Omega3-vetzuren. Het vroegtijdig aanpassen van het 
voedingspatroon heeft immers een veel hogere efficiëntie. 
 
Met een dagelijkse consumptie van ongeveer 75g/dag bereikt men de beste cognitieve prestaties. 
 
In het Actieplan Voeding en Beweging 2008-2015, een document dat werd opgesteld in aanloop naar 
de gezondheidsconferentie van 23 oktober, wordt met betrekking tot de doelgroep ouderen gewezen 
op de positieve effecten van beweging op de werking van hart, de bloedvaten, longen, spieren, 
gewrichten, en psychomotorische functies. Er wordt echter geen melding van gemaakt dat ook de 
keuze van bepaalde voeding een positieve invloed kan hebben op de cognitieve functies. 
 
1. Hoe reageert de minister op de vraag van de onderzoekswereld om verder te investeren in het 

onderzoek naar de werkingsmechanismen en hypothesen omtrent de rol van Omega3-vetzuren in 
de hersenen? Met het oog op de juiste aanbevelingen op het vlak van volksgezondheid en van 
voeding in het algemeen. 

 
2. Welke initiatieven heeft de minister al genomen met betrekking tot onderzoek naar dementie? 
 
3. De minister pleit ervoor dat bij de promotie van evenwichtige voeding naar het algemeen publiek 

extra aandacht zou worden besteed aan de doelgroep “gezonde” ouderen.  
 

Welke maatregelen zal de minister nemen in het kader van die gerichte aanpak met betrekking tot 
de promotie van bepaalde diëten en de mogelijke gezondheidswinst op cognitief vlak ervan? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 55 van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. Op 23 oktober heb ik de nieuwe gezondheidsdoelstelling en het bijbehorende actieplan rond 

gezonde voeding en beweging gelanceerd. Het einddoel van het actieplan is de bevordering van 
evenwichtige eet- en beweeggewoonten volgens de aanbevelingen van de actieve voedings-
driehoek. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de voedingsaanbevelingen voor België (Hoge 
Gezondheidsraad, 2006) en de aanbevelingen voor lichaamsbeweging (HEPA, 2001). Uit 
onderzoek blijkt dat elk onderdeel uit de actieve voedingsdriehoek extra aandacht vraagt om 
uiteindelijk de aanbevelingen voeding en beweging voor Vlamingen te behalen.  
 
Er werd gekozen om de doelstelling op twee niveaus te formuleren. De hoofddoelstelling benoemt 
de kerninhouden waaraan het actieplan werkt, in het bijzonder voldoende beweging om 
gezondheidswinst te bereiken, evenwichtige voeding en een gezond gewicht. Daaronder worden 
de subdoelstellingen geformuleerd. De experten in de verschillende werkgroepen stelden in totaal 
14 verschillende subdoelstellingen voor. In de eerste voorstellen werd er ook een subdoelstelling 
voor visconsumptie naar voor geschoven. Ik ben er mij van bewust dat vis een essentieel 
onderdeel is van een evenwichtige voeding aangezien het aanwezige vet rijk is aan onverzadigde 
vetzuren (omega-3-vetzuren) die goed zijn voor de gezondheid. Volkeren die veel vis eten zoals 
Japanners en Portugezen lijden minder aan hart- en vaatziekten. Vette vissoorten zoals haring, 
forel, zalm, makreel, zeepaling, sardine en tonijn, zijn rijk aan vitaminen A en D en omega-3-
vetzuren.  
Door de goede gemiddelde score die de Vlaamse bevolking al behaalt voor deze voedings-
middelen, werden ze als niet prioritair aangezien en daardoor niet als subdoelstelling opgenomen. 
De meerderheid van de bevolking eet minstens 1x per week vis. Slechts 3,5% eet nooit vis.  

 
Rond het thema gezonde voeding vervullen we een voornamelijk preventieve rol. Burgers 
aanzetten om evenwichtig te eten is mijn prioritair doel. Daarom wens ik niet in te gaan op de 
vraag van de onderzoekswereld om verder te investeren in onderzoek. Ik ben van mening dat er 
immers al heel wat empirisch en klinisch onderzoek uitgevoerd is naar de werking van omega 3- 
vetzuren en het effect ervan op de hersenen. Eventueel bijkomend onderzoek hieromtrent past niet 
binnen de budgettaire prioriteiten die bepaald zijn voor het preventieve gezondheidsbeleid. 

 
2. Al sinds 1996 worden subsidies verleend, inmiddels aan negen Expertisecentra voor Dementie in 

Vlaanderen. 
Eén van de resultaatgebieden in het kader van het eerste convenant van 30 maart 2000 tussen de 
Vlaamse Gemeenschap en deze regionale expertisecentra was reeds het realiseren van een 
concept- en methodiekontwikkeling en onderzoek met betrekking tot dementie. Met ingang van 1 
januari 2008 werd ook een overeenkomst afgesloten met een overkoepelend Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen. De momenteel lopende convenanten met de negen expertisecentra en het 
overkoepelende Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lopen af op 31 december 2008.  
 
In de bijlage bij het ontwerp van convenant met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen dat 
ingaat vanaf 1 januari 2009 zijn volgende resultaatsgebieden opgenomen:  

- afstemming met de regionale expertisecentra dementie; 
- ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke expertise en innovatie; 
- informatie- en adviesverspreiding; 
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- sensibilisering; 
- deskundigheidsbevordering; 
- registratie; 
- signaalfunctie. 

 
Het resultaatsgebied “ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke expertise en innovatie” 
betekent concreet het verwerven, bundelen, toegankelijk maken en verspreiden van beschikbare 
expertise, zijnde kennisontwikkeling, kennisuitdraging en kennisdoorstroming en in voorkomend 
geval het signaleren van onderzoeksthema’s en goede praktijken. 
 
Voor de negen regionale expertisecentra dementie werden volgende resultaatsgebieden 
vastgelegd: 

- informatieverstrekking; 
- adviesverstrekking voor complexe zorg- en begeleidingssituaties in strikt uitzonderlijke 

situaties; 
- sensibilisering; 
- deskundigheidsbevordering; 
- concept- en methodiekstudie; studie en onderzoek; 
- signaalfunctie; 
- loyaliteit en samenwerking tussen de negen expertisecentra onderling en het 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw. 
 
Wat betreft het resultaatsgebied “concept- en methodiekstudie; studie en onderzoek” werden 
volgende operationele doelstellingen vastgelegd: 

- het dissemineren van de resultaten van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw ; 
- het signaleren aan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw van lacunes op het 

vlak van onderzoek en het aanreiken van onderzoekthema’s; 
- uitzonderlijk participeren aan onderzoek op verzoek van het Expertisecentrum Dementie 

Vlaanderen vzw. 
 
De resultaten van deze opdrachten worden jaarlijks gerapporteerd in een activiteitenverslag. 

 
3. In het beleid rond gezonde voeding en beweging, wil ik streven naar een gezond gewicht en het 

vermijden van ziektes die samengaan met een ongezond leefpatroon zoals bepaalde kankers, 
cardiovasculaire ziektes, diabetes, osteoporose, cataract en infecties. Ik richt mij niet specifiek op 
gezondheidswinst op cognitief vlak.  

 
Toch wil ik benadrukken dat gezonde voeding in combinatie met fysieke activiteit voor senioren 
een kernelement is in het behoud van hun onafhankelijkheid en kwaliteit van leven. Natuurlijk 
reflecteert de gezondheidstoestand op die leeftijd de keuzes die vroeger in het leven gemaakt zijn, 
maar toch kan nog veel gedaan worden om de eigen gezondheid te behouden of te versterken. 
De voeding moet onder controle gehouden worden, want ouder worden impliceert een 
progressieve vertraging van de stofwisseling. Ouderen hebben een verminderde eetlust, hun smaak 
en geur zijn minder scherp en de tanden kauwen minder goed. Bovendien nemen zowel de 
afscheiding van fermenten en enzymen, die de vertering bevorderen, als de hoeveelheid maagzuur 
af.  Tot slot werken ook de nieren langzamer. De verteringstijd wordt bijgevolg langer en de 
opname van voedingsstoffen op celniveau is enigszins gewijzigd 
Het levensritme moet aangepast worden want ouder worden betekent ook een progressieve afname 
van de krachten. De leeftijd en de toenemende immobiliteit maken dat de spiermassa vermindert 
en de vetmassa toeneemt. De gewrichten verstijven en onze ledematen reageren niet meer zo vlot 
op prikkels. Vooral wanneer men alleen oud wordt, worden boodschappen doen en de bereiding 
van de maaltijd al snel een zware klus. 
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De voeding van een oudere persoon in goede gezondheid verschilt eigenlijk maar weinig van die 
van jongvolwassenen. Dat wil zeggen dat ook senioren het principe van de gezonde driehoek 
mogen volgen. 

 
Belangrijk is dat de voedingsdriehoek als referentiekader kan blijven ondersteund worden, met een 
bijzondere aandacht voor een beperkte verlaging van de energietoevoer, een laag zoutgehalte bij 
hoge bloeddruk, een extra inname van calcium en vitamine D en een voldoende vochtinname. 
Promotie voor bepaalde diëten acht ik overbodig. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 56 
van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Toegankelijkheidsbeleid   -   VIPA-regelgeving 
 
Op 14 april 2006 verspreidde minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt samen met toenmalig 
minister-president Yves Leterme een persbericht over de engagementen die de verschillende ministers 
hadden genomen aangaande het open coördinatiebeleid. Eén van de drie thema's betrof 
toegankelijkheid. 
 
Wat de bevoegdheden van de minister betrof, stond volgend engagement vermeld:  
 
- actualisering van VIPA-regelgeving via inbouw clausule m.b.t. integrale toegankelijkheid. Deze 

clausule geldt zowel voor ziekenhuizen, rusthuizen als voor gehandicaptenvoorzieningen.  
 
Kan de minister een stand van zaken meedelen omtrent de realisatie van dit concrete engagement? 
 
N.B. Vragen over hetzelfde onderwerp werden gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 25), 

Vandenbroucke (nr. 57), Anciaux (nr. 35), Keulen (nr. 22), Vanackere (nr. 56), Crevits (nr. 66). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 56  van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Dit deelantwoord bevat de bijdrage van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
 
 
Het departement WVG (met VIPA hierbij als actieve partner) participeert aan een werkgroep o.l.v. het 
kabinet van minister Van Brempt met als doelstelling een regelgeving te ontwikkelen om de 
toegankelijkheid in publiek toegankelijke gebouwen en ruimtes te garanderen. Gelet op het brede 
toepassingsgebied van deze regelgeving is dit proces momenteel nog steeds lopende. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
AANVULLEND GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 56 van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Het aanvullend gecoördineerd antwoord bevat het deelantwoord van de heer Bert Anciaux, Vlaams 
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel. 
 
 
Vlaanderen is thans de enige regio in België waar nog gewerkt wordt met de federale wet van 17 juli 
1975 betreffende de toegang van personen met een handicap tot gebouwen toegankelijk voor het 
publiek. Vooral bij gebrek aan sanctionering en controle bleef deze wet tot op heden in hoge mate 
dode letter. 
 
Met het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, werd een eerste 
stap gezet in een betere integratie van de toegankelijkheidswetgeving in de wetgeving op de 
ruimtelijke ordening. Artikel 54 van dit decreet voorziet immers dat de toegankelijkheid van publieke 
gebouwen geregeld kan worden in een stedenbouwkundige verordening, waardoor een betere 
sanctionering en controle gegarandeerd kan worden. 
 
De Vlaamse Regering wil deze situatie verbeteren en bereidt thans een besluit voor tot vaststelling van 
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de toegankelijkheid voor personen met 
een beperking, van al dan niet bebouwde onroerende goederen of delen ervan toegankelijk voor het 
publiek, van installaties en wegen. 
 
Dit besluit zal de normen betreffende toegankelijkheid nader omschrijven en ook voorzien in sancties. 
 
Tot de publiek toegankelijke gebouwen behoren o.a.: 

• accommodaties of terreinen voor dagcreatie 
• sociaal-culturele inrichtingen 
• evenementencomplexen 
• vergadercentra en congreszalen,… 

 
In afwachting van het van kracht worden van dit Besluit, legt de Vlaamse overheid al meerdere jaren 
de integrale toegankelijkheid op bij het bouwen of het verbouwen van eigen accommodaties voor 
jeugd, cultuur en sport.  
De informatiebrochure ‘Toegankelijkheid: Sport zonder Grenzen’, die werd opgesteld door Vlaams 
minister van Gelijke Kansen, Kathleen Van Brempt en mezelf, biedt hierbij een handige gids voor 
beleidsverantwoordelijken en beheerders van sportaccommodaties voor het toegankelijker maken van 
hun sportinfrastructuur.  
 
Ook heeft de minister bevoegd voor jeugd, cultuur en sport de toegankelijkheid van de accommodaties 
opgelegd als een subsidievoorwaarde in volgende recente subsidiebesluiten: 

- het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via 
alternatieve financiering (het Vlaams Sportinfrastructuurplan): de externe en de interne 
toegankelijkheid geldt hier als een belangrijk selectiecriterium; 

- het Reglement van 4 juli 2008 voor subsidiëring van sportinfrastructuur aan de particuliere 
sector; 
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- het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investerings-
subsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang (bovenlokale accommodaties 
voor jeugd en cultuur). 

 
Als voorbeeld van het gevoerde beleid, kan worden verwezen naar de bijzondere inspanningen 
betreffende de toegankelijkheid in de erfgoedsector. Toegankelijkheid van museumgebouwen, 
culturele archiefinstellingen of erfgoedbibliotheken is niet steeds evident omdat deze vaak gevestigd 
zijn in historische panden. 
 
In het Erfgoeddecreet van 2004 is één van de voorwaarden voor een museum om erkend te kunnen 
worden: "voldoende garanties geven op het vlak van toegankelijkheid, infrastructuur, en financiële- en 
personeelsmiddelen". Onder toegankelijkheid werd verstaan: fysieke toegankelijkheid voor personen 
met beperkingen. 
 
In het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 is het de bedoeling om in het tweede uitvoeringsbesluit (dat 
nog dit jaar voor principiële goedkeuring naar de VR gaat) volgende voorwaarde op te nemen: 
"aanwijsbare inspanningen leveren voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking". 
 
Op basis van het Erfgoeddecreet hebben de musea van de stad Antwerpen een subsidie van 21.000 
euro (5.000 euro op de begroting 2007, 16.000 op begroting 2008) ontvangen om een onderzoek te 
doen naar de toegankelijkheid van de museale locaties. 
 
Daarnaast zijn er nog andere erkende musea die inspanningen leveren of in het verleden geleverd 
hebben om de toegankelijkheid van hun collecties te vergroten voor mensen met een beperking. Het 
MOT heeft bijvoorbeeld een maquette laten maken van een molen voor blinden. Bij de bouw van M 
Leuven (het nieuwe stedelijke museum - deels betaald met FoCI-middelen) - wordt rekening gehouden 
met de toegankelijkheid. 
 
Ook de sportadministratie van Vlaanderen, het Bloso, houdt bij de renovatie en uitbouw van de Bloso-
centra steeds rekening met alle wettelijke bepalingen en richtlijnen in verband met toegankelijkheid. 
Afhankelijk van de frequentie van het effectieve gebruik van sommige Bloso-centra door sporters met 
een handicap, wordt bovendien overleg gepleegd met deze gebruikers ten einde zoveel mogelijk te 
beantwoorden aan sommige bijkomende verwachtingen. Het Bloso-centrum te Blankenberge werd 
bovendien uitgebouwd tot een specifiek zgn. “ Handisportcentrum”, op basis van een breed overleg 
mét de sector van sporters met een handicap. 
Ook in de zgn. “FFEU-dossiers”, waarbij door de minister aan bovenlokale sportinfrastructuur-
projecten of topsportrealisaties een éénmalige subsidiëring wordt verstrekt, wordt aandacht besteed 
aan het aspect toegankelijkheid. 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 59 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Actieplan Armoedebestrijding   -   Landloperij 
 
In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009 stelt de doelgroep in hoofdstuk III.10. dat de 
afschaffing van de wet op landloperij niet goed is. “Men heeft het kind met het badwater weggegooid 
en de mensen staan nu weer op straat. Daarom is het noodzakelijk dat er weer opvangcentra voor 
landlopers komen zoals in Wortel en Merksplas.” 
 
Heeft de minister acties en maatregelen genomen tijdens deze legislatuur om aan bovenvermeld 
probleem tegemoet te komen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet? 
 



-362-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 59 van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
De landloperkolonies van Wortel, Merksplas, Sint-Hubert en Brugge (voor vrouwen) werden gesloten 
ten gevolge van de afschaffing van de wet ter beteugeling van de landloperij en de bedelarij van 1891 
en van de schrapping van art. 347 uit het Strafwetboek waardoor de internering van landlopers kon 
bevolen worden. De afschaffing van deze wetgeving kaderde in het Urgentieprogramma voor een 
solidaire samenleving van 1991 van de toenmalige minister van sociale integratie. 
 
De afschaffing van de landloperijwet werd ondersteund door een project van de toenmalige 
Vereniging der Vlaamse Onthaaltehuizen. Een belangrijk onderdeel van dit project betrof het 
ontwikkelen van alternatieve opvangmogelijkheden voor landlopers. Het systeem van de 
landloperkolonies had namelijk een aantal nefaste effecten. Zo maakte het mensen afhankelijk van de 
kolonies. Daarenboven werd in de kolonies een verouderde manier van opvang geboden. Sociale 
begeleiding was nagenoeg afwezig. Aangezien het louter sluiten van deze kolonies negatieve gevolgen 
zou hebben voor de chronische landlopers, dienden er alternatieven gezocht te worden. In dit kader is 
de installatiepremie voor daklozen ingevoerd. Het Urgentieprogramma heeft echter niet voor alle 
situaties de noodzakelijke alternatieve oplossingen geboden.  
 
Er bestaat in Vlaanderen een uitgebreide en gedifferentieerde thuislozenzorg die wordt aangeboden 
door de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de OCMW’s. Het aanbod van de opvang door 
de CAW’s en de opvang die geboden wordt door de OCMW’s is complementair. De residentiële 
hulpverlening en het begeleid wonen wordt hoofdzakelijk door de CAW’s gerealiseerd. Ook de 
OCMW’s stellen een groot aantal woningen ter beschikking en bieden naast het leefloon eventuele 
bijkomende hulp in het kader van de wet op de sociale dienstverlening. Verder zijn er sinds 1991 
specifieke wettelijke mogelijkheden voor steunverlening door de OCMW’s aan thuislozen (onder 
meer de reeds vermelde installatiepremie).  
Daarnaast bezitten de CAW’s een aantal specifieke werkingen die zich tot de doelgroep van chronisch 
thuislozen richten, met name het straathoekwerk voor thuislozen, de dagopvangcentra (ook wel 
inloopcentra genoemd) en de nachtopvangcentra. Ik wens wel te benadrukken dat nachtopvangcentra  
enkel schadebeperkend werken, ze bieden geen oplossing op lange termijn. Het finale perspectief dient 
immers te liggen op het herstel van de verbroken verbindingen van deze mensen met de samenleving 
en de heropbouw van een sociaal netwerk. Ik vind het dan ook belangrijk dat residentiële opvang 
steeds gepaard gaat met psychosociale begeleiding en dat aan thuislozen een zorg op maat wordt 
geboden. Ook het begeleid wonen kan hier een gepast antwoord op bieden. Ik blijf dan ook de CAW’s 
stimuleren om de thuislozenzorg verder te differentiëren tot vraaggestuurde hulp die mensen 
krachtiger maakt.  
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STEVEN VANACKERE 
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Vraag nr. 60 
van 30 oktober 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
Palliatieve netwerken   -   Stand van zaken 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 houdende de erkenning en subsidiëring van 
palliatieve netwerken omschrijft een palliatief netwerk als “een overkoepelend samenwerkingsverband 
tussen vertegenwoordigers van eerstelijnshulpverleners, organisaties, instellingen, verenigingen en 
diensten dat erkend wordt door de Vlaamse overheid en dat gericht is op het ondersteunen van 
palliatieve zorg”. 
 
Deze netwerken worden erkend en gesubsidieerd binnen een regio die minstens 300.000 en hoogstens 
1.000.000 inwoners telt en dit voor maximum 4 jaar. De erkenning kan evenwel telkens hernieuwd 
worden voor maximum 4 jaar.   
 
In 2005 waren er 15 palliatieve netwerken erkend door de Vlaamse Regering. De erkenningen van 
deze 15 palliatieve netwerken zijn inmiddels verlopen of lopen af op het einde van 2008 (zie 
schriftelijke vraag nr. 112 van 25-02-2005, Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 18 van 24-06-
2005). 
  
Kan de minister een stand geven van het aantal palliatieve netwerken dat momenteel actief is in de 
Vlaamse palliatieve zorg, met: 
 
- naam en toenaam; 
- begin- en einddatum van de erkenning; 
- de toegekende subsidie in 2006, 2007 en 2008; 
- de regio waarin het palliatief netwerk werkzaam is en het aantal inwoners waarop de subsidie 

berekend werd; 
- de initiatiefnemer die de verschillende partners in de regio samen heeft gebracht (thuiszorgdienst, 

rustoord of ziekenhuis); 
- de betrokken partners waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten, alsook de 

datum waarop de overeenkomst werd ondertekend? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 60 van 30 oktober 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
1. Algemene stand van zaken 

Er zijn vijftien erkende palliatieve netwerken in 2008. De erkenning van een palliatief netwerk 
geldt voor een hernieuwbare periode van maximaal vier jaar. Van vijf palliatieve netwerken 
loopt de erkenning af op 31 december 2008 en worden de aanvragen voor de verlenging van de 
erkenning momenteel onderzocht. Een overzicht per netwerk met de naam, erkenningsperiode, 
toegekende en maximale subsidie, regio en aantal inwoners is als bijlage gevoegd.  
 

2. Subsidiëring 
Het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van 
palliatieve netwerken werd gewijzigd en goedgekeurd door de Vlaamse Regering in juli 2007. 
Dit wijzigingsbesluit omvat een inhaalbeweging met betrekking tot de niet-indexatie van de 
subsidie sinds 1995, een inbouw van de jaarlijkse indexatie, het toevoegen van de facultatieve 
subsidie voor deskundigheidsbevordering aan het reglementaire subsidiebedrag en de 
mogelijkheid tot reservevorming. 

 
De totale maximale subsidie voor de palliatieve netwerken bedraagt: 
2006: 747.630,97 euro; 
2007: 758.313,02 euro; 
2008: 784.353,24 euro. 

  
3. Initiatiefnemer 

Volgens artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 houdende de 
erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken, kan het initiatief voor de oprichting van 
een palliatief netwerk zowel uitgaan van de thuiszorg, van een specifiek initiatief voor 
palliatieve zorg als van een rustoord of een ziekenhuis. Aangezien de eerste erkenningen van de 
palliatieve netwerken dateren uit de periode 1995-1996, is het niet eenvoudig om uw vraag over 
de initiatiefnemers te beantwoorden. Ik kan u wel meedelen dat de meeste initiatieven vanuit de 
thuiszorg genomen werden. We zijn ondertussen al 13 jaar verder, de pioniersfase is voorbij en 
de palliatieve netwerken zijn geëvolueerd.  
 

4. Samenwerkingsovereenkomst met de betrokken partners 
Volgens artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 houdende de 
erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken, moet een palliatief netwerk een 
schriftelijke overeenkomst sluiten met, onder meer, de eerstelijnshulpverleners of hun 
organisaties, erkende rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen, erkende ziekenhuizen en 
organisaties van mantelzorgers en vrijwilligers. Deze samenwerkingsovereenkomsten worden 
niet geregistreerd door het agentschap waardoor een overzicht van deze overeenkomsten voor 
alle palliatieve netwerken niet beschikbaar is. Het gaat uiteindelijk ook over een groot aantal 
overeenkomsten. Ik geef een paar voorbeelden. Het kleinste netwerk, Netwerk Palliatieve Zorg 
Zuid-Oost-Vlaanderen, heeft 37 samenwerkingsovereenkomsten. Het grootste netwerk, Netwerk 
Palliatieve Zorg Limburg, heeft 103 samenwerkingsovereenkomsten. Bij een aanvraag voor de 
verlenging van de erkenning worden de samenwerkingsovereenkomsten met de partners 
onderzocht. Jaarlijks melden de palliatieve netwerken alle wijzigingen aan deze 
samenwerkingsovereenkomsten. 
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BIJLAGEN 
 
1.  Overzicht van de vijftien erkende palliatieve netwerken met de volgende gegevens: naam, 

erkenningsperiode, maximale en toegekende subsidie, regio en aantal inwoners op 1 januari 
2008; 

2.  Geografische kaart met de spreiding van de palliatieve netwerken in Vlaanderen. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/60/antw.060.bijl.001.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/60/antw.060.bijl.002.doc 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 62 
van 30 oktober 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Ouderenvoorzieningen   -   VIPA-financiering 
 
Tot enkele jaren geleden stonden er tientallen initiatiefnemers op de wachtlijst voor VIPA-financiering 
voor de bouw van nieuwe ouderenzorgvoorzieningen of ziekenhuizen (VIPA: Vlaams 
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Met de goedkeuring van de 
alternatieve financiering, waarbij investeringssubsidies in schijven over een periode van twintig jaar 
worden uitbetaald, kon op een paar jaar tijd de wachtlijst substantieel weggewerkt worden wat betreft 
de initiatiefnemers wier vraag tot subsidiëring ontvankelijk verklaard was voor 1 november 2006. De 
dossiers die pas administratief voltooid werden na deze datum, alsook alle sindsdien nieuw ingediende 
dossiers, zouden normaliter vanaf dit jaar in aanmerking kunnen komen voor een principieel akkoord. 
 
Om een beroep te doen op VIPA-financiering, zowel in het vroegere systeem als in het systeem van de 
alternatieve financiering, dienen de initiatiefnemers de rechtsvorm te hebben van ondergeschikt 
bestuur, vzw of instelling van openbaar nut. Commerciële initiatiefnemers komen niet in aanmerking. 
Desalniettemin beslissen niet alle vzw’s, instellingen van openbaar nut en ondergeschikte besturen om 
een beroep te doen op VIPA-financiering voor de bouw van de voorziening. Zij beslissen dan het 
project volledig te financieren met eigen middelen. 
 
1. Hoeveel bedden in ouderenvoorzieningen zijn in 2007 en 2008 via vervangingsbouw, uitbreiding 

of nieuwbouw tot stand gekomen, zowel in het kader van nieuwe erkenningen als in het kader van 
reeds bestaande erkenningen?  

 
2. En voor hoeveel van die bedden beheerd door vzw’s of openbare besturen werd VIPA-

subsidiëring gevraagd en verkregen?  
 



-368-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 62 van 30 oktober 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
1-2.  Het totale aantal erkende woongelegenheden in ouderenvoorzieningen tot stand gekomen via 

vervangingsnieuwbouw, uitbreiding of nieuwbouw wordt weergegeven in de eerste rij van de 
hierna volgende tabel. De tweede rij geeft uit dit totaal het aantal woongelegenheden weer 
gerealiseerd met VIPA-subsidies. (betreft telkens vzw’s of openbare besturen) 

 
In 2007 
 

Aantal

Totaal 2.266
Met VIPA-
subsidies 

1.226

 
Tot 15/11/2008 
 

Aantal 

Totaal 1.248
Met VIPA-
subsidies 

723
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 63 
van 30 oktober 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Resolutie dynamische residentiële ouderenzorg   -   Initiatieven 
 
Op 19 maart van dit jaar werd een resolutie door het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurd 
aangaande het stimuleren van residentieel aanbod in de ouderenzorg (Stuk 1473 (2007-2008) – Nr. 3). 
Dit is van het grootste belang gelet op de grote noden die er bestaan in de ouderenzorg op dit moment, 
maar ook gelet op de vergrijzingsgolf die op Vlaanderen afkomt.  
 
De grote noden vereisen niet alleen bijkomende inspanningen op budgettair vlak, zoals bijvoorbeeld 
meer middelen voor infrastructuur, maar ook een vereenvoudiging van de regelgeving en van een 
aantal vergunnings- en erkenningsvoorwaarden voor het uitbaten van residentiële voorzieningen. Dat 
moet meer dynamiek op gang brengen in de ouderenzorg. 
 
In de goedgekeurde resolutie wordt aan de Vlaamse Regering gevraagd tegen het einde van het jaar 
uitvoering te geven aan de vragen van het Vlaams Parlement.  
 
Wat is de stand van zaken voor de uitvoering van de punten 2 en 3 van deze resolutie? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 63 van 30 oktober 2008 
van VERA VAN DER BORGHT  
 
 
 
1. Er werd voor punt 2 een regeling uitgewerkt waarbij afgeweken kan worden van de bepaling die 

de opnamemogelijkheid van een serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening 
beperkt tot één derde van de totale opnamemogelijkheden van het rusthuis of de rusthuizen 
waarmee een samenwerkingverband is afgesloten. 

 
Artikel 25 van het ministerieel besluit van 7 juni 1999, en later gewijzigd, houdende de vast-
legging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woning-
complexen met dienstverlening en rusthuizen (B.S.29.IX.1999) werd daartoe vervangen bij 
ministerieel besluit van 4 juni 2008, art. 4: “met het oog op de toepassing van de uitsluitings-
modaliteiten, vermeld in artikel 22, 1°, sluit de voorziening een functioneel samenwerkings-
verband met minstens één rusthuis uit de regio. Dit samenwerkingsverband waarborgt dat 
bewoners van het serviceflatgebouw of van het woningcomplex met dienstverlening, die niet 
langer de vereiste zelfredzaamheid bezitten, kunnen worden opgenomen in het rusthuis of één van 
de rusthuizen in kwestie, zonder dat daardoor de keuzevrijheid van de betrokken bejaarden in het 
gedrang mag komen”.  

 Deze aangepaste regeling is in werking getreden op 1 juli 2008 voor de aanvragen voor het 
verkrijgen van een voorafgaande vergunning die na deze datum werden verzonden. 

 
2. Voor punt 3 werkt de Vlaamse Regering momenteel een regeling uit om de geldigheidsduur van 

de voorafgaande vergunning te beperken. Daartoe zal het besluit van de Vlaamse Regering van 17 
maart 1998 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning, 
bedoeld in artikel 10 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 
december 1991 en later gewijzigd, op korte termijn worden aangepast. Hierover loopt een overleg 
met de ouderenzorgactoren. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 65 
van 6 november 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Preventiecampagne baarmoederhalskanker   -   Faciliteitengemeenten 
 
De provincie Vlaams-Brabant organiseert sinds jaren een preventiecampagne inzake 
baarmoederhalskanker voor vrouwen tussen de 50 en 69 jaar om hen aan te zetten jaarlijks een 
onderzoek te laten uitvoeren. 
 
Deze campagne richt zich eveneens tot de inwoners van de faciliteitengemeenten. Ik verneem dat de 
organiserende overheid geen gevolg geeft aan de vraag van inwoners uit deze gemeenten om deze 
uitnodiging in het Frans te krijgen. 
 
1. Welke initiatieven heeft de minister genomen opdat ook Franstalige vrouwen aan dit belangrijk 

onderzoek zouden kunnen deelnemen? 
 
2. Wat is de proportionele respons op deze preventiecampagne in de verschillende gemeenten in 

Vlaams-Brabant? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 65 van 6 november 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN  
 
 
 
Vooraleer ik op uw vragen zal antwoorden, wil ik graag meedelen dat de Vlaamse overheid de 
provincie Vlaams- Brabant subsidieert voor de sensibilisatie met betrekking tot screening naar 
baarmoederhalskanker van vrouwen tussen de 25 en 64 jaar (niet 50-69 jaar) om de 3 jaar (niet 
jaarlijks) door middel van een uitstrijkje. Het uitnodigingssysteem voor het programma, staat onder de 
verantwoordelijkheid van de provinciebesturen. Navraag bij het provinciebestuur in Vlaams Brabant 
leert mij dat vrouwen uit faciliteitengemeenten die een uitnodiging in het Frans wensen, dit aan de 
provincie kunnen meedelen, waarop zij een Franstalige versie van de brief ontvangen. Bij het bevol-
kingsonderzoek naar Borstkanker kan een aanvraag tot Franstalige uitnodiging gericht worden aan de 
screeningscentra. Er zijn geen klachten hierover ontvangen. 
 
1. Ik heb geen initiatieven genomen. Dit is de verantwoordelijkheid van de provincie.  
 
2. Op deze korte termijn is het niet mogelijk om recente cijfers hierover te bezorgen. Het provincie-

bestuur Vlaams Brabant heeft mij laten weten dat cijfers bekomen kunnen worden door een schrif-
telijke vraag te stellen gericht aan het provinciebestuur. In bijlage vindt u een overzicht van 
recentste gedetailleerde cijfers waarover ik beschik. 

 
BIJLAGE 
 
Overzicht dekkingsgraad baarmoederhalskankerscreening per wijk in Vlaams-Brabant. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/65/antw.065.bijl.001.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 66 
van 7 november 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
Kunstwerken in gesubsidieerde gebouwen   -   Welzijnssector 
 
Initiatiefnemers die bouwen of verbouwen met VIPA-subsidies (Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden) zijn verplicht een kunstwerk te integreren in dat gebouw.  
 
De bouwheer moet aan de hand van een vastgelegde schaal een bepaald percentage van de totale 
bouwkosten besteden aan een kunstwerk, gemaakt door een kunstenaar. Dit kan oplopen tot 5 % van 
de kosten voor een gebouw met een waarde van meer dan 2,5 miljoen euro.   
 
Deze verplichting geldt sedert 1986. Sinds 1998 is dit ook expliciet verplicht voor infrastructuur in de 
welzijns- en gezondheidssector.   
 
Deze bouwwerken worden slechts voor maximaal 60 % gesubsidieerd. Omwille van het bouwplafond 
is het bovendien vaak zo dat instellingen het kunstwerk met eigen middelen moeten realiseren. 
Bovendien geldt deze verplichting voor ieder individueel bouwproject. Het samenbrengen van 
middelen is dus niet mogelijk. Daarenboven wordt er op kunstwerken 21 % btw geheven, in 
tegenstelling tot 6 % voor de bouwwerken. Dit alles betekent bijkomende financiële lasten voor  
bouwheren. 
 
De vraag rijst of deze verplichte integratie van kunstwerken in een aantal te bepalen gevallen niet meer 
vrijblijvend kan worden ingevuld. Er wordt in het decreet geen onderscheid gemaakt naar bijvoorbeeld 
de bestemming van het gebouw. Er is bijvoorbeeld toch een groot verschil tussen enerzijds een 
gemeentehuis dat vrij toegankelijk is en anderzijds een voorziening voor personen met een handicap. 
Zelfs binnen de door VIPA gesubsidieerde voorzieningen zijn er grote verschillen: denk maar aan 
grote ziekenhuizen versus kleinschalige initiatieven, die de laatste tijd in bepaalde sectoren steeds 
meer in opmars zijn. 
   
Het gaat niet om de afschaffing van deze kunstennorm in de welzijns- en gezondheidssector, maar de 
vraag rijst of er geen andere toepassingsmogelijkheden zijn, zoals de integratie van kunst van de 
patiënten of de mogelijkheid kunstwerken in bruikleen te nemen. Zeker bij kleine initiatieven waar een 
beperkt aantal mensen samenwoont in een “gewoon huis in de rij”.  
 
In de gehandicaptensector en de geestelijke gezondheidszorg wordt er, al dan niet in het kader van 
bezigheidstherapie, vaak creatief gewerkt rond kunst. In de gehandicaptensector groeide een initiatief 
van het dagcentrum voor personen met een mentale handicap ‘het Molenhuis’ zelfs uit tot de 
oprichting van een arthotheek.  
 
Dergelijke creatieve projecten met de eigen patiënten erkennen als een waardig alternatief voor een 
kunstwerk van een kunstenaar verlaagt niet alleen de kosten voor de initiatiefnemer, het verhoogt 
tevens de betrokkenheid bij de gebruikte kunst.   
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Is er al overwogen om, wat betreft de verplichte integratie van een kunstwerk in een gebouw dat met 
VIPA middelen werd ge- of verbouwd, af te stappen van de verplichting een kunstwerk te laten maken 
door een kunstenaar en ook kunst van patiënten te erkennen als een volwaardig kunstwerk dat 
bijdraagt tot de verhoging van de kwaliteit van een verblijf in een gezondheids- of welzijnsvoorziening 
zoals het decreet vooropstelt ? Dit met name voor kleinschalige initiatieven. 
 
Waarom wel of waarom niet? 
 
Wat waren eventueel de bevindingen? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 66 van 7 november 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
De verplichting tot integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee 
gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en 
instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren, werd bij decreet van 23 december 1986 
opgelegd. 
 
Dit decreet bepaalt o.m. dat iedere private rechtspersoon die met minstens 30 % subsidie van de 
Vlaamse gemeenschap een gebouw opricht of verbouwt, ertoe gehouden is een bepaald percentage 
(van 0,5 tot 2 %) van de bouwkosten te besteden aan geïntegreerde kunst. 
 
Bij rondzendbrief van 7 februari 1996 heeft de toenmalige Vlaams minister bevoegd voor het VIPA 
deze verplichting in herinnering gebracht van de initiatiefnemers die op de VIPA-subsidiëring een 
beroep konden doen en ze vanaf 1996 als voorwaarde tot ontvankelijkheid van de ingediende 
subsidieaanvragen opgelegd. Tevens werd meegedeeld dat de kostprijs ervan in aanmerking kwam 
voor subsidiëring binnen de bestaande maxima weergegeven in de VIPA-sectorbesluiten. 
 
Zoals de rondzendbrief stelt, zal de naleving van het decreet van 23 december 1986 bijdragen tot een 
verhoogde kwaliteit in de Vlaamse voorzieningen die door VIPA gesubsidieerd werden; “een meer 
kunstzinnige vormgeving voegt aan de gebouwen een immateriële meerwaarde toe en draagt aldus bij 
tot het creëren van een heilzame en klantvriendelijke leefomgeving”. 
 
De architecturale conceptie van een gebouw en de kunstintegratie moeten hand in hand gaan bij de 
ontwikkeling van de projecten die door de overheid gesubsidieerd worden.  
 
De verplichting tot kunstintegratie geeft duidelijk een meerwaarde, net zoals het voldoen aan de 
andere bouwtechnische en fysische normen opgelegd door het VIPA; het is een al meer dan 20 jaar 
gekende vereiste die perfect in te calculeren is in het concept en het ontwerp van het gebouw, én dus in 
het vooropgestelde budget voor de te realiseren infrastructuur. 
 
De verplichting geldt voor bouwwerken met een kostenraming vanaf meer dan 250.000 euro. Kleine 
initiatieven moeten er dus niet aan voldoen. 
 
Over de eigenlijke invulling van de integratie bestaat er voor de initiatiefnemers toch een grote 
vrijheid. De minimaal te besteden kostprijs van het (de) te integreren kunstwerk(en) omvat niet enkel 
de creatie of het concept ervan door de kunstenaar, maar ook de materiaalkosten, de plaatsing- en 
transportkosten, enz. 
Men kan verder bij het concept voor het kunstwerk perfect de zorgbehoevende mee inschakelen. Het 
betrekken van bv. de bewoners van een rusthuis bij het concept en het tot stand brengen van een 
kunstwerk heeft een bijzondere positieve weerslag op dit doelpubliek.  
Zo bv. een collage van portretten van de bewoners, beelden met de vroegere woningen van de 
bewoners, een fresco met alle namen van de bewoners, …  
Het kunstwerk op zich kan tegelijk ook een functionele betekenis hebben; bv. een kunstzinnige 
trapleuning, een gedecoreerde zitbank, een muurschildering die tegelijk een oriëntatie- of 
herkenningspunt is, een glasraam als scheidingswand, een kunstzinnige verlichtingsarmatuur die 
tegelijk als logo dient, enz. 
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Er kan bijzonder veel creativiteit aan de dag gelegd worden om de minimale kost die ermee gepaard 
gaat zo optimaal mogelijk te benutten. 
 
De betrokkenheid van een kunstenaar bij de creatie van een geïntegreerd kunstwerk is cruciaal, wil 
men aan de doelstelling van het decreet van 23 december 1986 niet voorbijgaan. 
Door deze verplichting zullen de kunstenaars beter aan bod komen.  
Het doel van het decreet was immers tweeërlei: vooreerst, zoals in het verleden het geval was, kunst en 
architectuur verenigen in overheidsgebouwen of door de overheid gesubsidieerde gebouwen, maar ook 
het ondersteunen van kunstenaars op zich. 
  
Als kunstwerk wordt beschouwd: “elke vorm van scheppend werk, uitgevoerd door een levende 
kunstenaar op het gebied van de meest diverse kunstdisciplines. Het kunstwerk kan uitgevoerd worden 
in een atelier of verwezenlijkt worden op de bouwwerf. Het kunstwerk dient geïncorporeerd te worden 
in het gebouw, de infrastructuur of de omgeving sensu stricto, zodat het een karakter krijgt van een 
eigenlijk onroerend goed of een onroerend goed door bestemming.”  
 
Met “kunstenaar” wordt een persoon bedoeld die kunstwerken maakt vanuit beroepsmatig oogpunt. 
De kunstenaar beschikt in dit verband over een handelsregister, daar hij/zij de kostprijs van het 
geïntegreerde kunstwerk moet kunnen factureren aan de opdrachtgever. Deze factuur zal voor VIPA 
een bewijsstuk zijn dat de initiatiefnemer aan zijn verplichting op het stuk van de kunstintegratie heeft 
voldaan. 
 
Ik wil de kunstintegratie zoals ze vandaag wordt ingevuld volmondig blijven bijtreden. De 
initiatiefnemers moeten in alle vrijheid en op een zeer creatieve maar correcte wijze, deze vereiste naar 
best vermogen invullen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 67 
van 7 november 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
Geestelijke gezondheidszorg   -   Reconversie 
 
De geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen wordt gekenmerkt door een evolutie naar 
desinstitutionalisering en vermaatschappelijking. De nadruk komt meer een meer te liggen op een 
ambulante verzorging van psychische en psychiatrische patiënten.  De opnames in psychiatrische 
ziekenhuizen of psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen worden almaar korter en ook 
het aantal psychiatrische bedden wordt stelselmatig afgebouwd ten voordele van alternatieve 
voorzieningen zoals initiatieven voor beschut wonen en meer intensieve ambulante hulpverlening.  Dit 
heeft evenwel tot gevolg dat er een grotere instroom is van patiënten met nood aan intensieve 
begeleiding bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg.  
 
Om het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg beter af te stemmen op de behoeften, creëerde de 
overheid reconversiemogelijkheden, waarvan een tweede golf werd ingezet in 2000.  Zowel 
psychiatrische als algemene ziekenhuizen konden hier gebruik van maken. In psychiatrische 
ziekenhuizen werden vooral T-bedden, of bedden voor langdurige behandelingen, geconverteerd naar 
capaciteit voor acute zorg. In algemene ziekenhuizen waren het vooral pediatrische bedden.  
 
De bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gemeenschappen in de geestelijke 
gezondheidszorg maakt dat er overleg nodig is tussen de verschillende niveaus om het beleid hierin op 
elkaar af te stemmen.  
 
1. Heeft de minister zicht op het aantal psychiatrische en algemene ziekenhuizen die gebruik 

gemaakt hebben van de reconversiemogelijkheden ? Graag een overzicht van het aantal bedden 
dat sedert 2000 werd geconverteerd naar semi- of extramurale capaciteit per provincie met 
aanduiding van: 
- de voorziening;  
- of het bedden voor volwassenen dan wel kinderen betrof; 
- het partiële dan wel voltijdse bedden betrof.  

 
2. Worden de vrijgekomen middelen van de residentiële geestelijke gezondheidszorg systematisch 

geheroriënteerd naar ambulante geestelijke gezondheidszorg ?  
  

Zo ja, op welke manier en om hoeveel middelen gaat het op jaarbasis ? graag gegevens per 
provincie vanaf het jaar 2000. 
 
Zo neen, waar worden de vrijgekomen middelen dan wel voor aangewend ?  

 
3. Heeft de minister zicht op het (huidig) aantal psychiatrische bedden voor volwassenen in 

Vlaanderen en Brussel ? Is dit aantal gedaald of gestegen sedert 2004 ? Wat is hun bezettingsgraad 
? Graag een overzicht per voorziening en per provincie.  
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4. Heeft de minister zicht op het (huidig) aantal psychiatrische bedden voor kinderen in Vlaanderen 

en Brussel ? Is dit aantal gedaald of gestegen sedert 2004 ? Wat is hun bezettingsgraad ? Graag 
een overzicht per voorziening en per provincie.  

 
5. Welke afspraken heeft de minister sedert het begin van de legislatuur gemaakt met zijn federale 

collega om te komen tot een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van de geestelijke 
gezondheidszorg ?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 67 van 7 november 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
1. De door u gevraagde gegevens m.b.t. het aantal psychiatrische en algemene ziekenhuizen die 

gebruik gemaakt hebben van de reconversiemogelijkheden sedert 2000 (per provincie/per 
voorziening/type bed), werden mij nog niet ter beschikking gesteld. 

 
 In de rapporten die als bijlage zijn gevoegd als antwoord op de vragen 3 en 4 zijn de 

gerealiseerde reconversies mee opgenomen in de erkenningssituatie. 
 
2.  De vrijgekomen middelen worden grotendeels systematisch georiënteerd naar ambulante of 

semi-residentiële geestelijke gezondheidszorg zoals plaatsen in de initiatieven beschut wonen of 
bedden in psychiatrische verzorgingstehuizen. 

 Ik heb geen cijfers m.b.t. de grootte-orde van de middelen op jaarbasis (en dit per provincie 
vanaf 2000). 

 
3-4. Als bijlage vindt u de volgende rapporten : 

- aantal erkende psychiatrische bedden en de evoluties (gegevens per voorziening/per 
provincie/totaal) in de psychiatrische ziekenhuizen; 

- aantal erkende psychiatrische bedden en de evoluties (gegevens per voorziening/per 
provincie/totaal) in de algemene ziekenhuizen; 

- rapport met de gemiddelde bezettingsgraad in de psychiatrische ziekenhuizen (gegevens per 
voorziening/per provincie/totaal); 

- rapport met de gemiddelde bezettingsgraad in de algemene ziekenhuizen (gegevens per 
voorziening/per provincie/totaal); 

 
 Deze rapporten zijn gebaseerd op gegevens die door de voorzieningen worden meegedeeld aan 

het Agentschap Zorg en Gezondheid.  
 
5.  Ik heb op structurele basis regelmatig overleg met mijn Federale collega van Volksgezondheid.  
 Zo ben ik onder meer actief betrokken bij: 

- de uitbouw/ de organisatie van een zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische 
problematiek die vallen onder de toepassing van artikel 36, 4° en artikel 52 van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een 
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (= protocol For K); 

- de problematiek van ouder wordende mensen met een psychiatrische stoornis die bijkomend 
somatische zorgen nodig hebben (hiertoe zal een werkgroep opgericht worden); 

- de problematiek van activering van mensen met een psychiatrische stoornis. 
 
 Tevens ben ik vragende partij om de programmatie m.b.t. residentiële kinderpsychiatrische 

bedden op te trekken.  
 
 In dat kader financier ik 

- 2 outreachteams naar de bijzondere jeudgbijstand (1 team vanuit het OPZ Geel en 1 team 
vanuit het PC te Sleidinge); 

- Project Fioretti te PC Gent (co-morbiditeit mentale handicap en psychiatrische problemen 
bij kinderen). 
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BIJLAGEN 
 
1. Aantal erkende psychiatrische bedden en de evoluties (gegevens per voorziening/per 

provincie/totaal) in de psychiatrische ziekenhuizen; 
2. Aantal erkende psychiatrische bedden en de evoluties (gegevens per voorziening/per 

provincie/totaal) in de algemene ziekenhuizen; 
3. Rapport met de gemiddelde bezettingsgraad in de psychiatrische ziekenhuizen (gegevens per 

voorziening/per provincie/totaal); 
4. Rapport met de gemiddelde bezettingsgraad in de algemene ziekenhuizen (gegevens per 

voorziening/per provincie/totaal). 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/67/antw.067.bijl.001.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/67/antw.067.bijl.002.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/67/antw.067.bijl.003.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/67/antw.067.bijl.004.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 68 
van 7 november 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
Zorgregie meerderjarige gehandicapten   -   Knelpuntdossiers 
 
Een zorgvraag die minstens 2 jaar geregistreerd staat bij de Centrale Registratie Zorgvragen (CRZ) 
met geobjectiveerde urgentiecodering 1 of 2 en met een subjectieve urgentiecodering 1 of 2 en die 
minstens 3 keer zonder resultaat bemiddeld werd op een zorgbemiddelingsvergadering, wordt 
beschouwd als een knelpuntdossier en kan na de toekenning van deze status door de 
zorgbemiddelingsvergadering (knelpuntdossier voor zorgbemiddeling of zorgafstemming) of de 
prioriteitencommissie (knelpuntdossier na noodsituatie) toegeleid worden naar de individuele 
convenantenregeling.  De persoon met een handicap krijgt dan een budget toegewezen en sluit een 
overeenkomst af met een door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap erkende 
voorziening, waarin de modaliteiten van de op maat geboden hulp worden vastgelegd.  
 
In de middelen van het uitbreidingsbeleid 2008 werd 2 miljoen euro extra voorzien om aan deze 
knelpuntdossiers een oplossing te bieden. In een omzendbrief van 15 juli 2008 werden de modaliteiten 
en procedure vastgelegd voor de behandeling van de dossiers van meerderjarige personen met een 
handicap door de Regionale Overlegorganen Gehandicaptenzorg.   
 
Met betrekking tot de knelpuntdossiers voor meerderjarige personen met een handicap zou ik graag 
van de minister het volgende vernemen.  
 
1. Binnen het uitbreidingsbeleid werd de termijn van de registratie op de CRZ in urgentiecode 1 of 2 

voor een knelpuntdossier verlengd van 2 jaar naar 3 jaar.  
 

Op welke argumenten baseerde de minister zich om deze termijn te verlengen ? 
 
2. Heeft de minister zicht op de datum vanaf wanneer de Regionale Overlegorganen 

Gehandicaptenzorg de status van knelpuntdossier effectief kunnen toekennen aan de zorgvragen 
die aan de vooropgestelde criteria voldoen en deze personen met een handicap in aanmerking 
zullen komen voor een individuele convenantenregeling ? 

 
3. Hoeveel zorgvragen met urgentiecode 1 en 2, die reeds drie keer of meer het onderwerp waren van 

een zorgbemiddelingsvergadering staan al minstens 3 jaar geregistreerd op de CRZ en komen 
aldus, mits een gunstige beslissing van de zorgbemiddelingsvergadering, in aanmerking voor een 
status van knelpuntdossier voor zorgbemiddeling? Graag gegevens per provincie en per vorm van 
ondersteuning.  

 
4. Hoeveel zorgvragen met urgentiecode 1 en 2, die al minstens 3 jaar geregistreerd zijn op de CRZ 

maar waarvan het profiel zelden of nooit voldoet aan het profiel van een openstaand 
ondersteuningsaanbod, komen aldus, mits een gunstige beslissing van de 
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zorgbemiddelingsvergadering, in aanmerking voor een status van knelpuntdossier voor 
zorgafstemming? Graag gegevens per provincie en per vorm van ondersteuning. 

 
5. Hoeveel dringende zorgvragen, waarvoor na een periode van noodopvang en intensieve 

zorgbemiddeling geen passende opvang geboden kan worden en die na een gunstige beslissing van 
de prioriteitencommissie in aanmerking zouden kunnen komen voor een status van 
knelpuntdossier na noodsituatie, staan er op de CRZ? Graag gegevens per provincie en per vorm 
van ondersteuning. 

 
6. Hoeveel dossiers voldoen aan de definitie van knelpuntdossier op basis van de 

uitvoeringsrichtlijnen, maar komen niet in aanmerking voor de status van knelpuntdossier in het 
kader van het uitbreidingsbeleid omwille van de verlenging van de termijnen voor de individuele 
convenantenregeling voor knelpuntdossiers van 2 naar 3 jaar ? Graag gegevens per provincie en 
per vorm van ondersteuning.  

 
7. Elke contactpersoon kan één of meerdere van zijn cliënten kandidaat stellen voor de individuele 

convenantenregeling voorzover zijn cliënt voldoet aan de voorwaarden.   
 

 Zal de minister, gelet op de gelimiteerde middelen, bij de toekenning van de budgetten 
prioriteitenregels hanteren ? Zo ja, welke zijn deze ? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 68 van 7 november 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
Graag breng ik drie kleine preciseringen aan bij de inleidende beschouwingen met verwijzing naar de 
betreffende passus uit de uitvoeringsrichtlijnen zorgregie: 
 
- Een zorgvraag die minstens 2 jaar met geobjectiveerde urgentiecode (UC) 1 of 2 bij de CRZ 

geregistreerd is en die een subjectieve urgentiecode 1 of 2 heeft wordt niet als knelpuntdossier 
beschouwd, maar kan in aanmerking komen voor de status knelpuntdossier (1.k). De status van 
knelpuntdossier voor zorgbemiddeling of zorgafstemming wordt niet automatisch toegekend 
indien aan bovenstaande criteria is voldaan, maar wordt in collectief overleg door de 
zorgbemiddelingsvergadering toegekend. 

 
- Het drie keer zonder resultaat bemiddeld zijn van een zorgvraag is geen voorwaarde voor de status 

knelpuntdossier, wel een modaliteit om het technisch onderscheid tussen knelpuntdossiers voor 
zorgbemiddeling en knelpuntdossiers voor zorgafstemming te maken (1.k); 

 
- Enkel de prioriteitencommissie leidt toe naar de individuele convenantenregeling (1.s). Het is 

evident dat de prioriteitencommissie verder werkt op het materiaal en de concrete expertise in een 
dossier dat het regionaal overlegnetwerk gehandicaptenzorg (ROG) en de zorgbemiddelings-
vergadering aanbrengen. 

 
1. De keuze om bij de selectie- en toekenningsronde van individuele convenanten voor knelpunt-

dossiers de termijn te verlengen van twee tot drie jaar is op pragmatische gronden gebeurd. Het 
aantal zorgvragers dat aan de termijn van 2 jaar registratie met een hoge urgentie voldoet, is 
immers zeer groot. Gelet op het beperkte budget en de werklast van deze selectie- en toekennings-
procedure voor alle actoren is er daarom voor geopteerd om de potentiële groep zorgvragers te 
beperken. Deze keuze is conform aan de bepalingen over opnamebeleid in het besluit zorgregie 
van 17 maart 2006 dat in art. 18 bepaalt: “De voorzieningen geven bij opname voorrang aan de 
personen met een handicap met de hoogste urgentiecode, en binnen die urgentiecode aan de 
personen die al het langst aan het wachten zijn met die urgentiecode.” 

 
2. In de inleidende situering van de vraagstelling verwijst mevrouw het parlementslid naar de 

omzendbrief van 15 juli 2008 over de individuele convenantenregeling voor de oplossing van 
knelpuntdossiers. De daarin vooropgestelde timing voor de selectie- en toekenningsronde is 
gevolgd. Dankzij het uitstekende werk van de ROG’s valideerde de prioriteitencommissie tijdens 
de vergadering van 23 oktober 2008 de toekenning van dertig budgetten. De gefaseerde 
communicatie naar de ROG’s, de contactpersonen en de cliënten is lopende. Inmiddels zijn en 
worden voor elke zorgvrager vanuit de zorgbemiddeling de best geplaatste partijen bij elkaar 
gebracht om het traject naar en de uitwerking van de ondersteuning vorm te geven. 

 
3.  De gegevens over het aantal bemiddelingspogingen werden tot nu toe niet op een systematische 

wijze bijgehouden, zodat het niet mogelijk is om hierover te rapporteren. 
 
4. De gegevens over het ontbreken van bemiddelingspogingen werden tot nu toe niet op een 

systematische wijze bijgehouden, zodat het niet mogelijk is om hierover te rapporteren. 
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Ik wil bij vraag 3 en 4 opmerken dat het onderscheid tussen deze twee vormen van 
knelpuntdossier een eerder technisch onderscheid is, dat toelaat om regionaal conclusies naar 
zorgplanning en zorgafstemming te trekken. Voor het zoeken naar een oplossing en meer bepaald 
het toekennen van de status knelpuntdossier voor een individueel dossier is dit onderscheid niet 
bepalend. Het al dan niet bemiddeld zijn in het verleden is geen criterium om wel dan niet tot de 
status knelpuntdossier toegelaten te worden. 

 
Wel is het mogelijk om voor het antwoord op 3 en 4 samen te rapporteren in de gevraagde vorm. 

 
Tabel: Aantal actieve zorgvragen per 30/6/2008 met 3 jaar of meer UC 1 en 2, geselecteerd naar 
eerste voorkeur, naar de zorgvormen voor meerderjarigen en bij meerderjarige zorgvragers ingeval 
van thuisbegeleiding en pleegzorg 

 

Antwerpen 
Vlaams-Brabant 
en Brussel  Limburg 

Oost- 
Vlaanderen  

West- 
Vlaanderen  Totaal  

Dagcentrum 26 6 22 18 13 85
Begeleid werken 11 1 3 6 8 29
Beschermd wonen 23 3 14 17 23 80
Tehuis niet-werkenden gewoon stelsel 126 42 60 53 80 361
Begeleid Wonen 78 28 14 10 18 148
Tehuis niet-werkenden, nursing 60 39 63 32 37 231
Tehuis werkenden 16 2 6 3 5 32
Thuisbegeleiding 4 2 1 1 4 12
Zelfstandig wonen 2 4 4 3 1 14
WOP 0 3 2 1 2 8
Pleegezorg 0 0 0 0 0 0
Totaal 346 130 189 144 191 1000

 
 
5. Het toekennen van de status noodsituatie door de coördinatoren zorgregie is, conform de 

uitvoeringsrichtlijnen zorgregie en volgens de omzendbrief uitbreidingsbeleid 2008 van 13 maart 
2008, gestart vanaf 1 september 2008. Vooralsnog zijn er bij de prioriteitencommissie nog geen 
aanvragen voor de status knelpuntdossier na noodsituatie ingediend. 

 
6. Ik bezorg u de gevraagde gegevens in onderstaande tabel. 
 

Tabel: Aantal actieve zorgvragen per 30/6/2008 tussen 2 en 3 jaar met UC 1 en 2, geselecteerd 
naar eerste voorkeur, naar de zorgvormen voor meerderjarigen en bij meerderjarige zorgvragers 
ingeval van thuisbegeleiding en pleegzorg 
 

Meerderjarigen Antwerpen  
Vlaams-Brabant 
en Brussel  Limburg 

Oost- 
Vlaanderen  

West- 
Vlaanderen  Totaal  

Dagcentrum 26 9 37 15 11 98
Dagcentrum/begeleid werken 10 2 14 3 3 32
Beschermd wonen 25 5 20 14 24 88
Tehuis niet-werkenden gewoon stelsel 60 19 30 21 23 153
Begeleid Wonen 62 14 23 39 39 177
Tehuis niet-werkenden, nursing 24 13 20 14 16 87
Tehuis werkenden 18 8 13 5 11 55
Thuisbegeleiding 5 3 3 2 7 20
Zelfstandig wonen 6 3 1 5 3 18
Gezinsplaatsing WOP 0 0 1 1 0 2
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Gezinsplaatsing (gewoon stelsel) 2 0 1 0 0 3
 238 76 163 119 137 733

 
7. Om te komen tot de selectie en toekenning van de individuele convenanten gelden drie 

selectiemechanismen, zoals verduidelijkt in de omzendbrief van 15 juli 2008: (1) de voorwaarden 
gesteld aan het statuut knelpuntdossier volgens de uitvoeringsrichtlijnen zorgregie, (2) de 
verlenging van de termijn (meer dan 3 jaar) en het tijdspad bepaald in de geciteerde omzendbrief 
en (3) de daarin vermelde selectieprocedure door de regionale partners binnen het ROG. Deze 
partners, gebruikers, voorzieningen en verwijzers, bijgestaan door vertegenwoordigers van de 
provinciale en Vlaamse administratie, kennen beter dan wie ook de grootste knelpunten en kunnen 
deze best in kaart brengen. Ik heb daarnaast geen prioriteitenregels gehanteerd. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 69 
van 7 november 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
Zorgregie minderjarige gehandicapten   -   Knelpuntdossiers 
 
Een zorgvraag die minstens 2 jaar geregistreerd staat bij de Centrale Registratie Zorgvragen (CRZ) 
met geobjectiveerde urgentiecodering 1 of 2 en met een subjectieve urgentiecodering 1 of 2 en die 
minstens 3 keer zonder resultaat bemiddeld werd op een zorgbemiddelingsvergadering, wordt 
beschouwd als een knelpuntdossier en kan na de toekenning van deze status door de 
zorgbemiddelingsvergadering (knelpuntdossier voor zorgbemiddeling of zorgafstemming) of de 
prioriteitencommissie (knelpuntdossier na noodsituatie) toegeleid worden naar de individuele 
convenantenregeling.  De persoon met een handicap krijgt dan een budget toegewezen en sluit een 
overeenkomst af met een door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap erkende 
voorziening, waarin de modaliteiten van de op maat geboden hulp worden vastgelegd.  
 
In de middelen van het uitbreidingsbeleid 2008 werd 2 miljoen euro extra voorzien om aan deze 
knelpuntdossiers een oplossing te bieden. In een omzendbrief van 15 juli 2008 werden de modaliteiten 
en procedure vastgelegd voor de behandeling van de dossiers van meerderjarige personen met een 
handicap door de Regionale Overlegorganen Gehandicaptenzorg.   
 
25 % van het budget voor knelpuntdossiers, zoals voorzien in het uitbreidingsbeleid, is gereserveerd 
voor minderjarige personen met een handicap. Naast de middelen van het uitbreidingsbeleid zullen 
ook middelen vanuit de Bijzondere Jeugdbijstand ingezet worden om knelpuntdossiers op te lossen.   
De procedure en modaliteiten voor de toekenning van de budgetten dienen nog te worden uitgewerkt. 
 
Met betrekking tot de knelpuntdossiers voor minderjarige personen met een handicap zou ik graag van 
de minister het volgende vernemen. 
 
1. Op welke termijn wil de minister de procedure voor minderjarigen uitwerken ? 
 
2. Gelet op de integrale benadering, welke actoren worden betrokken bij de uitwerking van deze 

procedure ?  
 
3. Volgens welke modaliteiten zullen minderjarige personen met een handicap een budget 

toegewezen krijgen ? In welke mate wijken deze af van de modaliteiten voor meerderjarige 
personen met een handicap ? 

 
4. Hoeveel van de middelen van het Agentschap Jongerenwelzijn werden er gereserveerd voor het 

oplossen van de knelpuntdossiers van minderjarige personen met een handicap ?  
 
5. Heeft de minister zicht op de datum vanaf wanneer de Regionale Overlegorganen 

Gehandicaptenzorg de status van knelpuntdossier effectief kunnen toekennen aan de zorgvragen 
van minderjarige personen met een handicap die aan de vooropgestelde criteria voldoen ?   
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6. Hoeveel zorgvragen met urgentiecode 1 en 2, die reeds drie keer of meer het onderwerp waren van 

een zorgbemiddelingsvergadering staan al minstens 3 jaar geregistreerd op de CRZ en komen 
aldus, mits een gunstige beslissing van de zorgbemiddelingsvergadering, in aanmerking voor een 
status van knelpuntdossier voor zorgbemiddeling? Graag gegevens per provincie en per vorm van 
ondersteuning.  

 
7. Hoeveel zorgvragen met urgentiecode 1 en 2, die al minstens 3 jaar geregistreerd zijn op de CRZ 

maar waarvan het profiel zelden of nooit voldoet aan het profiel van een openstaand 
ondersteuningsaanbod, komen aldus, mits een gunstige beslissing van de 
zorgbemiddelingsvergadering, in aanmerking voor een status van knelpuntdossier voor 
zorgafstemming? Graag gegevens per provincie en per vorm van ondersteuning. 

 
8. Hoeveel dringende zorgvragen, waarvoor na een periode van noodopvang en intensieve 

zorgbemiddeling geen passende opvang geboden kan worden en die na een gunstige beslissing van 
de prioriteitencommissie in aanmerking zou kunnen komen voor een status van knelpuntdossier na 
noodsituatie, staan er op de CRZ? Graag gegevens per provincie en per vorm van ondersteuning. 

 
9. Hoeveel dossiers voldoen aan de definitie van knelpuntdossier op basis van de 

uitvoeringsrichtlijnen, maar komen niet in aanmerking voor de status van knelpuntdossier in het 
kader van het uitbreidingsbeleid omwille van de verlenging van de termijnen voor de individuele 
convenantenregeling voor knelpuntdossiers van 2 naar 3 jaar ? Graag gegevens per provincie en 
per vorm van ondersteuning.  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 69 van 7 november 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
1. Binnen het samenwerkingsverband van Integrale Jeugdhulp werken de verschillende 

administraties intens samen naar een ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering. Ik acht een 
timing van enkele maanden een realistische termijn voor de uitwerking hiervan. 

 
2. Voor de knelpuntdossiers voor kinderen en jongeren met een handicap zijn het de administraties 

van Jongerenwelzijn en voor Personen met een Handicap die binnen het samenwerkingsverband 
van Integrale Jeugdhulp de regelgeving voorbereiden en uitwerken. 

 
3. De inhoud van het Besluit van de Vlaamse Regering is nu nog niet geconsolideerd, zodat ik het 

erg voorbarig acht hierover uitspraken te doen. Wanneer de tekst voldoende afgetoetst is, zal ik 
het ontwerpbesluit voorleggen aan de collega’s van de Vlaamse Regering. 

 
4. Vanuit het agentschap Jongerenwelzijn werd een budget van 500.000 euro gereserveerd, naast 

een zelfde bedrag vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Ik zal erover 
waken dat het totale budget van 1.000.000 euro op een billijke wijze ingezet wordt voor zowel 
de personen die nu opgevangen worden in gemeenschapsinstellingen als voor de personen die 
op de CRZ genoteerd staan en aan de voorwaarden voldoen voor de behandeling 
“knelpuntdossiers”. 

 
5. De inhoud van het Besluit van de Vlaamse Regering is nu nog niet geconsolideerd. Ik acht het 

niet raadzaam om op de zaken vooruit te lopen. Wanneer de tekst terdege afgetoetst is, zal ik het 
ontwerpbesluit voorleggen aan de Vlaamse Regering. 

 
6. De gegevens over het aantal bemiddelingspogingen werden tot nu toe niet op een systematische 

wijze bijgehouden, zodat het niet mogelijk is om hierover te rapporteren. 
 
7. De gegevens over het ontbreken van bemiddelingspogingen werden tot nu toe niet op een 

systematische wijze bijgehouden, zodat het niet mogelijk is om hierover te rapporteren. 
 
 Ik wil bij vraag 6 en 7 opmerken dat het onderscheid tussen deze twee vormen van 

knelpuntdossier een eerder technisch onderscheid is, dat toelaat om regionaal conclusies naar 
zorgplanning en zorgafstemming te trekken. Voor het zoeken naar een oplossing en meer 
bepaald het toekennen van de status knelpuntdossier voor een individueel dossier is dit 
onderscheid niet bepalend. Het al dan niet bemiddeld zijn in het verleden is geen criterium om 
wel dan niet tot de status knelpuntdossier toegelaten te worden. 

 
 Wel is het mogelijk om voor het antwoord op 6 en 7 samen te rapporteren in de gevraagde vorm. 
 
 Tabel: Aantal actieve zorgvragen per 30/6/2008 met 3 jaar of meer UC 1 en 2, geselecteerd naar 

eerste voorkeur, naar de zorgvormen voor minderjarigen en bij minderjarige zorgvragers ingeval 
van thuisbegeleiding en pleegzorg 

 

 Antwerpen 

Vlaams- 
Brabant en 
Brussel  Limburg 

Oost- 
Vlaanderen  

West- 
Vlaanderen  Totaal  
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Semi-Internaat 2 4 10 9 0 25
Semi-internaat voor niet schoolgaanden 0 2 0 0 0 2
Internaat 16 8 12 14 4 54
Thuisbegeleiding 44 7 6 10 1 68
OBC 0 0 2 0 0 2
Pleegzorg 0 0 0 0 0 0
Totaal 62 21 30 33 5 151

 
8. Het toekennen van de status noodsituatie door de coördinatoren zorgregie is, conform de 

uitvoeringsrichtlijnen zorgregie en volgens de omzendbrief uitbreidingsbeleid 2008 van 13 
maart 2008, gestart vanaf 1 september 2008. Vooralsnog zijn er bij de prioriteitencommissie nog 
geen aanvragen voor de status knelpuntdossier na noodsituatie ingediend. 

 
9. Ik bezorg u de gevraagde gegevens in onderstaande tabel. 
 
 Tabel: Aantal actieve zorgvragen per 30/6/2008 tussen 2 en 3 jaar met UC 1 en 2, geselecteerd 

naar eerste voorkeur, naar de zorgvormen voor minderjarigen en bij minderjarige zorgvragers 
ingeval van thuisbegeleiding en pleegzorg 

 

 
Antwerpen
  

Vlaams- 
Brabant en 
Brussel  Limburg 

Oost- 
Vlaanderen  

West- 
Vlaanderen  Totaal  

Semi-internaat 4 8 8 11 6 37
Semi-internaat voor niet schoolgaanden 1 0 1 1 0 3
Internaat 36 12 31 7 2 88
Thuisbegeleiding 154 19 34 11 7 225
OBC 2 1 8 0 0 11
Pleegzorg 0 0 0 0 0 0
Totaal 197 40 82 30 15 364
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 70 
van 7 november 2008 
van SONJA CLAES 
 
 
 
Kinderopvang   -   Bijkomende plaatsen 
 
Sinds 2002 wordt de vernieuwing in de kinderopvang vorm gegeven. Eén van de actiepunten die sinds 
die tijd aandacht krijgt, is het verhogen van de kwantiteit van het aantal opvangplaatsen. 
 
Aan de grondslag van de verdeling van de diverse uitbreidingen liggen de diverse 
planningsoefeningen die Kind en Gezin maakt. Om een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de 
bijkomende plaatsen te doen, wordt een inschatting gemaakt van de vraag en van het aanbod inzake 
kinderopvang in een bepaalde regio.  
 
Uit het jaarverslag van Kind en Gezin 2007 maak ik op dat “Kind en Gezin zorgt voor de toewijzing 
van de middelen voor nieuwe plaatsen in de erkende opvangsector, die door de Vlaamse Regering 
worden vrijgemaakt. De basis hiervoor zijn het verdelingsinstrument voor inkomensgerelateerde 
opvangplaatsen over arrondissementen in het Vlaamse Gewest en de rangschikking van gemeenten in 
het arrondissement. Voor het verdelingsinstrument worden, op basis van een aantal parameters en 
rekening houdend met bepaalde beleidsdoelstellingen, de vraag en het aanbod tegenover elkaar 
uitgezet op provinciaal en arrondissementeel niveau. De gemeentelijke rangschikking houdt daarnaast 
ook rekening met een aantal andere parameters en beleidsdoelstellingen en situeert de gemeente 
daarbij telkens ten opzichte van de andere gemeenten uit het arrondissement. De middelen voor 
nieuwe plaatsen worden toegekend in volgorde van de rangschikking van de gemeenten binnen het 
arrondissement. Bij de toekenning kan ook rekening gehouden worden met enkele dossiergebonden 
elementen, zoals de snelheid van realisatie, de aandacht voor kwetsbare groepen, het 
bezettingspercentage, enz”. 
 
1. Is het mogelijk om voor de afgelopen vijf jaar een kort overzicht te geven van de manier waarop 

de verdeling van de bijkomende plaatsen in de kinderopvang (voorschoolse en buitenschoolse 
opvang) gebeurde?  

 
Concreet: 

 
a) Hoeveel plaatsen kwamen er jaarlijks bij? Graag een overzicht per opvangvorm? 

  
b) Hoe werd het aanbod in de gehanteerde regio ingeschat? Welke criteria of parameters werden  

gehanteerd en hoe wordt elk van deze criteria gewogen?  
 
c) Hoe werd de vraag in de gehanteerde regio ingeschat? Welke criteria werden gehanteerd en 

hoe wordt elk van deze criteria gewogen?  
 

2. In 2005 werd voor het verdelen van de bijkomende plaatsen een wittevlekkenlijst gehanteerd. 
Deze wittevlekkenlijst gaf een ranking weer van de gemeenten wat betreft hun aanbod. Vanuit de 
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gemeenten wordt er aangegeven dat gemeenten gestraft worden voor het zelf organiseren van 
opvang. Bij het bepalen van het aanbod in een gemeenten zou er immers ook rekening gehouden 
worden met de door Kind en Gezin erkende maar niet-gesubsidieerde opvang.  

 
Klopt dit?  

 
3. Ook in de begroting 2009 voorziet de minister bijkomende middelen voor de realisatie van 

bijkomende plaatsen in de kinderopvang.  
 
Op welke manier plant hij de verdeling van bijkomende plaatsen? Welke criteria en parameters zal 
hij daarvoor hanteren?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 70 van 7 november 2008 
van SONJA CLAES 
 
 
 
1. 

Soort opvang 2004 2005 2006 2007 

KDV 14 702 14 815 15 159 15 438 

DVO 30 504 30 560 30 812 30 713 

Minicrèches 11 552 12 483 13 612 15 959 

Zelfstandige KDV 4985 6243 7305 8178 

Zelfst. onthaalouders 6981 6855 7021 7068 

Totaal voorschoolse 
opvang 

68 724 70 956 73 909 77 356 

 
 Gezien de omvang van deel 2 en 3 van uw vraag hoe het aanbod en de behoefte werd ingeschat, 

welke criteria werden gehanteerd en hoe deze werden gewogen, proberen wij dit via de bijlagen 
1 tot en met 4 te verduidelijken. Deze bijlagen zijn een toelichting bij het gehanteerde 
beslissingskader van de uitbreiding van de voorschoolse gesubsidieerde opvang in kinderdag-
verblijven en diensten voor onthaalouders, zowel in 2006/2007, als in 2008. 

2. De wittevlekkenlijst werd gebruikt in 2005 voor het verdelen van de bijkomende plaatsen. Deze 
wittevlekkenlijst ging uit van onder andere het aantal formele dagopvangplaatsen beschikbaar in 
iedere gemeente (effectief aantal in april 2005, plus alle lopende principiële akkoorden). Meer 
informatie hierover kan gevonden in bijlage 5 ‘wittevlekkenoefening inzake voorschoolse 
opvang op gegevens beschikbaar in april 2005”. Voor de verdelingsoefening 2008 werd geen 
gebruik meer gemaakt van die oefening, maar werd op volgende manier gewerkt: 

 
1) per arrondissement (zonder Gent en Antwerpen in hun arrondissement) werd het verschil 

berekend tussen de gewogen vraag (= het aantal kinderen tussen 0j2m en 2j6m met een 
werkende, samenwonende of gehuwde moeder + het aantal kinderen tussen 0j2m en 2j6m 
uit een één-oudergezin (ongeacht het geslacht of de werksituatie van de ouder) een 
gewicht van 1,5) en het aanbod (= het aantal voorschoolse plaatsen beschikbaar in het 
arrondissement). 

 Bij het aantal beschikbare voorschoolse plaatsen werd het zelfstandig aanbod dat door 
lokale besturen wordt georganiseerd niet meegeteld, zodat zij niet in het nadeel waren 
omdat zij zelf al op eigen kosten hadden geïnvesteerd in kinderopvang. Die plaatsen 
werden dus als het ware uitgegomd. 

 
2) hiervan werd de som gemaakt voor het totaal Vlaams Gewest. Het gewicht van elk 

arrondissement in dit totaal werd berekend en dit gewicht werd gebruikt als sleutel om de 
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beschikbare plaatsen te verdelen over de verschillende arrondissementen. Dit geeft 1 cijfer 
(aantal plaatsen) per arrondissement (uitgesplitst naar Diensten voor onthaalouders en 
kinderdagverblijven). 

 
3. De concrete modaliteiten voor de uitbreiding 2009 worden de komende weken uitgewerkt. 
 
BIJLAGEN 
 
1. uitbreiding kinderopvang 2006 – 2007; 
2. beslissingspad uitbreiding KDV en DVO 2008; 
3. aanvulling bij beslissingspad uitbreiding KDV en DVO 2008; 
4. aanvulling beslissingspad i.v.m. kleine VP crèche; 
5. wittevlekkenoefening voorschoolse opvang op gegevens april 2005. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/70/antw.070.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/70/antw.070.bijl.002.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/70/antw.070.bijl.005.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/70/antw.070.bijl.003.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/70/antw.070.bijl.004.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 71 
van 7 november 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Depressie en hartaanval   -   Onderzoek 
 
Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat depressieve 55-plussers tweemaal vaker een hartaanval 
krijgen dan hun leeftijdsgenoten die mentaal gezond zijn. Dit wijst op de samenhang tussen depressies 
en hartziekten. 
 
 Gewoonlijk worden depressies toegeschreven aan de hevige invloed die een hartinfarct heeft op de 
mentale evenwichtigheid van het slachtoffer. Uit epidemiologisch onderzoek daarentegen blijkt dat 
een depressie aan een hartaanval kan voorafgaan. 
 
In de medische wereld wordt een depressie nog altijd beschouwd als een psychiatrische stoornis door 
een teveel aan stresshormonen (cortisol), maar onderzoek heeft uitgewezen dat depressieve ouderen 
een verlaagde cortisolwaarde hebben. Vooraleer alle lichamelijke gevolgen van een depressie bekend 
zullen zijn, zullen er dan ook nog heel wat onderzoeken moeten gebeuren.  
 
Werd er in Vlaanderen in het kader van het preventiebeleid reeds onderzoek verricht naar de link 
tussen depressies en hartaanvallen? Zo ja, wat was de conclusie van dit onderzoek? 
 
Is er eventueel ander Vlaams onderzoek ter zake bekend bij de diensten van de minister? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 71 van 7 november 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Het geciteerde onderzoek van Bremmer vond inderdaad een samenhang tussen depressie en hartfalen, 
maar hiermee werd niet gezegd dat depressie de oorzaak is van het hartlijden. In haar persbericht 
meldt de onderzoekster dat de precieze oorzaken van de lichamelijke stoornissen bij depressieve 
ouderen niet gekend zijn. Als meest waarschijnlijke hypothese schuift zij naar voor dat bij depressieve 
ouderen veel nog niet gekende ziekten een rol spelen. Andere onderzoekers hebben ook een verband 
gevonden tussen hartlijden en depressie (vooral bij ouderen), maar ook zij hebben geen verklaring 
voor het fenomeen. Sommigen brengen het in verband met ontstekingsproteïnen in het bloed, anderen 
met een slechte werking van de bijnieren met prikkeling van het centrale sympathische zenuwstelsel 
als gevolg, nog anderen met een overactieve afweer, enz. Ook andere chronische ziekten worden in 
verband gebracht met depressie (bv. diabetes). Het is met andere woorden niet duidelijk of depressie 
de oorzaak is van de problemen, of het juist ook maar een gevolg is van andere onderliggende 
stoornissen. 
 
Het agentschap Zorg en Gezondheid beschikt niet over Vlaamse cijfers of onderzoeken die een 
bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar de samenhang tussen depressie en hartlijden.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 72 
van 7 november 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Ondersteuning vrijwilligerswerk   -   Stand van zaken  
 
De Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2004-2009 besteedt aandacht aan de verbetering 
van het organisatorische en financiële management van vrijwilligersorganisaties, alsmede aan de 
begeleiding, vorming en omkadering. 
 
1. Welke inspanningen zijn er in de loop van deze legislatuur ter zake gedaan? Graag een opsplitsing 

op jaarbasis. 
 
2. Welke inspanningen zijn er gedaan om het totale budget voor vrijwilligerszorg in de Vlaamse 

uitgavenbegroting mee te laten evolueren met het aantal organisaties die aanspraak kunnen maken 
op die middelen? 

 
3. Op welke wijze zijn de mogelijkheden tot vorming van vrijwilligers in de vrijwilligerszorg en het 

ingebouwde vrijwilligerswerk verruimd zoals uitdrukkelijk gevraagd in de resolutie betreffende de 
versterking van het vrijwilligerswerk in de Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg (Stuk 1375 
(2007-2008)-Nr. 3)? 

 
4. Wat is de stand van zaken betreffende het overleg met de provincies en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie over de mogelijkheden van cofinanciering van de vrijwilligerszorg? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 72 van 7 november 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
1. 2005 - In het begin van deze legislatuur werd op federaal niveau de wet op de rechten van de 

vrijwilliger aangekondigd. Deze wet werd goedgekeurd op 3 juli 2005 en biedt vooral een 
juridische bescherming aan de vrijwilliger. De steunpunten vrijwilligerswerk werden overstelpt 
met vragen hierover. Het was dan ook belangrijk dat de informatie hierover werd gebundeld. 

 
2006 - Samen met de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel gaf mijn 
voorgangster een studieopdracht aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk over de verzekering 
van organisaties die werken met vrijwilligers. Het Steunpunt maakte een grondige analyse van de 
situatie en ontwikkelde een modelinhoud voor een goede verzekering van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van vrijwilligers. 
 
2007 – Mijn voorgangster gaf het Steunpunt extra projectmiddelen om op een zeer laagdrempelige 
manier informatie en vorming te verstrekken over de implicaties en toepassingsproblemen van de 
federale wetgeving. Ze startte samen met de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 
een cofinanciering van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk om haar ondersteunende taak, 
zeker ook naar communicatie, verder uit te bouwen in samenspraak met de provinciale 
steunpunten vrijwilligerswerk en Het Punt Brussel. 
 
2008 - Het project bij het Steunpunt heb ik verlengd voor 9 maanden. Het subsidiebudget voor de 
vrijwilligersorganisaties heb ik recurrent verhoogd met 250.000€. In het najaar geeft mijn 
administratie per provincie een halve dag opleiding aan de geïnteresseerde vrijwilligers-
organisaties over hoe kleine organisaties volgens de vzw-wetgeving hun boekhouding moeten 
voeren.  
 
O.a. door de federale wet was het nodig dat de Vlaamse regelgeving werd geactualiseerd. Voor de 
stappen die ik hiervoor nam verwijs ik u naar mijn antwoord op uw vraag nr. 73. Door de 
gewijzigde regelgeving werd het mogelijk om het autonoom vrijwilligerswerk extra financiële 
impulsen te geven en werden de administratieve lasten aanzienlijk verminderd, zodat de autonome 
vrijwilligersorganisaties meer ruimte hadden voor hun effectieve werking. 
 

2. Vermits erkenning en subsidiëring van organisaties en zeker ook van nieuwe organisaties slechts 
binnen de perken van de begroting kan gebeuren, moet jaarlijks worden bekeken wat hiervoor de 
mogelijkheden zijn. Het aantal nieuwe organisaties dat een erkenningsaanvraag doet is immers 
niet in te schatten. Zoals gezegd, verhoogde ik het jaarlijkse budget recurrent met 250.000 euro. 
 

3. In 2008 stelde ik in overleg met een aantal vertegenwoordigers van de sector een ontwerp van 
decreet op. Hierin wordt meer aandacht gegeven aan het ingebouwd vrijwilligerswerk. Een aantal 
kwaliteitsgaranties die momenteel vooral van toepassing zijn bij het autonoom vrijwilligerswerk 
worden ook bij het ingebouwd vrijwilligerswerk ingevoerd. 

 
4. In januari 2008 werd een convenant afgesloten tussen de provincies, de VGC en de Vlaamse 

overheid over de ondersteuning van het vrijwilligerswerk via de provinciale steunpunten 
vrijwilligerswerk en het Punt Brussel. De dialoog tussen deze steunpunten, het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk en de Vlaamse overheid werd naar aanleiding van deze convenant versterkt. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 73 
van 7 november 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Ondersteuning vrijwilligerswerk   -   Stand van zaken (2) 
 
De Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2004-2009 stelt een grondige evaluatie van het 
decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en 
gezondheidszorg in het vooruitzicht, met aandacht voor het ingebouwde vrijwilligerswerk teneinde 
een globale regeling voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk uit te werken (Parl. St. Vl. Parl. 
2004-05, nr. 93/1). 
 
1. Welke initiatieven zijn er in de loop van deze legislatuur ter zake genomen? Graag een overzicht 

met een opsplitsing op jaarbasis? 
 
2. Welke initiatieven heeft de minister dit jaar genomen om een regeling uit te werken voor de 

ingebouwde vrijwilligerszorg die meer waarborgen biedt voor de plaats en de zichtbaarheid van 
die zorg binnen het professionele kader van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 73 van 7 november 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
1. 2005 – 2006 - Het decreet van 23 maart 1994 werd, in relatie tot de federale wet over de rechten 

van vrijwilligers van 3 juli 2005, geëvalueerd door de administratie, het Vlaams Steunpunt en het 
Vlaams Welzijnsverbond. Op basis van deze analyses stelden we vast dat het decreet een aantal 
knelpunten bevatte, zoals de administratieve belasting van de autonome vrijwilligersorganisaties, 
de beperkte aandacht voor het ingebouwd vrijwilligerswerk, afwijkende definities van deze in de 
federale wet, enz. 

 
2007 - Om op korte termijn een antwoord te bieden op enkele belangrijke knelpunten m.b.t. de 
autonome vrijwilligersorganisaties werd een aangepast besluit van de Vlaamse Regering 
voorbereid.  
 
2008 - Op 30 mei 2008 werd het aangepaste besluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
Hierdoor is er een administratieve lastenverlaging voor de organisaties en is het mogelijk om extra 
middelen aan het vrijwilligerswerk toe te kennen. 
In een tweede fase werd er gewerkt aan de tekst voor een nieuw decreet met volgende 
krachtlijnen: 
- Een duidelijke profilering van alle vormen van georganiseerd vrijwilligerswerk binnen welzijn 

en gezondheid. De kwaliteit van het vrijwilligerswerk staat hierbij centraal; 
- Een duidelijke en eenduidige definitie van het vrijwilligerswerk afgestemd op de definitie die 

gehanteerd wordt in de federale regelgeving rond vrijwilligerswerk; 
- De nodige aandacht voor het rekruterings-, vormings- en ondersteuningsbeleid van alle 

welzijns- en gezondheidsorganisaties die werken met vrijwilligers; 
- De bepalingen rond de verzekering en de kostenvergoeding van het nieuwe decreet gelden 

voor alle vrijwilligers binnen welzijn en gezondheid en worden afgestemd op de federale 
regelgeving betreffende de rechten van vrijwilligers; 

- Het subsidiebedrag voor de autonome vrijwilligersorganisaties wordt geïndexeerd. 
 
Dit ontwerp van decreet werd op 5 september 2008 principieel goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering. 

 
2. Het nieuwe decreetvoorstel heeft aandacht voor het ingebouwd vrijwilligerswerk en beoogt vooral 

een kwalitatieve inzet en omkadering van vrijwilligers. De subsidiering van het ingebouwd 
vrijwilligerswerk moet echter sectoraal worden geregeld. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 74 
van 7 november 2008 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
Dak- en thuislozen   -   Registratie 
 
Dak- en thuisloosheid is meer dan louter een woonprobleem. En wonen is meer dan een dak boven je 
hoofd hebben. Wonen betekent ook een gevoel van geborgenheid, zich ergens thuis voelen, veiligheid, 
sociale netwerken, enzovoort. Thuisloosheid wordt bijgevolg gekenmerkt door het verlies aan 
bindingen of ont-ankering op sociaal, economisch en persoonlijk vlak. 
 
Ondanks het feit dat deze problematiek al lang bekend is, ontbreekt het in België aan uniforme 
registratiesystemen en is het aantal dak- en thuislozen niet exact bekend. Er gebeuren geen 
straattellingen zoals bijvoorbeeld in Nederland, waar op één bepaalde nacht het aantal dak- en 
thuislozen opgelijst wordt. Op dit ogenblik wordt dikwijls verwezen naar cijfers afkomstig van de 
cliëntregistratie Tellus, van het Algemeen Welzijnswerk. Deze cijfers zijn echter slechts een schatting 
en geven geen volledig beeld, het gaat immers enkel over de thuislozen die door opvangvoorzieningen 
worden bereikt en vrijwillig in het hulpverleningstraject stappen. 
 
Het OCMW beschikt zeker over een aantal instrumenten om de doelgroep van dak- en thuislozen te 
bereiken. Zo kan het OCMW een installatiepremie uitreiken. Maar niet alle daklozen kloppen aan bij 
het OCMW en het is dus evident dat de cijfers een onderschatting zijn van het werkelijke aantal. 
 
1. Op welke manier probeert men, wetende dat de cijfers van Tellus een onvolledig beeld weergeven, 

officiële cijfers over het aantal dak- en thuislozen te verkrijgen? Worden de schattingen van de 
verschillende organisaties bijvoorbeeld gecentraliseerd? Heeft men studies laten doen naar andere 
manieren van dataverzameling, zoals straattellingen? 

 
2. Hoeveel daklozen kregen sinds het jaar 2000 tot op heden een installatiepremie? Indien mogelijk 

uitgesplitst per jaar en naar gewest en provincie? 
 
3. Welke maatregelen neemt de Vlaamse Regering om de OCMW’s te ondersteunen in hun taak om 

de harde kern van dak- en thuislozen, die nu hun weg niet vinden naar het OCMW, te bereiken? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 74 van 7 november 2008 
van ELS ROBEYNS  
 
 
 
1. Er bestaat in België geen enkele officiële telling van het aantal dak- en thuislozen. Eén van de 

problemen in dit verband is het gegeven dat thuisloosheid verschillende verschijningsvormen kent 
en moeilijk kan gedefinieerd worden. Daarnaast is het moeilijk om alle dak- en thuislozen te 
bereiken. Methodieken zoals straattellingen worden in België niet gehanteerd.  
 

2. Sinds 1 januari 2000 tot en met 30 september 2008 werd aan 15.472 personen een 
installatiepremie toegekend door het OCMW. Hierna volgt een overzicht uitgesplitst per jaar en 
per gewest en provincie. De gegevens van 2008 hebben betrekking op de periode 1 januari 2008 
tot en met 30 september 2008.  

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totaal 
Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest 230 181 165 244 268 358 390 393 349 2578
Antwerpen 145 101 112 100 120 219 201 191 216 1405
Limburg 26 14 21 23 24 52 59 51 60 330
Oost-
Vlaanderen 150 108 105 111 119 349 339 245 153 1679
Vlaams-
Brabant 39 30 26 43 45 97 77 64 90 511
West-
Vlaanderen 119 97 81 100 111 99 103 121 126 957
Totaal 
Vlaanderen 479 350 345 377 419 816 779 672 645 4882
Henegouwen 450 445 296 390 358 486 468 430 366 3689
Luik 366 362 273 266 265 337 371 379 271 2890
Luxemburg 53 31 39 32 41 37 52 30 29 344
Namen 132 76 77 60 61 79 84 92 95 756
Waals-Brabant 25 25 35 20 38 71 44 45 30 333
Totaal 
Wallonië 1026 939 720 768 763 1010 1019 976 791 8012
Totaal België 1735 1470 1230 1389 1450 2184 2188 2041 1785 15472

 
 
3. De dak- en thuislozen die binnen de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) terecht komen, 

worden eveneens begeleid op materieel vlak (inkomen, sociale zekerheid, woonst,…), en worden 
dus ook toegeleid naar het OCMW. Daarnaast beschikken de CAW over een aantal specifieke, 
zeer laagdrempelige werkingen zoals de inloopcentra en het straathoekwerk, die een belangrijke 
rol kunnen spelen in de toeleiding naar het OCMW. Het straathoekwerk richt zich tot mensen of 
groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden of er dreigen in terecht te komen. Kenmerkend 
is dat de relatie tussen deze mensen en maatschappelijke voorzieningen geschaad, gebroken of 
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onbestaand is. Zij zijn of worden sociaal uitgesloten. Het betreft hier m.a.w. de doelgroep die het 
OCMW of andere voorzieningen niet (meer) bereikt. Het straathoekwerk kan dan een belangrijke 
rol spelen in de doorverwijzing naar de meest geschikte hulp- en dienstverlening, inclusief het 
OCMW. Daarnaast heeft het straathoekwerk eveneens een signalerende opdracht. Via signalering 
kan het straathoekwerk de toegankelijkheid tot voorzieningen bevorderen en drempels verlagen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 76 
van 12 november 2008 
van GERDA VAN STEENBERGE 
 
 
 
Nationaal alcoholplan   -   Stand van zaken 
 
In het kader van het ontwerp van een nationaal plan inzake alcohol dat door de beleidscel 
Gezondheidsbeleid Drugs werd opgesteld, in samenwerking met de verschillende ministeriële 
kabinetten en deskundigen, werd door de verschillende ministers van Volksgezondheid afgesproken 
een hele reeks van maatregelen te treffen. 
 
Deze maatregelen werden op de ministeriële conferentie van 17 juni jongstleden voorgesteld en 
opgenomen in het document “Gemeenschappelijke verklaring betreffende het toekomstig 
alcoholbeleid”. 
 
De implementering op langere termijn zou gebeuren door de cel “algemeen drugsbeleid”, die op 30 
september jongstleden officieel opgericht zou zijn. 
 
1. Welke delen van de gemeenschappelijke verklaring behoren tot de bevoegdheid van de minister? 

Welke concrete maatregelen worden getroffen? 
 
2. In welke mate is er overleg geweest met andere Vlaamse collega’s bij de uitvoering van deze 

maatregelen? 
 
3. Hoever staat het met de uitvoering van deze maatregelen? 
 
4. Is op 30 september jongstleden de cel “algemeen drugsbeleid” effectief officieel opgericht? 
 

Zo ja, hoe is die cel samengesteld en wat zijn haar concrete bevoegdheden? Hoe ziet de planning 
en de timing van de implementering er uit? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 76 van 12 november 2008 
van GERDA VAN STEENBERGEN  
 
 
 
1. De volgende maatregelen die in de gemeenschappelijke verklaring worden vermeld, vallen 

(minstens gedeeltelijk) onder mijn bevoegdheid: 
 

- het organiseren van preventie-initiatieven die gericht zijn op sensibilisering, informatie, 
opvoeding en ondersteuning, gekaderd binnen een globaal (preventie)beleid, met speciale 
aandacht voor specifieke doelgroepen zoals jongeren en zwangere vrouwen. Het 
ontwikkelen van strategieën die de weerbaarheid van jongeren t.o.v. marketingpraktijken 
verhoogt; 

 
- onderzoeken van de efficiëntie van bestaande preventie- en behandelingsprogramma's. 

Verhogen van de implementatie van evidence-based detectie- en behandelingsmethoden 
en onderzoeken van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van nieuwe methodieken; 

 
- continue vorming en opvolging organiseren voor eerstelijnshulpverlening ter bevordering 

van de vroegdetectie en –interventie bij alcoholproblemen, en in het bijzonder ook inzake 
alcoholgebruik tijdens de zwangerschap; 

 
- onderzoek naar de publieke uitgaven voor gezondheid inzake drugs, de maatschappelijke 

evoluties inzake alcoholgebruik, en de maatschappelijke kost van alcohol. 
 

U merkt dat één en ander overlapt met de structurele en strategische krachtlijnen van het Vlaams 
actieplan tabak, alcohol en drugs 2009 – 2015, dat begin volgend jaar zal worden voorgelegd 
aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Met name de volgende krachtlijnen zijn 
relevant: 
 

- krachtlijn 3: investeren in registratie, monitoring en effectevaluatie; 
- krachtlijn 4: impact van de bestaande preventieve acties verbeteren; 
- krachtlijn 6: uitbouw van rookstopbegeleiding en vroeginterventie voor alcohol- en 

drugproblemen. 
 

Deze analogie is uiteraard geen toeval. De gemeenschappelijke verklaring is gebaseerd op een 
tekst die is geschreven binnen de Cel Gezondheidsbeleid Drugs, op basis van de input van 
experten en expertiseorganisaties. Langs Vlaamse kant hebben deze experten en 
expertiseorganisaties ook (en ongeveer tegelijkertijd) meegewerkt aan het Vlaams Actieplan. 
 

2. Zoals u zelf aangeeft is ondertussen ook de Algemene Cel Drugs van start gegaan. Op mijn 
voorstel heeft de Vlaamse Regering een delegatie samengesteld om voor de Vlaamse 
Gemeenschap deel te nemen aan deze structuur. In deze delegatie, die in totaal zeven personen 
telt, zijn de relevante bevoegdheden op de volgende manier vertegenwoordigd: 

 
- minister-president van de Vlaamse Regering: 1 vertegenwoordiger; 
- viceminister-president, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke 

Ordening: 1 vertegenwoordiger; 
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- viceminister-president, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming: 1 vertegen-
woordiger, 

- Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel: 1 vertegenwoordiger; 
- Vlaams minister, bevoegd voor de bijstand aan personen: 1 vertegenwoordiger; 
- Vlaams minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid: 2 vertegenwoordigers, waaronder 

de  voorzitter van de delegatie; 
 

Deze delegatie kan mijns inziens ook best gebruikt worden om te overleggen over de 
taakverdeling binnen dossiers die meerdere Vlaamse ministers aanbelangen. Groot voordeel is 
dat alle relevante bevoegde ministers zijn vertegenwoordigd, en dat de leden op de hoogte zijn 
van de materie en de dossiers. Op die manier moeten we niet nog eens een aparte structuur in het 
leven roepen. Over de concrete werking van de delegatie moeten nog praktische afspraken 
worden gemaakt.  
 
De globale discussie over de maatregelen uit de gemeenschappelijke verklaring wordt best 
geïntegreerd in de bespreking van het volledige Vlaamse Actieplan tabak, alcohol en drugs 2009 
– 2015, op de Vlaamse Regering en in het Vlaams Parlement.  

 
3. Het afgelopen jaar zijn verschillende initiatieven genomen om de werking rond alcohol te 

versterken, in de lijn van de visie die is vastgelegd in de gemeenschappelijke verklaring. 
Specifiek rond alcohol wil ik de volgende projecten vermelden: 

 
- Het ECAT-project van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (144.000 

euro). Binnen dit project werd in vijf Vlaamse steden (één per provincie) een 
wetenschappelijk onderbouwd, lokaal alcoholbeleidsplan opgesteld. Op basis van een 
screening van de lokale situatie werden gerichte acties en campagnes opgezet naar 
specifieke doelgroepen. De ervaringen zullen worden gebundeld en omgezet naar 
methodieken die ook door andere steden en gemeenten kunnen worden gebruikt. 

 
- Het VIRALCO-project van Securex (140.000 euro). Werknemers worden door de 

arbeidsgeneesheer gescreend op hun alcoholgebruik. Personen met een verhoogd risico op 
problemen krijgen een kortadvies of worden doorverwezen voor begeleiding. Bedrijven 
krijgen feedback over hun eigen profiel. Wanneer ze slechter scoren dan het gemiddelde 
krijgen ze een ondersteuningsaanbod om hun alcoholbeleid uit te bouwen of te verbeteren. 

 
- Het E-intervention- project voor studenten van de AUHA (Associatie van universiteiten en 

hogescholen van Antwerpen) door de UA (27.600 euro). Doel is de ontwikkeling en 
implementatie van een instrument dat via internet advies geeft aan studenten over hun 
alcoholgebruik. Dit instrument bestaat uit een zelftest gekoppeld aan persoonlijke, 
normatieve feedback en een zelfhulpmodule. De test wordt op een interactieve website 
geplaatst met informatie over het hulpverleningsaanbod. 

 
Daarnaast werd de capaciteit van de regionale alcohol- en drugpreventiewerkers bij de Centra 
voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) ook permanent uitgebreid met 5 VTE. 

 
4. De samenstelling, werkgebieden en financiering van de Algemene Cel Drugs zijn vastgelegd in 

het samenwerkingsakkoord betreffende een globaal en geïntegreerd drugsbeleid (waarvoor het 
instemmingsdecreet werd gestemd in het Vlaams Parlement op 10 maart 2004). 

 
De Algemene Cel is, anders dan de Cel Gezondheidsbeleid Drugs, niet samengesteld uit 
vertegenwoordigers van ministers, maar wel uit delegaties van alle regeringen (federale-, 
gemeenschaps- en gewestregeringen). In totaal zijn er 35 stemgerechtigde leden, waarvan 14 
voor de federale regering, 7 voor Vlaanderen en 14 voor de andere regeringen. 
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De werkgebieden van de Algemene Cel zijn:  
 

- maatregelen voorstellen om de afstemming tussen de acties, en de effectiviteit van de 
acties 

- te verhogen; 
- advies uitbrengen over de realisaties op het gebied van afstemming; 
- evaluatie van gegevens; 
- samenwerkingsakkoorden en protocollen voorbereiden; 
- rapporten voor de Interministeriële Conferentie Drugs en internationale instanties 

opmaken; 
- overleg inzake internationale vertegenwoordiging. 

 
De Algemene Cel Drugs is inmiddels twee maal samengeroepen door de federale minister van 
Volksgezondheid, die het voorzitterschap ervan waarneemt. De eerste vergadering vond plaats 
op 30 september 2008. Op de vergadering werden in de eerste plaats een aantal punten 
besproken die de goede werking vanaf 2009 mogelijk moeten maken: 
 

- het aantal jaarlijkse vergaderingen; 
- de afbakening en de relatie met de werkcellen (waaronder de Cel Gezondheidsbeleid 

Drugs); 
- het aanstellen van een coördinator, een adjunct-coördinator en een secretariaat; 
- het opstellen van een intern huishoudelijk reglement; 
- de oprichting en werking van de Interministeriële Conferentie Drugs; 
- het werkingsbudget voor 2009. 

 
De tweede vergadering vond plaats op 2 december 2008 en daar werden afspraken gemaakt 
rond: 

- kandidaturen coördinator en adjunct-coördinator; 
- beleidsnota’s drugs leden ACD; 
- voorzitterschap werkcellen; 
- aanduiding Interministeriële Conferentie; 
- bespreking voorstel van huishoudelijk reglement; 
- mededeling rond Gemeenschappelijke Verklaring betreffende het toekomstige alcohol-

beleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 77 
van 12 november 2008 
van TOM DEHAENE 
 
 
 
Actieplan flexibele en occasionele kinderopvang   -   Evaluatie 
 
In de Beleidsbrief Welzijn 2007-2008 lees ik op pagina 14: “In het najaar van 2008 zal ik, samen met 
de Vlaamse minister bevoegd voor Sociale Economie, de implementatie van het actieplan voor de 
flexibele en occasionele opvang evalueren en zo nodig bijsturen.” 
 
Het actieplan telt acht acties die elk gericht zijn op een bepaald onderdeel van het 
kinderopvanglandschap en als doel hebben om meer mogelijkheden tot flexibele en occasionele 
opvang te scheppen. 
 
Actie 1 is gericht op de opvang door onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst voor 
onthaalouders.  
Actie 2 omvat een evaluatie van de bestaande regelgeving om meer mogelijkheden voor flexibele 
opvang te realiseren.   
Actie 3 is gericht op erkende kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang.   
Actie 4 omvat de subsidiëring van een pool aan doelgroepwerknemers.   
Actie 5 is gericht op de zelfstandige kinderopvang.  
Actie 6 omvat de oprichting van een aantal lokale diensten voor buurtgerichte opvang. 
Actie 7 voert een systeem van dienstencheques voor kinderopvang aan huis in. 
Actie 8 omvat de subsidiëring van een deeltijds coördinator. 
 
1. Heeft de bovenvermelde evaluatie inmiddels plaatsgevonden en zo ja, wat zijn de conclusies? 
 
2. Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van de acht bovenvermelde acties die in het plan worden 

aangehaald? Graag een toelichting per actie. 
 
3. Welke maatregelen worden eventueel bijgestuurd? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 77 van 12 november 2008  
van TOM DEHAENE 
 
 
 
1. De evaluatie van het actieplan occasionele en flexibele opvang is momenteel bezig. 
 
2. actie1: opvang door onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst voor onthaalouders 

De juridische verankering van deze actie steunt op enerzijds het besluit van de Vlaamse Regering 
van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdag-
verblijven en diensten voor onthaalouders, en anderzijds het ministerieel besluit van 10 september 
2008 betreffende de vergoeding voor aangesloten onthaalouders en voor diensten voor onthaalouders. 
In hoeverre door deze maatregel meer of nieuwe ouders op zoek naar flexibele opvang worden 
aangetrokken is vandaag nog te vroeg om te concluderen. In de feiten is er vandaag enkel 
geregistreerd wat er al gebeurt. De uitbetaling van de vergoeding is ondertussen, na ondertekening 
van  het ministerieel besluit, gestart. 
  
actie 2: evaluatie van de bestaande regelgeving om meer mogelijkheden voor flexibele opvang te 
realiseren 
Deze werd en wordt gaandeweg uitgevoerd. In het kader van het actieplan werd specifieke 
regelgeving opgemaakt zoals bv. in het kader van urenpakketten of occasionele plaatsen. Elke 
regelgeving wordt bij verandering indien nodig geactualiseerd. 
 
actie 3: gericht op erkende kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang 
occasionele plaatsen in kinderdagverblijven en IBO’s (voorzien en toegekend) 
 

occasionele plaatsen voorzien voor KDV 152 276 occasionele plaatsen voorzien voor IBO 
 

aangevraagde plaatsen minimum 278 218 aangevraagde plaatsen minimum 1e ronde 
aangevraagde plaatsen maximum 360 355 aangevraagde plaatsen maximum 1e ronde 
toegestemd 152 273 toegestemd  
aantal KDV met toestemming 41 47 aantal IBO met toestemming  

 
Urenpakketten (UP) en ploegplaatsen (PLPL) in kinderdagverblijven en IBO’s (voorzien en 
toegekend) 

 
UP voorzien voor KDV + UP voor 
omzetting vanuit de schijven7 

181/4208+543 142+ 90 UP voorzien voor IBO + UP voor 
omzetting vanuit de schijven 

aangevraagde UP minimum 767 425 aangevraagde UP minimum  
aangevraagde UP maximum 1198 815 aangevraagde UP maximum 
toegestemd 956 235 toegestemd  
aantal KDV met toestemming 65 50 aantal IBO met toestemming  
toegestemde ploegplaatsen  10   
aantal KDV met PLPL 2   

 

                                                      
7 De “schijven” flexibele opvang stammen uit de vorige regelgeving voor flexibele opvang, er werd beslist om 
de toegekende schijven om te zetten naar het systeem van de urenpakketten. 
8 Aantal was afhankelijk van het aantal ploegplaatsen dat kon toegekend worden. 
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actie 4: subsidiëring van een pool van doelgroepwerknemers en actie 8 subsidiëring van een 
deeltijds coördinator 
Het aantal erkende en gesubsidieerde gemandateerde ondernemingen bedroeg op 1 september 
2008 74, waarvan er 55 operationeel zijn.  
Het aantal gesubsidieerde coördinatoren bedraagt 19,14 FTE. Het aantal gesubsidieerde 
doelgroepwerknemers bedraagt 72,5. 
Er is een besluit in voorbereiding dat de erkenning en subsidie mogelijk maakt voor een 
gemandateerde voorziening in Brussel-hoofdstad. 
 
actie 5: gericht op de zelfstandige kinderopvang 
 
De basisondersteuning voor kwaliteit is een vaste waarde en de opvangvoorzieningen maken 
meer en meer gebruik van deze ondersteuning.  
De ondersteuning voor flexibele kinderopvang in de zelfstandige sector blijkt echter een stuk 
minder aangevraagd te worden omwille van volgende aspecten: 
 
• De zelfstandige opvangsector werkt sowieso al flexibel. Er is regelgevend gezien meer ruimte 

voor en het behoort tot de strategie om leefbaar te zijn. De ondersteuning schiet daarmee haar 
doel voorbij. 

• De zelfstandige kinderopvangvoorzieningen staan wel in voor een flexibel opvangaanbod, 
maar niet volgens de eerder kunstmatige vereisten die gesteld worden voor het ontvangen van 
de financiële ondersteuning voor een flexibel opvangaanbod. Het echte flexibel werken wordt 
er soms zelfs door beknot gezien er voorzieningen zijn die laten weten in te gaan op elke 
specifieke vraag van een ingeschreven ouder, veeleer dan te werken met een uitgebreider 
aantal openingsuren. 

• De enige manier om na te gaan of er een flexibel aanbod is, zijn de openingsuren, Momenteel 
financiert Kind en Gezin eigenlijk geen daadwerkelijke opvang maar slechts het aanbod. Dit 
komt omdat we een gebrek aan controlemiddelen hebben wat betreft het flexibel 
opvangaanbod. 

 
actie 6: oprichting van een aantal lokale dienst voor buurtgerichte opvang 
Op 1 oktober 2008 zijn er in totaal 25 lokale diensten toegestemd die staan voor 369 plaatsen. 24 
lokale diensten in het Vlaams Gewest en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
De aanvragen voor een lokale dienst in Hasselt, Oostende en Roeselare worden voor einde 2008 
beoordeeld zodra het advies van het agentschap voor Werk en sociale economie beschikbaar is. 
 
actie 7: invoering van een systeem van dienstencheques voor kinderopvang aan huis 
Het systeem van dienstencheques voor kinderopvang wordt geheroriënteerd naar 4 proeftuinen in 
de steden/gemeenten Kortrijk, Ronse, Mechelen en Tienen. Deze proeftuinen starten op 1 januari 
2009 en worden momenteel voorbereid. 
 

3. De evaluatie van het actieplan occasionele en flexibele opvang is momenteel bezig, zoals gemeld 
onder punt 1. Eventuele te nemen maatregelen zullen volgen op basis van deze evaluatie. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 78 
van 12 november 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Vlaams Zorgfonds   -   Beleggingen 
 
Het Vlaams Zorgfonds mag maximaal 20 % in aandelen beleggen. 
 
Er mag enkel belegd worden in aandelen met een ethische screening volgens duurzaamheidscriteria 
die minstens gericht zijn op het intern personeelsbeleid en de omgang met de maatschappelijke 
omgeving, op de inspanningen voor het milieu en de biodiversiteit en op de ethische aspecten van het 
economisch beleid van een onderneming.  Er kan enkel belegd worden in bedrijven die in hun 
bedrijfstak tot de beste behoren. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de beleggingen die het Vlaams Zorgfonds deed? 
 
2. Voor welk bedrag en welk percentage is er momenteel in aandelen belegd, en over welke aandelen 

gaat het? 
 
3. Kan de minister voor elk van de beleggingen in aandelen aangeven of en waarom (ethische 

screening) zij beantwoordt aan de vermelde duurzaamheidscriteria? 
 
4. Hebben de wereldwijde financiële crisis en de dalende aandelenkoersen invloed op het aantal jaren 

dat het reservefonds uitbetalingen vanuit de Vlaamse Zorgverzekering kan dekken? Met andere 
woorden is er een invloed op de financiële reserves? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 78 van 12 november 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
1. Hieronder volgt een overzicht van de beleggingen van het Vlaams Zorgfonds op 31 oktober 2008.  
 

Situatie 31/10/2008 Marktwaarde 
Obligatieportefeuille 547.645.021 euro
Aandelenportefeuille 98.363.008 euro
Termijnrekeningen 200.968.330 euro
Totaal 847.044.164 euro

 
2. Als bijlage vindt u de samenstelling van de aandelenportefeuille op 31 oktober 2008. 
 
3. Het Vlaams Zorgfonds werkt voor de duurzame screening van bedrijven samen met Ethibel, een 

adviesbureau dat gespecialiseerd is in maatschappelijk verantwoord beleggen. Ethibel bepaalt 
autonoom welke bedrijven kunnen opgenomen worden in het investeringsregister.  

 
Bij het screenen van bedrijven hanteert Ethibel volgende criteria:  

 
a. Intern sociaal beleid 
 
 Bij het sociale beleid worden de kwaliteit van de arbeid en de maatschappelijke bijdrage van 

een bedrijf onder de loep genomen. Concreet evalueert men de arbeidsinhoud, de 
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen. 

 
b. Milieubeleid 
 
 Op het vlak van milieuzorg bekijkt Ethibel de volledige interne organisatie en de 

productieketen. Kernbegrippen zijn: ketenbeheer en integraal milieubeleid. Beschikt het 
bedrijf over een omvattend milieuzorgsysteem en in welke mate is dit extern gecertificeerd? 
Ethibel peilt naar de beleidsvisie en de managementaanpak, met een focus op de input 
(gebruik van grondstoffen en energie), op de output (emissies en afval) en op de milieu-
impact van het eindproduct.  

 
c. Extern maatschappelijk beleid 
 
 Het accent ligt hierbij op de vraag in hoeverre het bedrijf bijdraagt tot een duurzame, 

milieuvriendelijke en menswaardige ontwikkeling van de samenleving. In dit verband wordt 
ook nagegaan in hoeverre een onderneming betrokken is bij technologieën of praktijken die 
maatschappelijk ter discussie staan en die niet te rijmen zijn met een duurzame samenleving 
in de brede zin. 

 
d. Ethisch-economisch beleid 
 
 De nadruk ligt hierbij op de mate waarin een bedrijf erin slaagt haar economisch potentieel 

te vrijwaren en te versterken, haar contractuele verplichtingen naleeft en streeft naar 
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langdurige en constructieve relaties met klanten, leveranciers, aandeelhouders en de 
overheid. Bij dit criterium wordt ook nagegaan in welke mate het bedrijf aandacht besteedt 
aan deugdelijk bestuur (“corporate governance”). 

 
Ethibel heeft vier uitsluitingscriteria: bewapening, gokken, kernenergie en tabak. 

 
Bedrijven die beter scoren dan het gemiddelde in hun sector worden opgenomen in het 
investeringsregister (“best in class”-methode).  

 
Het aandelenmandaat wordt belegd tegenover de Europese Ethibel Institutional Excellence Index, 
een referentie-index die uitsluitend is samengesteld uit aandelen die voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van Ethibel. 

 
4. Door de financiële crisis is de marktwaarde van het aandelenmandaat gedaald van 153.491.233 

euro op 31 december 2007 tot 98.363.008 euro op 31 oktober 2008. Aangezien het Vlaams 
Zorgfonds een lange termijn beleggingshorizon heeft, vormt deze daling van de marktwaarde op 
dit moment geen probleem. Het Vlaams Zorgfonds realiseert immers pas een verlies bij een 
effectieve verkoop van de aandelen en op dit ogenblik is het niet nodig om aandelen te verkopen 
voor de financiering van de tenlastenemingen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de markt zich 
op termijn herstelt. Het is de bedoeling dat de aandelen uit het reservefonds het laatst verkocht 
worden (na obligaties). 

 
BIJLAGE 
 
Samenstelling van de aandelenportefeuille op 31 oktober 2008. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/78/antw.078.bijl.001.tif 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 79 
van 12 november 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
Centra voor geestelijke gezondheidszorg   -   Extra personeel 
 
Het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 stipuleert: “Via een meerjarenplanning versterken we het 
aanbod van de centra voor geestelijke gezondheidszorg onder meer met het oog op zelfmoordpreventie 
en het behandelen van depressies. We geven prioritair aandacht voor de uitbreiding voor de regio’s 
met ‘blinde vlekken’, het wegwerken van de wachttijden voor kinderen, jongeren en ouderen” (p. 34).  
 
In het Vlaams Regeerakkoord engageert de Vlaamse Regering zich met andere woorden voor een 
verhoging van de structurele hulpverleningscapaciteit van de centra voor geestelijke gezondheidszorg, 
in het bijzonder wat het aanbod voor kinderen, jongeren en ouderen betreft. 
 
De versterking van het aanbod in de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) wordt uitgevoerd 
via twee sporen. Enerzijds worden er extra begrotingskredieten toegewezen vanuit de vrije 
beleidsmarge, anderzijds is er een uitbreidingsbeleid dat voorzien is in het VIA–akkoord 2006-2011. 
(Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Socialprofitsector) 
 
In de uitvoering van VIA 2006-2011 zal de CGG–sector uitgebreid worden met 40 voltijdse 
equivalenten.  
 
1. Wat is de stand van zaken in de uitvoering van het VIA-akkoord 2006-2011 met betrekking tot de 

uitbreiding van het aantal personeelsleden in de centra voor geestelijke gezondheidszorg ? 
 
2. Hoeveel bijkomende personeelsleden werden reeds toegewezen aan de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg in het kader van het VIA III-akkoord ? Graag een overzicht van de toewijzingen 
per provincie en per centrum voor geestelijke gezondheidszorg.  

 
3. Op welke manier komen de uitbreidingen in de centra voor geestelijke gezondheidszorg tegemoet 

aan het voornemen van de Vlaamse Regering om prioritair aandacht te geven aan de regio’s met 
“blinde vlekken” en de doelgroepen kinderen, jongeren en ouderen ? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 79 van 12 november 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
1. In 2006 en 2007 werden ter uitvoering van het VIA-akkoord 12 vte toegekend aan de CGG voor 

de doelgroep kinderen en jongeren. In 2008 werden 6 vte toegekend aan de daderteams voor 
seksuele delinquenten. Voor 2009 zullen alvast 5 vte ingezet worden voor de doelgroep 
senioren. Dit is reeds vanaf 1 augustus 2008 voorzien met éénmalige middelen, zodat de 5 vte 
vanaf 1 januari kunnen ingezet worden met VIA-middelen. Voor 2009 zal dan nog 1 vte vanuit 
het VIA-akkoord worden toegekend aan de sector.  

 
Overzicht: 
2006-2007: 12 vte voor kinderen en jongeren 
2008: 6 vte voor daderteams 
2009: 5 vte voor senioren + 1 extra vte nog niet toegekend 
Totaal: 24 vte. 

 
2.  Hierbij geef ik u het overzicht van de uitbreiding met VIA-middelen voor 2006-2007 en 2008. 

Vanaf 1 augustus 2008 zijn in totaal 15 vte ingezet voor de doelgroep senioren. Hiervan is 2/3de 
van de subsidie vanuit de vrije beleidsmarge en 1/3de vanuit VIA-middelen. Door het 
samenvoegen van middelen is het niet mogelijk precies weer te geven welke vte nu precies 
vanuit welke middelen zijn toegewezen. Daarom geef ik u het totale overzicht voor de 
doelgroep senioren.  

 
  2006-2007 2008 2009 
Antwerpen 7 3 3,75 
VAGGA     0,5 
Andante     0,5 
De Pont 2 1 1,25 
De Kempen 5 2 1,5 
Vlaams-Brabant 1 1,5 2,5 
PassAnt 1   1,5 
Ahasverus   1 0,5 
VBO   0,5 0,5 
West-Vlaanderen 2 1,5 3 
Prisma      0,5 
NWVL     0,5 
Largo     1 
Mandel en Leie 2 1,5 1 
Oost-Vlaanderen 2   3,25 
ZOV 2   1,25 
Waas en Dender     0,5 
De drie stromen     0,5 
RCGG     0,5 
Eclips     0,5 
Limburg     2 
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LITP     0,5 
DAGG     1 
VGGZ     0,5 
Brussel     0,5 
Totaal 12 6 15 

 
3.  Bij de uitbreiding was de huidige enveloppe van het CGG in vergelijking met het gemiddelde 

van de sector steeds een parameter, naast andere parameters om de verdeling toe te wijzen. Op 
deze manier werd getracht om aan de CGG met blinde vlekken extra middelen te geven en zo de 
kloof in capaciteit tussen de CGG te verkleinen.  
Daarnaast werden de uitbreidingen toegekend aan de specifieke doelgroepen senioren en 
kinderen en jongeren. Ook met betrekking tot de daders van seksuele delicten kregen we vaak 
beleidssignalen over wachtlijsten en een tekort aan capaciteit. Met de uitbreiding aan de 
daderteams heb ik getracht ook daar een stuk aan tegemoet te komen. Verder heb ik ook vanuit 
de vrije beleidsmarge willen beantwoorden aan behoeften, zoals nog extra voor de senioren 
(2/3de van de totale uitbreiding aan senioren), extra voor kinderen en jongeren in het kader van 
outreach naar bijzondere jeugdzorg (10 vte), uitbreiding van de CGG in het kader van hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden (16 vte) en in beperkte mate voor de doelgroep personen met 
een verstandelijke handicap en psychische problemen (2 vte).  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 80 
van 12 november 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Resolutie dagprijsdossiers gehandicaptenzorg   -   Initiatieven 
 
In het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 heeft de Vlaamse Regering zich geëngageerd tot een 
correcte financiering van de zorg. Uit de aanbeveling van het Rekenhof op het vlak van de afrekening 
van de dagprijsdossiers in de gehandicaptenzorg bleek dat de omzetting van deze aanbeveling in 
regelgeving noodzakelijk is. Ter zake is er ook een resolutie goedgekeurd door het Vlaams Parlement 
(Stuk 1469(2007-2008) – Nr.3). 
 
1. Welke maatregelen heeft de minister genomen om de regelgeving zo aan te passen dat de uiterste 

datum voor de vereffening of afrekening van het subsidiedossier van een voorziening uit de 
gehandicaptenzorg 30 juni van het tweede jaar, volgend op het dienstjaar, is? 

 
2. Welke maatregelen heeft de minister genomen om de voorzieningen door administratieve 

lastenverlaging in staat te stellen om hun dagprijsdossier tijdig in te dienen? 
 
3. Welke maatregelen heeft de minister genomen om de administratieve organisatie van het VAPH  

in te stellen op een nog snellere vereffening of afrekening van subsidiedossiers? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 80 van 12 november 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
1. In de regelgeving, het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 1987 houdende de wijze 

van vereffening van de toelagen per dag toegekend voor het onderhoud en de behandeling van 
gehandicapten, geplaatst ten laste van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg 
voor gehandicapten, werd de termijn voorzien voor de definitieve vereffening van de dagprijs-
dossiers teruggebracht van 30 naar 24 maanden. Dit betekent een ”de facto” versnelling met zes 
maanden. De betaling binnen deze nieuwe termijn kan enkel op voorwaarde dat het dagprijs-
dossier correct, volledig en tijdig wordt ingediend. 

 
2. In samenspraak met de voorzieningen werd reeds sedert 2004 gewerkt aan een vereenvoudiging 

van de reglementering. Als belangrijkste resultaat dient de forfaitarisering van de vervoersubsidies 
te worden vermeld: vanaf het werkingsjaar 2007 dienen de voorzieningen geen bewijsstukken 
meer in te dienen via het dagprijsdossier maar zal de tegemoetkoming op forfaitaire wijze 
gebeuren. Deze gewijzigde reglementering betekent een aanzienlijke administratieve lasten-
verlaging, eveneens vanuit het standpunt van de subsidiërende overheid. 

 
 Op dit ogenblik slaagt het agentschap er in om de dagprijsdossiers administratief af te werken 

binnen een periode, korter dan 24 maanden na beëindiging van het betreffende kalenderjaar. 
 
3. Op termijn dienen lopende processen inzake zorggradatie en zorgmodulering, en het experiment 

persoonsgebonden budget te leiden tot een meer transparante regelgeving en een eenvoudiger 
financieringssysteem, waarbij ook een verdere reductie van de administratieve lasten moet beoogd 
worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 81 
van 12 november 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Vrijwilligerswerk   -   Administratieve verplichtingen 
 
De resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de versterking van het vrijwilligerswerk in de 
Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg (Stuk 1375 (2007-2008) – Nr.3) heeft aan de Vlaamse 
Regering uitdrukkelijk gevraagd de administratieve verplichtingen die door de Vlaamse regelgeving 
aan organisaties uit de vrijwilligerszorg worden opgelegd te inventariseren en te bespreken met het 
veldwerk, waarbij de eventuele handhaving ervan duidelijk wordt gemotiveerd. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van deze inventarisatie? 
 
2. Welke administratieve verplichtingen zijn inmiddels geschrapt, gewijzigd of vereenvoudigd? 
 
3. Welke verplichtingen zijn gehandhaafd en wat was hierbij de motivering? 
 
4. Welke initiatieven zijn er genomen om deze verplichtingen met het werkveld te bespreken? Wie is 

hierbij betrokken? 
 
5. Welke aanpassingen zijn inmiddels voorbereid betreffende de administratieve verplichtingen? 
 
6. Wat is de stand van zaken betreffende de afwikkeling van de daartoe noodzakelijke procedure, 

voorzien tegen medio 2008? 



-424-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 81 van 12 november 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
1. Begin 2008 werd een aantal sectoren, waaronder het vrijwilligerswerk, onderworpen aan een 

administratieve lastenmeting. Een aantal vrijwilligersorganisaties (steekproef) werd via panel-
gesprekken hierbij betrokken. Het resultaat van deze administratieve lastenmeting vindt u als 
bijlage. 

 
2. Met het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 voerde ik reeds een eerste 

lastenverlaging in voor de erkende autonome vrijwilligersorganisaties. Zo maakte ik een einde aan 
de jaarlijks terugkerende subsidieaanvraag die deze organisaties moesten indienen. Een erkenning 
gaat nu automatisch gepaard met de toekenning van een subsidie. Toegekende erkenningen zijn nu 
eveneens van onbepaalde duur, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan,  waardoor organisaties 
niet om de vijf jaar een erkenning moeten aanvragen. 

 
Daarnaast werd op 13 januari 2006 het besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd betreffende 
de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit besluit betekende eveneens een admini-
stratieve lastenverlaging voor de erkende autonome vrijwilligersorganisaties. De documenten die 
men nu moet indienen bij het verantwoorden van de subsidie zijn gelijkaardig met deze die men 
reeds in het kader van de vzw-wetgeving moet indienen. Ook het indienen van kopieën van 
verantwoordingsstukken en de administratieve last die hiermee gepaard gaat is hiermee verleden 
tijd. 
 
Tot slot werkte de administratie aan een vereenvoudigd formulier voor de inhoudelijke verant-
woording van de toegekende subsidies. 

 
3. Voorlopig moet er tussen de Vlaamse overheid en de autonome erkende vrijwilligersorganisaties 

nog steeds een overeenkomst worden afgesloten voor de jaarlijkse subsidie. Dit is een bepaling die 
is opgenomen in het huidige decreet. In het ontwerp van decreet wordt deze administratieve last 
afgeschaft. 
Uiteraard blijven er een aantal lasten bestaan. Indien een organisatie wil erkend worden moet het 
nog steeds een aantal documenten indienen. Hiermee kunnen wij vaststellen of de organisatie 
effectief aan de normen voldoet. Ook bij de afrekening van de jaarlijks toegekende subsidie 
moeten nog een beperkt aantal documenten ter verantwoording worden ingediend. 
Daarnaast zijn er nog verplichtingen waaraan een organisatie moet voldoen ten aanzien van de 
vrijwilligers, zoals het opstellen van afsprakennota’s en dergelijke. Deze zaken zijn nodig ter 
bescherming van de individuele vrijwilliger. 

 
4. Zoals aangegeven in het eerste deel van het antwoord werd een aantal vrijwilligersorganisaties 

uitgenodigd om deel te nemen aan de panelgesprekken in het kader van het onderzoek rond de 
administratieve lastenmeting. 
Bij de bespreking van het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering en het nieuwe decreet werden 
eveneens organisaties uit het werkveld betrokken. Het gaat hier om organisaties die zich hadden 
gegroepeerd om een aantal zaken aan te kaarten. Ook het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk dat 
een breed draagvlak heeft binnen de sector werd hierbij betrokken. 
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5. Op 30 mei 2008 werd een nieuw besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd tot uitvoering van 
het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en 
gezondheidssector. Dit besluit moet in een eerste fase een grondige administratieve lastenver-
laging doorvoeren. Aangezien echter ook decretaal een aantal bepalingen moeten worden 
aangepast werden ook op dit vlak een aantal voorbereidingen getroffen. Het ontwerp van decreet 
werd op 5 september 2008 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
 

6. Een eerste stap is gezet met het besluit van 30 mei 2008, de verdere procedure voor het 
goedkeuren van een nieuw decreet loopt. 

 
BIJLAGEN 
 
1. ontwerp van actieplan; 
2. meetverslag. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/81/antw.081.bijl.001.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VANACKERE/81/antw.081.bijl.002.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 82 
van 13 november 2008 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
Diensten voor onthaalouders   -  Opvangregels 
 
De onthaalouders spelen vandaag een grote rol in het aanbod van de kinderopvang; met hun bijna 
35.000 (voorschoolse) plaatsen zijn ze de grootste aanbieders in de erkende (en gesubsidieerde) sector. 
 
Tijdens de recente begrotingsbespreking heeft de Vlaamse Regering beslist om middelen vrij te maken 
voor de onthaalouders (2 miljoen euro voor uitbreiding en 10 miljoen euro voor de versterking van de 
werksituatie van de onthaalouders). Maar naast financiële maatregelen, zijn er misschien ook andere 
ingrepen nodig om de sector leefbaar te houden. 
 
Zo vernemen we van mensen op het terrein dat veel ouders zich niet houden aan de opvangafspraken; 
ze bellen op laatste moment af omdat ze andere oplossingen gevonden hebben voor de opvang van hun 
kinderen. Dat maakt inderdaad de werkorganisatie van de onthaalouders een stukje moeilijker, zonder 
rekening te houden met het feit dat de capaciteit niet volledig benut wordt. 
 
Het besluit dat de erkenning voor de kinderdagverblijven en de diensten voor onthaalouders regelt, 
voorziet dat “de voorzieningen een ouderparticipatiebeleid voeren dat ertoe leidt dat de ouders, zowel 
voor en bij het eerste opvangmoment als tijdens het verblijf van de kinderen, worden geïnformeerd 
over en betrokken bij de werking. De met de ouders afgesproken opvangbepalingen worden 
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst” (artikel 3, °5). Elke dienst is dan vrij om (financiële) 
maatregelen te treffen als de ouders de opvangbepalingen niet volgen (zie artikel 24, &1 van het 
besluit). Maar dat zorgt inderdaad voor ongelijkheden bij de onthaalouders. 
 
1. Voeren de erkende diensten voor onthaalouders een sanctiebeleid uit voor de ouders die 

opvangafspraken zonder geldige reden (bv. ziekte van het kind) niet respecteren? 
 
2. Heeft Kind en Gezin al klachten ontvangen van onthaalouders wier dienst geen maatregelen treft? 
 
3. Zal er rekening gehouden worden met de vraag naar meer uniformiteit tussen de erkende diensten 

voor onthaalouders in het nieuwe decreet rond kinderopvang? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 82 van 13 november 2008 
van MIEKE VOGELS 
 
 
 
1. De erkende opvangvoorzieningen kunnen binnen de reglementaire bepalingen een autonome 

invulling uitwerken. Zij zijn ter plaatse het best geplaatst om te bepalen welk sanctiebeleid zij 
kunnen voeren, rekening houdend met hun klachten. Het is op zich niet de bedoeling dat een 
sanctiebeleid moet gevoerd of toegepast worden. Er moet wel voorzien worden in het 
huishoudelijk reglement en in de afspraken met de ouders. Het feit dat de diensten in het kader van 
het sociaal statuut voor onthaalouders een opvangplan moeten hebben, gecombineerd met de 
vergoeding die onthaalouders kunnen krijgen als een kind buiten hun wil afwezig is, vangt die 
problematiek reeds zeer sterk op. Ik neem aan dat een sanctiebeleid er is voor ernstig en frequent 
afwijken van de afspraken. Een sociale benadering is evenwel nodig omdat dit sanctiebeleid geen 
drempel mag zijn voor doelgroepgezinnen. 

 
2. De Klachtendienst van Kind en Gezin heeft tot op vandaag geen dergelijke klachten van 

onthaalouders ontvangen. 
 
3. Een nieuw decreet Kinderopvang wordt niet meer voorzien in deze legislatuur. Het is niet 

mogelijk hierrond al enige voorspelling te doen. Binnen het overleg met de sector wordt het thema 
wel besproken en wordt bekeken hoe de responsabilisering van ouders in het kader van opvolgen 
van afspraken kan worden versterkt. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 85 
van 13 november 2008 
van BART VAN MALDEREN 
 
 
 
Gemeentelijke sociale huizen   -   Stand van zaken 
 
Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke 
burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Hiertoe realiseert het lokaal bestuur een 
Sociaal Huis. Dit wordt dé plek waar burgers terecht kunnen met vragen rond de sociale 
dienstverlening in hun gemeente, buurt of wijk. 
 
Het decreet stelde mei 2009 als deadline voorop voor de realisatie van een sociaal huis in elke 
gemeente.   
 
1. Welke gemeenten hebben reeds een sociaal huis? Welke gemeenten hebben geen sociaal huis? 

Welke gemeenten zijn bezig met de uitbouw van een sociaal huis? Graag een overzicht. 
 
2. Welke initiatieven plant de minister om gemeenten zonder sociaal huis aan te zetten om de 

uitbouw ervan te bespoedigen? 
 
3. Hoe denkt de minister de kwaliteitsbewaking te garanderen? Overweegt de minister het invoeren 

van een kwaliteitslabel? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 85 van 13 november 2008 
van BART VAN MALDERENN 
 
 
 
1. Een volledig antwoord zal slechts mogelijk zijn begin juni 2009. Op basis van de screening van 

de beleidsplannen lokaal sociaal beleid kan ik meedelen dat 58 lokale besturen in hun lokaal 
sociaal beleidsplan vermeldden dat ze reeds beschikken over een Sociaal Huis. 86 gemeenten 
gaven aan bezig te zijn met de onderhandelingen of uitbouw ervan.  

 
 De 58 lokale besturen die in hun lokaal sociaal beleidsplan aangaven dat zij beschikken over een 

Sociaal Huis zijn: Aartselaar, Beerse, Boom, Sint-Katelijne-Waver, As, Tongeren, Eeklo, 
Waasmunster, Begijnendijk, Bever, Boortmeerbeek, Geetbets, Herent, Ardooie, Avelgem, 
Beernem, Damme, Dentergem, De Panne, Diksmuide, Spiere-Helkijn, Geel, Aalst, 
Dendermonde, Bierbeek, Zwevegem, Hoogstraten, Hove, Kalmthout, Laakdal, Lint, Meerhout, 
Rumst, Vorselaar, Bree, Houthalen-Helchteren, Kortessem, Leopoldsburg, Deinze, Herzele, 
Lochristi, Maldegem, Ninove, Zomergem, Aarschot, Leuven, Sint-Genesius-Rode, Brugge, 
Harelbeke, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kuurne, Roeselare, Staden, Torhout, en 
Kaprijke. 

 
 De 86 gemeenten die in hun lokaal sociaal beleidsplan aangaven dat ze bezig zijn met de 

uitbouw van een Sociaal Huis zijn: Essen, Grobbendonk, Heist-op-den-berg, Hemiksem, 
Herentals, Malle, Mortsel, Niel, Nijlen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Sint-Amands, Stabroek, 
Vosselaar, Westerlo, Wijnegem, Zoersel, Zwijndrecht, Borgloon, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, 
Hoeselt, Lanaken, Lommel, Nieuwerkerken, Opglabeek, Wellen, Assenede, Berlare, Evergem, 
Geraardsbergen, Hamme, Knesselare, Kruishoutem, Lebbeke, Lede, Lokeren, Moerbeke, 
Nevele, Oosterzele, Ronse, Sint-Niklaas, Waarschoot, Wetteren, Wichelen, Zottegem, Affligem, 
Boutersem, Diest, Galmaarden, Halle, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-bos, Keerbergen, 
Kortenaken, Kraainem, Landen, Linter, Londerzeel, Lubbeek, Machelen, Merchtem, 
Scherpenheuvel-Zichem, Ternat, Vilvoorde, Alveringem, Anzegem, Deerlijk, De Haan, 
Houthulst, Ichtegem, Ieper, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichterveld, Menen, 
Meulebeke, Moorslede, Oostkamp, Oost-Rozebeke, Poperinge, Veurne, Waregem, en Wervik. 

 
 De beleidsplannen lokaal sociaal beleid van de overige gemeenten bevatten ofwel de intentie om 

een Sociaal Huis te ontwikkelen ofwel geen expliciete informatie over het Sociaal Huis. Meer 
duidelijkheid volgt in juni 2009. 

 
2. Begin 2009 zal ik een omzendbrief sturen naar alle lokale besturen. Enerzijds zullen de lokale 

besturen de realisatie van hun Sociaal Huis moeten registreren via een webapplicatie. Anderzijds 
wil ik de lokale besturen stimuleren om te blijven verder werken aan het Sociaal Huis. Ik zal 
daarom een prijs uitreiken aan opmerkelijke initiatieven in het kader van het Sociaal Huis. Deze 
prijs moet een erkenning zijn voor goede initiatieven en tegelijk een stimulans betekenen. 

 Verder gaf ik de opdracht aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten om een 
handboek ‘Sociaal Huis en het werken aan een toegankelijke dienst- en hulpverlening in de 
gemeente’ uit te werken, ter ondersteuning van de lokale besturen bij het uitwerken en opzetten 
van het concept Sociaal Huis. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voorziet 
eveneens opleidingen rond: ‘Sociaal Huis, hoe pakken we dat aan?’. 
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3. Ik laat een charter ontwikkelen door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten waarop 
lokale besturen kunnen intekenen. Het ondertekenen van dit charter is een intentieverklaring om 
binnen het Sociaal Huis te werken met en via enkele belangrijke basisprincipes rond 
toegankelijkheid. De mogelijkheid om een kwaliteitslabel in te voeren zal ten gronde worden 
bestudeerd alvorens ik hierover een beslissing neem. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 86 
van 17 november 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
Organisatie federale gesloten centra   -   Protocol 
 
Tijdens de vergadering van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 nam de Vlaamse Regering akte 
van het protocol tussen de gemeenschappen en de federale overheden inzake de organisatie van de 
gesloten federale centra. 
 
Kan de minister meedelen wat de inhoud is van dit protocol?   
 
Wat zijn de gevolgen voor het Vlaamse beleid? 
 
Werden er concrete afspraken gemaakt inzake timing en uitvoering? Zo ja, kan de minister deze 
toelichten? 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 86 van 17 november 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1. Het protocol inzake de organisatie van de federale gesloten centra wordt afgesloten tussen de 

gemeenschapsministers bevoegd voor bijstand aan personen en de federale minister van Justitie. 
 

Het protocol beschrijft de principes voor de opbouw van de capaciteit in de gesloten federale centra: 
- de 3 categorieën van jongeren van het mannelijk geslacht op wie het protocol van toepassing is 
- de gefaseerde capaciteitsopbouw, met finaal 

- 170 plaatsen voor de Franse en Duitse Gemeenschap 
- Saint Hubert: 50 plaatsen 
- Achène; 120 plaatsen 

- 160 plaatsen voor de Vlaamse Gemeenschap 
- Everberg: 126 plaatsen (realisatie voorzien einde 2011, begin 2012) voor 

- jongeren die geplaatst zijn op grond van de wet van 1 maart 2002 betreffende de 
voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd, de zgn. Everberg-wet; 

- jongeren die werden gedagvaard tot uithandengeving en die toevertrouwd zijn 
aan een gesloten opvoedingsafdeling bedoeld in artikel 37, §2, eerste lid, 8° van 
de jeugdbeschermingswet die overgebracht kunnen worden naar een gesloten 
federaal centrum 

- jongeren die het voorwerp zijn geweest van een uithandengeving uitgesproken 
op basis van artikel 57bis van de Jeugdbeschermingswet lastens wie een 
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd; 

- Tongeren 34 plaatsen (realisatie voorzien april 2009) voor  
- jongeren die het voorwerp zijn geweest van een uithandengeving uitgesproken 

op basis van artikel 57bis van de Jeugdbeschermingswet lastens wie een 
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd; 

- personen die veroordeeld zijn tot een hoofdgevangenisstraf of een bijkomende 
gevangenisstraf voor feiten begaan tijdens hun minderjarigheid. 

 
2. Dit protocol legt de werkafspraken vast tussen de bevoegde ministers en werd afgesloten conform 

de principes die vervat zijn in het samenwerkingsakkoord van 30 april 2002 tussen de federale 
staat en de Duitse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap 
betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd (Centrum De Grubbe Everberg). 

 
De concrete uitvoering van dit protocol zal voorwerp uitmaken van verder overleg tussen de 
gemeenschappen en de federale overheid en zal opgevolgd worden door een werkgroep waarin 
ondertekenaars van dit protocol – en dus ook de Vlaamse overheid - vertegenwoordigd zijn. 
In die zin biedt dit protocol een kader waarbinnen we, rekening houdend met de behoeften, 
verdere concrete samenwerkingsafspraken kunnen maken en waarbinnen we desnoods het aanbod 
verder kunnen afstemmen op specifieke doelgroepen. 

 
Dit protocol biedt de mogelijkheid om onze eigen Vlaamse dynamiek verder uit te bouwen en 
vanuit een welzijns- en jeugdbeschermingslogica, verder te investeren in de omkadering, de 
pedagogische, herstelgerichte en responsabiliserende mogelijkheden:  
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- voor minderjarigen in zowel de onderwijskundige als de pedagogische omkadering,  
- voor gedetineerde jongvolwassenen in de sociale dienstverlening op basis van het 

Strategisch Plan Gedetineerden. 
 
3. Zie timing inzake capaciteitsopbouw vermeld onder vraag 1. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
Vraag nr. 61 
van 30 oktober 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
Cannabisgebruik tijdens zwangerschap   -   Preventie 
 
De vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) signaleert de laatste jaren steeds meer 
problematisch cannabisgebruik.  
 
Cannabis is de meest gebruikte illegale drug in Europa, zowel bij tieners, jongvolwassenen als 
zwangere vrouwen.   
 
Cannabis heeft een beperkte invloed op het reproductief systeem. Op korte termijn kan het gebruik een 
tijdelijke en omkeerbare onderdrukking van de vruchtbaarheid veroorzaken. 
 
Gebruik van cannabis tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op miskramen en wiegendood.  
Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap cannabis gebruikten, kampen vaker met cognitieve 
en gedragsproblemen en ook op latere leeftijd zouden zij veel gevoeliger zijn voor depressies en 
verslavingsgedrag.  
 
Deze bevindingen kwamen naar voor in een onderzoek aan de Universiteit Gent, waarvan de resultaten 
gepubliceerd werden in het Tijdschrift voor Geneeskunde. De onderzoekers adviseren dan ook deze 
informatie mee op te nemen tijdens de prenatale onderzoeken en zwangere vrouwen expliciet te 
informeren over de negatieve gevolgen van cannabis tijdens de zwangerschap. 
 
Anderzijds wordt voorspeld dat dit cijfer zal groeien omdat het aantal jonge vrouwen dat rookt, stijgt. 
Bij tabakspreventie wordt cannabisgebruik zelden expliciet ontmoedigd, nochtans wordt cannabis 
vooral in combinatie met tabak gerookt en blijven rokers die trachten te stoppen vaak gewoon jointjes 
roken om de ontwenningsverschijnselen tegen te gaan. Verder is cannabis doeltreffend tegen 
misselijkheid en overgeven waardoor cannabisgebruiksters dit ook tijdens de zwangerschap blijven 
gebruiken om deze bijverschijnselen van de zwangerschap tegen te gaan.  
 
1. Beschikt de minister over Vlaamse of Belgische cijfers over het cannabisgebruik door aanstaande 

moeders?  
 
2. Is er, volgens de minister, sprake van een algemene sensibilisering over de schadelijke gevolgen 

van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap door de Vlaamse artsen tijdens prenatale 
onderzoeken, of gebeurt dit vooral op persoonlijk initiatief van de arts in kwestie?  

 
3. Gelet op het vergrote gezondheidsrisico bij middelengebruik door zwangere vrouwen, overweegt 

de minister aanstaande moeders op te nemen als een aparte doelgroep in zijn 
middelenpreventiebeleid?  
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 61 van 30 oktober 2008 
van VERA JANS 
 
 
 
Mensen zijn over het algemeen nog onvoldoende op de hoogte van de gezondheidsschade die het 
gebruik van cannabis kan veroorzaken. Er is geen reden om aan te nemen dat zwangere vrouwen 
daarop een uitzondering vormen. We hebben in de jaren negentig een serieuze stijging gehad van het 
gebruik van cannabis bij jongeren. Deze generaties zijn ondertussen aanbeland in een leeftijds-
categorie waarin ze zwanger worden, en er is dus reden voor een verhoogde waakzaamheid bij de 
zorgverleners die in contact komen met zwangere vrouwen. 
 
1. Ik beschik momenteel helaas niet over cijfers die ons een betrouwbaar beeld kunnen geven van het 

cannabisgebruik bij zwangere vrouwen. Ik bespreek hieronder enkele gegevens waarover we wel 
beschikken, maar die zijn zoals gezegd niet toereikend om een juiste inschatting te maken van de 
problematiek.  

 
De registratie van de prenatale steunpunten van Kind en Gezin, die een laagdrempelig onthaal 
organiseren voor kwetsbare zwangeren en hun partner, registreert de zorgfactor ‘verslaving’. 
Kwetsbare zwangeren zijn bijvoorbeeld aanstaande ouders die leven in kansarmoede, zwangeren 
die zich niet of onvoldoende medisch laten opvolgen, aanstaande ouders met verslavings-
problemen, tienerzwangeren, aanstaande ouders met een handicap, sociaal geïsoleerde zwangeren, 
zwangeren met een onzeker verblijfsstatuut. Vaak ervaren zij administratieve, persoonlijke of 
culturele drempels bij de toegang tot de reguliere gezondheidszorg. Het aanbod bestaat uit 
gezondheidsvoorlichting en –opvoeding, psychosociale begeleiding en medische begeleiding. Er 
zijn momenteel vier dergelijke steunpunten (in Antwerpen, Gent, Mechelen en Brussel). 

 
De prenatale steunpunten hebben een registratie van een aantal zorgfactoren, en één van die 
zorgfactoren is verslaving. Dit kan een verslaving zijn aan eender welk psychoactief middel 
(alcohol, illegale drugs, medicatie…). In 2007 werden 1002 zwangeren geregistreerd met deze 
zorgfactor, dat is 3,1% van het doelpubliek. Verslaving scoort daarmee eerder laag in vergelijking 
met bijvoorbeeld ‘problemen met de arbeidssituatie’ (68%), en ‘ernstige kansarmoede’ (49%). 
Enkel ‘prostitutie’ scoort nog lager, met 0,2%.  

 
Deze cijfers vertellen ons enkel iets over het aantal mensen dat verslaafd is, en niet over het aantal 
mensen dat psychoactieve middelen gebruikt (zonder daarom verslaafd te zijn). Nochtans moeten 
we om gezondheidsschade te voorkomen juist de ruime groep van gebruikers bereiken. Een andere 
belangrijke opmerking is dat het profiel van de mensen die gebruik maken van de prenatale 
steunpunten (waar vaak toch een armoedeproblematiek vooropstaat) niet overeenkomt met het 
profiel van degenen die cannabis gebruiken. We weten uit de gezondheidsenquêtes dat cannabis-
gebruik juist vaker voorkomt bij mensen met een hoog opleidingsniveau.  

 
In een studie uitgevoerd door het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, werd onderzoek 
gedaan op een populatie van 305 kinderen die een geboortegewicht hadden van minder dan 1250 
gram, met een controlegroep van kinderen die een geboortegewicht hadden van meer dan 2500 
gram. Aan de moeder werd gevraagd of ze drugs gebruikte. Het cannabisgebruik vóór de 
zwangerschap lag in beide groepen rond de 1,5%. Minder dan 1% van de moeders uit de groep met 
het lage geboortegewicht gaf aan cannabis te gebruiken tijdens de zwangerschap. De cijfers voor 
andere illegale drugs (heroïne, cocaïne, methadon en XTC) lagen nog veel lager. 
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Sowieso blijft het altijd heel moeilijk om een correct beeld te krijgen van het gebruik van illegale 
drugs bij een bepaalde populatie. De cijfers zijn om te beginnen al redelijk laag op populatieniveau. 
In de laatste gezondheidsenquête bedroeg het cannabisgebruik (in de maand voor de bevraging) bij 
de groep van 15 tot 35 jarige vrouwen 3%. Het is mogelijk dat heel wat vrouwen spontaan stoppen 
met gebruik wanneer ze zwanger willen worden, zoals dat ook bij roken van tabak het geval is, 
maar zeker is dat niet. Wanneer men mensen bevraagt naar hun gebruik van illegale drugs moet 
men altijd rekening houden met onderrapportage. Dit zal bij zwangere vrouwen niet anders zijn. 
 

2. Gebruik van tabak, alcohol en drugs maakt deel uit van de algemene informatie die door Kind en 
Gezin wordt verstrekt aan zwangere vrouwen, op hun website en in hun folders. In de 
zwangerschapsmap, die mee moet worden ingevuld door de huisarts en de gynaecoloog, wordt bij 
‘mama’s medisch profiel’ ook expliciet gevraagd naar ‘druggebruik’. We weten echter niet in 
welke mate dit aanleiding geeft tot het daadwerkelijk informeren van mensen over cannabis-
gebruik, het motiveren tot stoppen, of tot het doorverwijzen voor begeleiding wanneer dat nodig is. 

 
Domus Medica heeft een aanbeveling voor huisartsen inzake de begeleiding van zwangere 
vrouwen. Daarin wordt gesteld dat cannabisgebruik moet worden bevraagd in het begin van de 
zwangerschap en dat alle gebruik moet worden afgeraden. De aandacht die deze aanbeveling geeft 
aan cannabis is echter beperkt, in vergelijking met de aandacht voor andere leefstijlfactoren en 
medische gegevens. 

 
3. In het Vlaams actieplan tabak, alcohol en drugs 2009 – 2015 zijn zwangere vrouwen als doelgroep 

opgenomen, onder de hoofding ‘gezin’. Dit plan moet nu jaar per jaar specifiek worden uitgewerkt. 
Zwangere vrouwen en hun partner zullen als doelgroep alleszins vrij snel aan bod komen. Al van 
bij de aanvang van de gezondheidsconferentie is gesteld dat dit een prioritaire doelgroep is.  

 
Ik denk dat het vooral een zaak is om aan te sluiten bij de initiatieven die zijn genomen rond roken 
bij zwangere vrouwen. De professionals die daar mee bezig zijn, vormen onze belangrijkste 
toegangspoort tot de doelgroep.  
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BERT ANCIAUX, 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, 

 JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 10 
van 15 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Beleidssubsidies Sport-voor-allen   -   Gehandicapten 
 
Artikel 12, §2, 2e lid, van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport-voor-allen-
beleid stipuleert het volgende: 
 
"Ten minste 20 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt door het 
provinciebestuur aangewend voor de ondersteuning en stimulering van sport voor mensen met een 
handicap, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 2°." 
 
Eén van de verplichte hoofdstukken van het provinciaal sportbeleidsplan moet de expliciete 
beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van bijzondere doelgroepen, namelijk 
mensen met een handicap, bevatten. 
 
Met betrekking tot het gemeentelijk sportbeleidsplan is er geen dergelijke specifieke bepaling rond 
sport voor mensen met een handicap. 
 
Wel wordt in artikel 15 van hetzelfde decreet vermeld dat er een hoofdstuk gewijd dient te worden aan 
"de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot 
sport en de diversiteit in sport". Dit hoeft echter niet noodzakelijk maatregelen in te houden met 
betrekking tot personen met een handicap, maar kan ook ingevuld worden met op zich terechte 
maatregelen voor andere doelgroepen zoals minder gegoeden of Vlamingen van allochtone origine. 
 
1. Heeft de minister een zicht op het aantal gemeenten die in hun sportbeleidsplan concrete 

maatregelen hebben ingeschreven omtrent sport voor personen met een handicap? 
 

In hoeveel gemeenten is er een sportvereniging die zich specifiek op personen met een handicap 
richt, aangesloten bij de sportraad? 

 
2. Op welke manier tracht de minister specifiek te stimuleren dat sportclubs en gemeenten werk 

maken van een (geïntegreerde) sportwerking voor personen met een handicap? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 10 van 15 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
1. Tot op heden hebben 280 Vlaamse gemeenten een sportbeleidsplan 2008-2013 ingediend dat 

vervolgens aanvaard werd voor uitvoering. 
Van deze groep gemeenten vermelden 200 in hun sportbeleidsplan de doelgroep personen met 
een handicap (=71,43%), ofwel in een doelstelling, ofwel in de aanpak (de maatregelen ter 
realisatie van een doelstelling) of in beiden.  
Er zijn geen gegevens beschikbaar over hoeveel sportclubs met gehandicapten er aangesloten 
zijn bij de sportraad.  
 

2.  Als minster van Sport tracht ik de sportclubs en gemeenten te stimuleren om werk te maken 
van een (geïntegreerde) sportwerking voor personen met een handicap, dit gebeurt met 
volgende maatregelen en acties: 

 
- Binnen het lokaal Sport voor Allen-decreet: met de kernopdracht ‘werken aan  toeganke-

lijkheid en diversiteit’ wordt een belangrijke impuls gegeven rond aandacht voor kansen-
groepen binnen het lokale sportbeleid van gemeenten. Voor de provincies en VGC is er 
een specifiek hoofdstuk ‘de ondersteuning en stimulering van sport voor mensen met een 
handicap’. 

 
- Binnen de opdracht prioriteitenbeleid van het decreet op de sportfederaties: tot eind 2008 

heeft het prioriteitenbeleid als thema: het bevorderen van de sportparticipatie van personen 
met een handicap en hun aansluiting bij een sportclub. 

 
- Binnen het subsidiereglement ‘Sportend Vlaanderen’: massasportevenementen met een 

bovenlokaal karakter die aandacht besteden aan bepaalde doelgroepen komen in aanmer-
king voor subsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap. 

 
- Binnen het participatiedecreet: projecten ter bevordering van de participatie van doel-

groepen, zoals mensen met een handicap, komen hiervoor in aanmerking. 
 

- Evenementen Bloso met een gericht aanbod voor gehandicapten: de Vroemdag, de Gordel 
voor Scholen en het Vlaams Badmintonfestival.  

 
- Vlaamse Trainersschool: biedt een aanvullende opleiding gehandicaptensport aan, om 

lesgevers specifiek op te leiden voor het optimaal begeleiden van deze doelgroep. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -445- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 13 
van 20 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
11-juliviering Brussel   -   Evaluatie 
 
Met het feest van de “Gulden Ontsporing” op 11 juli heeft de Vlaamse Gemeenschap nog eens 
duidelijk gemaakt dat Brussel de hoofdstad van Vlaanderen is en blijft. De band tussen Brussel en 
Vlaanderen blijft de ruggengraat van het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering.  
 
Naast het jaarlijkse concert met grote Vlaamse artiesten op de Grote Markt (dat rechtstreeks werd 
uitgezonden op één tegelijkertijd met “Zo is er maar één”), was er gedurende de hele dag randanimatie 
in de binnenstad: “Het Groot Muziek in de Binnenstad”.  
 
In zijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 122 (Websitebulletin publicatiedatum 09-06-2008) 
beschrijft de minister dat project als volgt: “de beste niet-professionele muzikanten spelen de hele dag 
muziek op verschillende plekken in de binnenstad. De muziekeducatieve verenigingen uit het 
Brusselse en de koepelorganisaties uit het Amateuristische Kunstbeoefening sloegen hiervoor de 
handen in elkaar. Samen met Poppunt en FM Brussel wordt ‘Het Groot Geweld’ opgezet, een 
wedstrijd waarbij beginnende pop- en rockgroepen of singer-songwriters aangemoedigd worden hun 
grootste hit in Brussel te komen spelen.”  
 
De organisatie van het hele evenement (zowel het stadsfeest als het avondfeest) was toevertrouwd aan 
de Ancienne Belgique (AB). 
 
De minister had hiervoor 400.000 euro vrijgemaakt.  
 
1. Hoeveel aanwezigen waren er op het slotfeest en hoeveel personen hebben de verschillende 

locaties in de binnenstad bezocht? Is er een toename van het aantal deelnemers in vergelijking met 
de vorige edities? 

 
2. Is er een evaluatie gemaakt van deze editie? Wat waren de sterke punten? Wat waren de zwakke 

punten? Kan de minister aangeven hoe de AB en andere partners de samenwerking hebben 
ervaren? Hoe zal er worden gewerkt aan de mindere punten van dit evenement? 

 
3. Wat vonden de niet-professionele muzikanten en de muziekeducatieve verenigingen uit het 

Brusselse van het concept “Het Groot Muziek in de Binnenstad”? Wordt dit herhaald? 
 
4. Is er al zicht op het concept en de organisatie van de volgende editie? Zal de AB de volgende 

editie ook leiden en coördineren?  
 
5. Zal de Vlaamse Regering een even grote budgettaire inspanning leveren voor het volgende 11-

julifeest? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 13 van 20 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1.  De afgelopen editie van de 11-juliviering was een succes. Naar schatting, en bij gebrek aan 

politionele gegevens, woonden 8.000 toeschouwers het slotfeest op de Grote Markt bij. Dit is 
duidelijk meer dan het voorbije jaar.  

 
 Daarnaast werd op een dertigtal locaties namiddagactiviteiten opgezet. 65 acts werden 

geprogrammeerd, van pop over klassiek tot fanfares en straattheater, van de Goede Bijstand-
Kerk tot de Vismarkt. De organisatie constateerde dat deze plekken, binnen in de ruimten, vol 
zaten en dat ook de waardering van het publiek navenant was. Het amateurconcours van 
Poppunt was hierin een hoogtepunt. Verder liepen 19 stadswandelingen en een 3-tal 
tentoonstellingen. Deze niet-muzikale activiteiten, mede gecoacht door Onthaal en Promotie 
Brussel, hadden insgelijks grote bevraging. We kunnen dus zeker stellen dat het concept 
“muziek in de stad” gewerkt heeft. 

 
 Daarbovenop zijn ook de kijkcijfers van de uitzending op één zeer positief.  
 
2. Zoals verwoord in mijn meeste recente Beleidsbrief Brussel, evalueerde het beleid, de AB en 

VRT de Gulden Ontsporing 2008 positief. De productionele samenwerking en communicatie 
met VRT, de volle Grote Markt, de hernieuwde beeldvorming, de sterke communicatie en de 
hernieuwde dagprogrammatie waren succesvol.  

 
3.  Voor de eerste keer werden de koepels voor amateuristische kunstbeoefening uit Vlaanderen en 

uit haar hoofdstad actief betrokken bij het dagprogramma. Daarmee sluit het Brusselbeleid aan 
bij het cultureel en sociaal-cultureel beleid dat ik ook in Vlaanderen probeer vorm te geven. 
Voor organisaties als Jeugd en Muziek, Koor en Stem en Poppunt waren dit voltreffers. In totaal 
was er een samenwerking met meer dan 25 partners of organisaties. Deze piste zal bij de 
volgende editie zeker gecontinueerd worden. 

 
4.  Het is de wens van alle partners om op hetzelfde elan verder te gaan.  
 
5.  We voorzien méér. 
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Vraag nr. 14 
van 21 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Gelijkekansenbeleid   -   Actieplannen open coördinatiemethode 
 
In het voorjaar van 2006 werden doelstellingen in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Ministerieel 
Comité voor Gelijke Kansen, dat bestaat uit alle ministers uit de Vlaamse Regering. Vervolgens werd 
een ambtelijke Commissie Gelijke Kansen opgericht met vertegenwoordigers uit alle 
beleidsdomeinen. 
 
Deze goedgekeurde doelstellingennota heeft als basis gefungeerd voor het opstellen van de 
actieplannen 2006-2007 en 2008-2009 die zijn ingediend in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid. 
 
Uit de gedachtewisseling in de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke 
Kansen van 2 oktober jongstleden blijkt dat de actieplannen, zowel voor de werkjaren 2006-2007 als 
voor de werkjaren 2008-2009, zijn gekozen uit een suggestienota die door de administratie is 
opgemaakt.  
 
1. Kan de minister, voor zijn/haar beleidsdomein(en), een exemplaar bezorgen van de suggestienota 

die is aangewend voor de keuze van de actieplannen 2006-2007 en de actieplannen 2008-2009?  
 
2. Welke criteria heeft de minister aangewend om een keuze te maken uit de suggestienota’s voor het 

opstellen van de actieplannen 2006-2007 en 2008-2009?  
 
3. Werden er bepaalde actieplannen uit de suggestienota niet in aanmerking genomen? Zo ja, welke 

en waarom?  
 
4. Zijn er actieplannen die de minister in de open coördinatiemethode heeft opgenomen die niet op 

de suggestielijst stonden? Zo ja, welke en waarom? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 20, Van Mechelen nr. 19, 

Vandenbroucke nr. 35, Anciaux nr. 14, Keulen nr. 12, Van Brempt nr. 28, Vanackere nr. 43, 
Crevits nr. 39, Ceysens nr. 12). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 14 van 21 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van 
Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen. 
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Vraag nr. 15 
van 22 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
TV Brussel   -   Weekendoverzicht op VRT 
 
In de schriftelijke vraag nr. 113 (Websitebulletin publicatiedatum 05-06-08) ondervroeg ik minister 
Bert Anciaux over de manier waarop de Brusselse mediapartners (TV Brussel, Brussel Deze Week en 
FM Brussel) de band kunnen versterken tussen Vlaanderen en Brussel.  
 
In het antwoord stelde de minister dat, wat de regionale omroep TV Brussel betreft, de huidige 
“decretale context” het voor TV Brussel onmogelijk maakt om haar uitzendingen in heel Vlaanderen 
uit te zenden. Hij haalt hierbij aan dat hij daarom voorstander is van het “must carry-statuut” voor TV 
Brussel, zodat heel Vlaanderen ook de programma’s van TV Brussel kan bekijken. 
 
De VRT zendt wel wekelijks het weekoverzicht van TV Brussel uit op zaterdagmiddag. Ondanks dit 
moeilijke uur, heeft het programma een hoog marktaandeel en hoge kijkcijfers. TV Brussel heeft 
daarom bij de VRT gepleit om het weekoverzicht “te hernemen op andere momenten van de dag”. Op 
datum van het antwoord (20-05-08) was de VRT daar nog niet op ingegaan, zo stelde de minister. 
 
1. Is de VRT sindsdien wel ingegaan op het voorstel van TV Brussel om het weekoverzicht te 

hernemen op andere momenten van de dag? Zo ja, vanaf wanneer? 
 
2. Zo neen, kan de minister toelichten waarom de VRT niet wil ingaan op dit aanbod (technische, 

financiële, logistieke,…problemen)? Zijn er initiatieven genomen opdat de VRT wel overweegt 
om dit weekoverzicht meermaals uit te zenden? 

 
3. Zijn er momenteel onderhandelingen bezig tussen de twee omroepen? Hoe verloopt dit overleg? 

Welke knelpunten dienen nog te worden opgelost? Wanneer voorziet de minister hierover een 
akkoord? 

 
4. Welke stappen heeft de minister ondernomen om het must carry-statuut voor TV Brussel te 

realiseren? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Anciaux (vraag nr. 15) en Peeters (nr. 21). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 15 van 22 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door minister-president Kris Peeters, Vlaams 
minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -451- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 16 
van 22 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Vlaams-Brusselse media   -   Crossmediale samenwerking 
 
In zijn schriftelijke vraag nr. 113 van 25 april 2008 (Websitebulletin publicatiedatum 05-06-08) de 
manier waarop de Brusselse mediapartners (TV Brussel, FM Brussel en Brussel Deze Week) de 
beeldvorming van Brussel in Vlaanderen kunnen versterken en vice versa, stelde de minister dat op het 
vlak van de crossmediale samenwerking “een voorstel is uitgewerkt onder leiding van Jan Bierhoff 
van het European Centre for Digital Communication dat drie scenario’s omvat”. De minister voegde er 
wel aan toe dat er geen consensus bestond binnen de verschillende Raden van Bestuur. 
 
De minister was ook uitgebreid ingegaan op mijn vraag over de opdracht van de verschillende 
Vlaams-Brusselse media-instellingen om het imago van Brussel in Vlaanderen te versterken en vice 
versa. 
 
1. Kan de minister drie scenario’s inzake crossmediale samenwerking toelichten en kan hij ook 

daarbij aangeven wat de sterke punten, zwakke punten en de mogelijkheden van elk scenario zijn? 
 
2. Zijn deze scenario’s al verder uitgewerkt? Is er al meer duidelijkheid over welk scenario gevolgd 

zal worden?  
 
3. Is er hieromtrent samenwerking en/of overleg met de Vlaamse minister van Media? Welke rol kan 

deze minister hierin spelen? 
 
4. Kan de minister een stand van zaken geven van de verdere concretisering van de initiatieven die 

de verschillende Vlaams-Brusselse mediaorganisaties nemen om het imago van Brussel aan te 
scherpen in Vlaanderen en vice versa? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 16 van 22 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1.  Als bijlage gaat het desbetreffende voorstel van crossmediale samenwerking van de heer Jan 

Bierhoff. Op basis van de scenario’s die voorliggen is het moeilijk om een keuze te maken voor 
één ervan. Het gaat veeleer om theoretische modellen die niet altijd op maat zijn van de Vlaams-
Brusselse media-partners. Er werden immers geen drie evenwaardige scenario’s uitgeschreven 
met een verschillende graad van integratie. 

 
2.  Zoals reeds geantwoord werd op uw schriftelijke vraag nr. 113 van 25 april 2008, bestaat er bij 

de drie mediapartners en hun respectievelijke raden van bestuur geen consensus over de 
invulling van een crossmediaal integratiemodel, noch op inhoudelijk, noch op organisatorisch 
vlak. 

 
3.  Om toch enige doorbraak in dit dossier te bewerkstelligen en tot een consensus te komen, heb ik 

een vergadering met mijn collegelid Vanhengel in het vooruitzicht gesteld. Met de minister van 
media heb ik dienaangaande geen overleg voorzien. Media heeft zich nooit bezig gehouden 
hiermee. 

 
4.  Wat de stand van zaken betreft over de verdere concretisering van de initiatieven die de 

verschillende Vlaams-Brusselse mediaorganisaties nemen om het imago van Brussel aan te 
scherpen in Vlaanderen verwijs ik naar mijn uitgebreid antwoord dat ik al verschafte naar 
aanleiding van uw schriftelijke vraag nr. 113 van 25 april 2008. 

 
BIJLAGE 
 
Convergentiescenarios’s Vlaams-Brusselse Media 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/ANCIAUX/16/antw.016.bijl.001.pdf 
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Vraag nr. 17 
van 22 oktober 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen   -   Masterplan 
 
Het KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) is één van de vijf 
wetenschappelijke instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Als instelling staat het KMSKA in voor 
de museale zorg van een unieke verzameling, overwegend Vlaamse kunst. De opdracht omvat: het 
behoud en beheer van de collectie, het ontsluiten en de wetenschappelijke studie ervan, het 
tentoonstellen van de objecten en een publiekswerking eigen aan een museum. Als cultuurmotor 
vervult het KMSKA een belangrijke rol zowel ten opzichte van de andere musea in Vlaanderen als ten 
opzichte van het internationale museale forum. 
 
Om die rol in de toekomst verder naar behoren te kunnen vervullen, lijkt een grootscheepse en 
levensnoodzakelijke renovatie van het museum noodzakelijk. Hiervoor kondigde de minister eind 
2007 het masterplan voor de infrastructuur aan. In de Septemberverklaring voor het Vlaams Parlement 
op 22 september jongstleden ging minister-president Kris Peeters dieper in op de krachtlijnen van de 
begroting 2009. Hij stelde onder meer heel duidelijk dat het masterplan voor de renovatie van het 
KMSKA in Antwerpen wordt uitgevoerd. 
 
1. Wat houdt dit masterplan precies in? Welke werken staan er juist te gebeuren in het KMSKA? Op 

welke manier wordt er een onderscheid gemaakt tussen prioritaire of meest dringende 
bouwwerken en grondige renovatiewerken? 

 
2. Welke middelen voorziet de Vlaamse Regering voor de uitvoering van het masterplan in de 

begroting 2009? Hoe groot is de kans dat de concrete realisatie zal gebeuren door middel van een 
publiek-private samenwerking? 

 
3. Wat is de huidige timing en planning voor de uitvoering van het masterplan? Wanneer zal het 

KMSKA de deuren sluiten voor het publiek en wanneer zullen de werken effectief van start gaan? 
 
4. Wat zal er in de periode van de bouw- en renovatiewerken gebeuren met de onschatbare 

kunstcollectie van het KMSKA qua ontsluiting en bewaring? Welke planmatige aanpak werd 
hiervoor uitgewerkt? 

 
5. Wat zal de toekomstige werking van het KMSKA als belangrijkste Vlaams museum zijn? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 17 van 22 oktober 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
1. In de open oproep die in 2003 door de Vlaamse bouwmeester werd uitgeschreven werd 

gevraagd naar het restaureren, aanpassen en verbouwen tot een hedendaags museumgebouw dat 
beantwoordt aan de eigentijdse noden van het museumbeheer. Dit veronderstelt een optimale 
infrastructuur om de eigen collectie op een professionele manier te bewaren, uit te bouwen, te 
onderzoeken en aan het publiek te tonen.  

 
 Tevens werd gevraagd naar een voorstel van infrastructuur die beantwoordt aan internationale 

normen voor uitwisseling van kunstwerken en het organiseren van grote tentoonstellingen.  
 Het architectenbureau Claus en Kaan werd aangewezen om een masterplan voor het museum te 

ontwikkelen.  Het masterplan geeft aan hoe vandaag een zinvolle bouwcampagne kan tot stand 
komen die tegemoetkomt aan de eerste prioriteit van veiligheid en climatisatie van de collectie, 
en tegelijk rekening houdt met investeringen voor publiekswerking en personeelsruimte.  

 
2. In de FOCI-begroting 2005 werd 223.850 euro vastgelegd voor de opmaak van het masterplan. 
 In de FOCI-begroting 2006 werd 1.483.050 euro vastgelegd voor de planning van de eerste 

werken. 
 De Vlaamse Regering besliste tevens in 2010 een bijkomend bedrag van 44 miljoen euro te 

voorzien voor de verdere planning en uitvoering van de werken.  
 
3. Vanaf 2010 zullen de werken opgestart worden.  
 
4. De kunstcollectie zal tijdens de sluiting van het KMSKA zoveel mogelijk in andere musea in 

Antwerpen en Vlaanderen ontsloten worden. De onderhandelingen hierover zijn lopende. 
 
5. Per 1 januari 2009 wordt het KMSKA een Intern Verzelfstandigd Agentschap of IVA (zonder 

rechtspersoonlijkheid). Dit laat de instelling toe om, middels een goede beheersovereenkomst, 
een slagkrachtiger en efficiënter beleid te voeren.  
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Vraag nr. 18 
van 22 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Sportinfrastructuurplan   -   Projecten 
 
Eén van de rode draden doorheen het “Sport voor allen-beleid” is zoveel mogelijk mensen aan het 
bewegen en sporten te krijgen. Een belangrijk middel om dit te realiseren, is degelijke 
sportinfrastructuur. Vanaf het begin van deze legislatuur heeft de minister daarbij de nadruk gelegd op 
een planmatig sportinfrastructuurbeleid dat invulling krijgt via verschillende kanalen. Het Vlaams 
Sportinfrastructuurplan is één van deze kanalen.  
 
Via het Vlaams Sportinfrastructuurplan wil de Vlaamse overheid, door doelgerichte investeringen in 
nieuwbouw of renovatie van sportinfrastructuur, op korte termijn (2007-2011) 35% van de noden aan 
sportinfrastructuur wegwerken voor een investeringswaarde van 225.000.000 euro. Vanuit Vlaanderen 
zal jaarlijks 8.500.000 euro vrijgemaakt worden voor de beschikbaarheidsvergoeding. 
 
In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 86 omtrent de investeringen in de sportinfrastructuur in 
Oost-Vlaanderen heeft de minister meegedeeld dat hij nog geen duidelijkheid had over toekomstige 
investeringen in sportinfrastructuur voor de provincie Oost-Vlaanderen (Websitebulletin 
publicatiedatum 07-05-08). Wel deelde de minister mee dat er 18 Oost-Vlaamse steden en gemeenten 
een aanvraag hebben ingediend, goed voor 17,5% van de aanvragen. Volgens de vooropgestelde 
planning zou de selectie van de dossiers kort na het zomerreces rond zijn. Inmiddels is het zomerreces 
voorbij.  
 
1. Hoeveel dossiers zijn er ingediend? Graag een overzicht per provincie/Brussel, alsook bijbehorend 

aangevraagd subsidiebedrag en de totale investeringskosten per dossier. 
 
2. Hoeveel dossiers zijn er goedgekeurd? Graag ook een overzicht per provincie/Brussel, alsook het 

bijbehorende goedgekeurde subsidiebedrag per dossier.  
 

Wanneer worden deze middelen effectief geïnvesteerd (graag een overzicht per project)? 
 
3. Wat is de motivering voor de niet goedgekeurde Oost-Vlaamse dossiers? 
 
4. Hoeveel procent van de noden aan sportinfrastructuur zal door het sportinfrastructuurplan worden 

weggewerkt? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 18 van 22 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. Dit dossier is in behandeling. Voordat er enige beslissing genomen is kan ik geen informatie 

overmaken.  
 Er zijn aanvragen voor 78 kunstgrasvelden, 51 sporthallen, 8 zwembaden en 16 multifunctionele 

sportcentra. 
 
2. Momenteel is nog niet bekend welke dossiers zullen weerhouden worden voor subsidiëring. De 

Vlaamse Regering moet immers op grond van het advies van de selectieadviescommissie eind 
november een beslissing nemen over de rangschikking en selectie van de ontvankelijke en 
volledige subsidieaanvragen.  

 
3. Nog niet gekend, zie antwoord op punt 2. 
 
4. Nog niet gekend, zie antwoord op punt 2. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -457- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 19 
van 22 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Sportinfrastructuursubsidies   -   Particuliere projecten 
 
Eén van de rode draden doorheen het “Sport voor allen-beleid” is zoveel mogelijk mensen aan het 
bewegen en sporten te krijgen. Een belangrijk middel om dit te realiseren, is degelijke 
sportinfrastructuur. Vanaf het begin van deze legislatuur heeft de minister daarbij de nadruk gelegd op 
een planmatig sportinfrastructuurbeleid dat invulling krijgt via verschillende kanalen. 
Infrastructuursubsidies via HF 52.01 is één van deze kanalen.  
 
In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 86 omtrent de investeringen in de sportinfrastructuur in 
Oost-Vlaanderen heeft de minister meegedeeld dat hij naast de FFEU-middelen ook subsidies voorziet 
voor particuliere infrastructuurprojecten (Websitebulletin publicatiedatum 07-05-08). Voor 2008 is 
hiervoor een budget van 2.000.000 euro beschikbaar. Via deze weg kan, naast de inbreng van andere 
partners, ondersteuning worden gegeven aan de uitbouw van de noodzakelijke topsportinfrastructuur. 
Uit het antwoord blijkt verder dat de infrastructuursubsidies via HF 52.01 voorlopig ad hoc worden 
toegekend. 
 
1. Op basis van welke criteria worden de via HF 52.01 voorziene infrastructuursubsidies toegekend? 
 
2. Op welke wijze worden kandidaten ingelicht over de mogelijkheid om deze subsidies te 

verkrijgen? 
 
3. Hoeveel en welke aanvragen zijn er ingediend? Graag een overzicht per jaar, alsook het bedrag per 

aanvraag en de eventuele inbreng van andere partners.  
 
4. Hoeveel en welke projecten zijn goedgekeurd (graag gerangschikt per provincie/Brussel)? 
 
5. Wat is de motivering voor de niet goedgekeurde projecten? Graag de motivering per afgekeurd 

project.  
 
6. Hoeveel middelen zijn er momenteel nog beschikbaar voor 2008? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 19 van 22 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. De projectsubsidies worden toegekend op basis van het “reglement voor subsidiëring van 

sportinfrastructuur aan de particuliere sector”. Dit reglement dateert van 4 juli 2008, de 
aanvragen van de organisaties konden worden ingediend tot en met 29 augustus 2008. 

 
2. Het reglement werd gepubliceerd op www.vlaanderen.be/sport. 
 
3. Er werden in totaal 16 dossiers ingediend: 
 

 
4. Het advies van de adviescommissie werd recent aan mij bezorgd. Het subsidiebesluit wordt in 

december ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.  
 
5. Nog niet gekend, zie antwoord op punt 4. 
 
6. Nog niet gekend, zie antwoord op punt 4. 

Aanvrager: Project: 
Gevraagde 
subsidie: 

Noliko Maaseik Topsporthal 200.000 
KTA Topsportschool  Kunstgrasveld 300.000 
AC Hulshout  Atletiekpiste 300.000 
Vzw Vriendenkring KA Redingenhof 
Topsportschool  Sporthal 

 
200.000 

Sportmuseum Vlaanderen vzw Loods/museumdepot 240.000 
Defraeye-Sercu Wielerpiste 215.000 
Sportcomité KU Leuven Finse piste 75.000 
Sportcomité KU Leuven Kunstgrasveld 325.000 
West-Vlaamse bergsportvereninging Klimmuur Oostende 100.000 
Kempische Kayakschool Hightech kayakcenter 200.000 
Rapid Hockey Club  Kunstgrasveld 441.000 
JAP Adventure  Hang Loose 90.000 
Koninklijke Mechelse Tennis en 
Hockeyclub water based hockeyveld 

 
170.000 

Sporta-centrum  Kunstgrasveld 350.000 
Sporta-centrum  BMX-piste 87.500 
CVBA Sportvereniging Zevenbergen 5 nieuwe somclay-velden - 
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Vraag nr. 20 
van 22 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Sportinfrastructuurprojecten   -   FFEU-middelen 
 
Eén van de rode draden doorheen het “Sport voor allen-beleid” is zoveel mogelijk mensen aan het 
bewegen en sporten te krijgen. Een belangrijk middel om dit te realiseren is degelijke 
sportinfrastructuur.  
 
Vanaf het begin van deze legislatuur heeft de minister de nadruk gelegd op een planmatig 
sportinfrastructuurbeleid dat invulling krijgt via verschillende kanalen. De FFEU-middelen 
(Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven) zijn één van deze 
kanalen.  
 
1. In welke projecten heeft Vlaanderen tijdens deze legislatuur met FFEU-middelen geïnvesteerd? 

Graag een overzicht per provincie met per project het bijbehorende toelagebedrag. 
 
2. Zijn er nog projecten waarin Vlaanderen deze legislatuur FFEU-middelen zal investeren? Zo ja, 

welke? Graag ook een overzicht per provincie en per project het bijbehorende toelagebedrag. 
 
3. Op basis van welke criteria worden de FFEU-middelen aan een project toegekend? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 20 van 22 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. In totaal werden 15 projecten principieel goedgekeurd voor ondersteuning via het FFEU.  
 Volgende topsportinfrastructuurprojecten of bovenlokale sportaccommodaties werden de afgelo-

pen jaren via de FFEU-kredieten gerealiseerd: 
 

• Een gehandicaptensportcentrum in Blankenberge (867.627 euro) 
• Een turncentrum in Ieper (100.000 euro) 
• Het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent (431.831 euro)  
• Een toptrampolinehal in Gent (619.734 euro) 
• Een sportcentrum in Sint-Gillis-Dendermonde (100.000 euro) 
• Een topsporthal in Maaseik (35.000 euro) 
• Een atletiekcentrum in Zuid-Limburg (876.627 euro) 
• De overkapping van de ijsbaan in Herentals (513.786,12 euro) 
• Een regionaal atletiekcentrum in Kapellen (495.787 euro) 
• De uitbouw van het auto- en motocircuit in Zolder (1.250.000 euro) 
• De kliminfrastructuur in Puurs (220.000 euro) 
• Een regionale Vlaamse sportinfrastructuur in Brussel-Noord (1.487.361,15 euro). 

 
2. Ik heb inderdaad nog de intentie deze legislatuur nog te investeren in FFEU-middelen. De 

beslissing hierover is nog niet genomen zodat ik u hierover nog niet kan informeren. 
 
3.  De FFEU- subsidies werden toegekend aan sportinfrastructuurprojecten met minimaal een boven-

lokale uitstraling of aan topsportinfrastructuur. 
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Vraag nr. 21 
van 24 oktober 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Gezondheidsconferentie “Voeding en Beweging”   -   Deelname 
 
Op donderdag 23 oktober 2008 werd in het Casino Kursaal in Oostende een grote 
gezondheidsconferentie gehouden. De basis van dit congres ligt in het nieuwe actieplan “Voeding en 
Beweging” van minister Vanackere. 
 
Het congres, dat voorbereid werd door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG), was 
een groot succes. De inschrijvingslijst moest reeds één week voor het congres worden  afgesloten. De 
gevarieerde lijst sprekers zal hier niet vreemd aan zijn.  
 
De grote afwezige op dit congres was Bloso en het Departement Sport. Op geen enkele manier maakt 
dit congres een link naar de sport- en bewegingsmogelijkheden van Bloso en het Departement Sport. 
 
1. Hoe komt het dat Bloso en het Departement Sport afwezig waren op de gezondheidsconferentie? 
 
2. Welke initiatieven plant de minister in het kader van het nieuwe actieplan “Voeding en 

Beweging”? 
 



-462-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 21 van 24 oktober 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
1. Gezien de link tussen gezonde voeding en beweging was deze conferentie uiteraard ook 

belangrijk voor mijn beleidsdomein. Vandaar dat het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media als deelnemer vertegenwoordigd was op deze conferentie. 

 Het Bloso was echter niet vertegenwoordigd. Noch de leidend ambtenaar van Bloso, noch de 
afdelingen van Bloso werden immers uitgenodigd om aanwezig te zijn op dit congres. 

 
2. Specifiek in het kader van het actieplan “Voeding en Beweging” heb ik geen bijkomende acties 

gepland.  
 
 Bloso, de Vlaamse Sportadministratie, ontwikkelt echter continu initiatieven en acties om 

mensen aan te zetten tot sporten en bewegen. Ook staat Bloso in voor de ondersteuning van de 
sportsector zodat er een gevarieerd en hoogstaand kwalitatief aanbod aan sportmogelijkheden 
aangeboden wordt aan alle Vlamingen. 

 
 Anderzijds heb ik in mijn beleid ook aandacht voor de medische aspecten en de effecten van 

sport op de gezondheid. De benadering die de cel Medisch Verantwoord Sporten binnen mijn 
beleid hanteert is de volgende: op een gezonde en medische verantwoorde wijze aan sport doen. 
Voeding heeft daarin een belangrijke rol en krijgt daardoor ook permanente aandacht.  
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Vraag nr. 22 
van 24 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Musical Daens   -   Ministeriële reservatie 
 
Volgens een socioculturele vereniging heeft de minister de voorstelling van de musical Daens voor 
zaterdag 29 november 2008 afgehuurd. Hij zou verenigingen uit alle gemeenten uitnodigen voor deze 
voorstelling.  
 
Hierdoor kregen een aantal verenigingen bij de bevestiging van hun boeking de mededeling dat hun 
aanvraag werd geschorst omwille van een boeking voor de minister. De betrokken verenigingen 
hadden nochtans binnen de gevraagde termijn hun bevestiging aan de organisatoren van de musical 
verstuurd. 
 
1. In welk kader nodigt de minister diverse verenigingen uit voor de voorstelling van de musical 

Daens?  
 
2. Hoeveel en welke verenigingen nodigt de minister uit?  
 

Op basis van welke criteria worden deze verenigingen geselecteerd? 
 
3. Welke argumenten meent de minister te kunnen hanteren om andere verenigingen, die volgens de 

regels geboekt hebben, te schorsen? 
 
4. Wat is de kostprijs voor het afhuren van de voorstelling van 29 november 2008? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 22 van 24 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Het is volkomen fout te stellen dat “een aantal verenigingen bij de bevestiging van hun boeking de 
mededeling kregen dat hun aanvraag werd geschorst omwille van een boeking voor de minister”. Ik ga 
ervan uit dat dit een puur verzinsel is of minstens een grote vergissing. 
 
Aangaande uw vragen: 
 
1. Voor de voorstelling van 29 november werden geen verenigingen uitgenodigd. Wel de actieve 

vrijwilligers van de lokale jeugd-, cultuur- en sportraden, na het afsluiten van – voor velen – een 
intensieve beleidsplanperiode. Het tijdloze verhaal van priester Daens weerspiegelt immers op 
gepaste wijze het maatschappelijk engagement dat deze vrijwilligers dagelijks aangaan. Deze 
vrijwilligers verdienen dan ook een blijk van waardering! 

 
2. Mijn administratie heeft alle gemeentelijke cultuur-, jeugd- en sportraden aangeschreven. 
 
3. U vraagt argumenten voor iets wat we niet deden. Dit is onzin. 
 
4. De kostprijs voor het afhuren van de voorstelling van 29 november 2008, bedraagt 15,90 euro per 

vrijwilliger. 
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Vraag nr. 23 
van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Klimaatopwarming   -   Maatregelen 
 
Volgens het WWF (World Wide Fund for Nature) voltrekt de klimaatopwarming zich sneller dan tot 
nu toe voorspeld. Ook bij ons zijn ernstige gevolgen te verwachten: meer en zwaardere stormen, 
overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. 
 
1. Welke zijn de uitdagingen en problemen waarmee de minister in elk van zijn/haar 

beleidsdomeinen ten gevolge van de klimaatopwarming geconfronteerd wordt? 
 
2. Welke maatregelen nam de minister ter zake in elk van zijn/haar beleidsdomeinen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 27, Van Mechelen nr. 21, 

Vandenbroucke nr. 48, Anciaux nr. 23, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 34, Vanackere nr. 49, 
Crevits nr. 51, Ceysens nr. 16). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 23 van 28 oktober 2007 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. 
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Vraag nr. 24 
van 28 oktober 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Munsterbilzers Evangeliarium   -   Aankoop 
 
Ik verneem dat het Munsterbilzers Evangeliarium geveild zal worden op 2 december 2008 bij het 
veilinghuis Sotheby’s in Londen. 
 
Dit is een evangeliarium dat in het begin van de 9de eeuw in Augsburg geschreven is en dat vóór 1130 
in het bezit van de abdij van Munsterbilzen gekomen is. Het bevat naast de tekst van de vier 
evangeliën ook enkele toevoegingen van historisch, filologisch en musicologisch belang. Zo staat er 
de "oudnederlandse" zin in: Tesi samanunga was edele unde scona. Deze dateert van 1130 en slaat op 
de vergadering van de kloosterzusters van Munsterbilzen die met name genoemd worden.  
 
Daarnaast bevat het handschrift ook de tekst van het oudst bekende toneelspel uit de Nederlanden met 
de begeleidende muzieknotering: het in het Latijn opgestelde Driekoningenspel van Munsterbilzen uit 
1130, het zogenaamde Ordo stellae. 
 
Er zijn verschillende strekkingen die ervoor ijveren om “Tesi Samanunga” uit 1130 de titel toe te 
kennen van het oudste nog in origineel bewaarde zinnetje uit onze Nederlandse taal. 
 
1. Is dit evangeliarium opgenomen in een inventaris van het Topstukkendecreet? 
 
2. Klopt het dat dit stuk zich momenteel reeds in het buitenland bevindt? 
 

Als het zich reeds in het buitenland bevindt, is dit dan gebeurd na toelating van de overheid, zoals 
het Topstukkendecreet stelt? 

 
3. Welke stappen zal de minister ondernemen om het evangeliarium terug naar ons land te halen? 
 
4. Kan dit stuk via het Topstukkendecreet aangekocht worden door de Vlaamse overheid? 
 
5. Zijn hiervoor voldoende budgetten voorzien? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 24 van 28 oktober 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
1. In antwoord op uw vragen kan ik u meedelen dat het Evangeliarium sinds 1842 eigendom is van 

de Bollandisten, het door de Jezuïeten opgerichte instituut voor hagiografie.  Het handschrift 
staat niet op de topstukkenlijst. Omdat het handschrift in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad bewaard werd (bibliotheek van de Bollandisten), is het de federale overheid en niet 
de Vlaamse die bevoegd is voor de bescherming van dit handschrift. 

 
2. Enige tijd geleden was het handschrift 'on view' bij Sotheby's, Londen. Omdat het handschrift, 

noch ten voorlopige, noch ten definitieve titel, in de (Vlaamse) topstukkenlijst werd opgenomen, 
was voor de uitvoer van dit handschrift naar Londen geen door de Vlaamse overheid af te 
leveren vergunning vereist. Ik ben niet op de hoogte waar het manuscript zich op dit moment 
bevindt, maar ik mag aannemen dat het, gezien het antwoord op punt 3, zich opnieuw in het 
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bevindt. 

 
3. Dankzij de goede contacten in het erfgoedveld was ik reeds vroeg op de hoogte van de geplande 

verkoop. Zowel op formele als informele wijze bracht ik de belangrijkste stakeholders daarvan 
op de hoogte. Ik stuurde dan ook een bezorgde en zeer strenge brief naar de Bollandisten met de 
vraag om af te zien van de geplande verkoop. Een even bezorgde en strenge brief werd gestuurd 
naar de federale premier, het kabinet van de koning, de Koning Boudewijnstichting en het 
Aartsbisdom. Deze brieven misten klaarblijkelijk hun effect niet. Reeds enkele dagen later werd 
de verkoop van het handschrift ingetrokken. 

 
4.-5. Gezien het evangeliarium niet op de topstukkenlijst staat, kan het topstukkendecreet geen grond 

bieden voor een aankoop. Daar de verkoop op dit ogenblik niet meer aan de orde is, stelt de 
financiële uitdaging zich niet meer.  
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Vraag nr. 26 
van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Vlaamse verenigingen   -   Deelname aan internationale koepelstructuren 
 
Graag richt ik volgende vraag aan de minister naar aanleiding van het wedervaren van de Federatie 
van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado) en de Fédération Francophone des Sourds de Belgique 
(FFSB). 
 
Fevlado en FFSB hadden een vraag gericht aan de Wereldfederatie voor Doven (WFD) om allebei als 
lid te mogen toetreden. Zij ontvingen volgend antwoord: 
 
"Your request to admit the two Belgian organisations as Ordinary Members from January 2009 was 
discussed at the recent WFD Board meeting in Ede, the Netherlands. The Board was of the opinion 
that it is a sensible question to admit more than one organisation from a country as OM. Therefore it 
was decided to leave this question to the newly established Legal Commission who has been given the 
task to revise the WTD Intemal Rules which usually are used as a guideline for explaining and 
defining the WFD Statutes. It is expected that the Legal Commission will come up with a proposal to 
define the words "at least" in connection with the revision of the Intemal Rules and the Statutes (in de 
statuten staat dat minstens één organisatie gewoon lid kan worden van de WFD, HS). This will take 
sometime and it is expected that a solution with regard to your request will be presented at the Board 
meeting in May 2009. The WTD Statutes may be amended again at the General Assembly in 2011 or 
later." 
 
Mogelijk ondervinden ook andere Vlaamse (belangen)verenigingen, instellingen en instanties 
moeilijkheden om deel uit te maken van internationale koepelorganisaties en dus om internationaal te 
participeren. 
 
De terughoudendheid van internationale koepelorganisaties kan enigszins worden begrepen, gezien het 
mogelijke misbruik. Maar tegen meerdere leden vanuit het gefederaliseerde België, met zijn specifieke 
bevoegdheidsverdeling en democratisch gelegitimeerde deelparlementen, zou er toch geen bezwaar 
mogen bestaan.  
 
Heeft de minister binnen zijn/haar bevoegdheidsdomeinen weet van Vlaamse (belangen)verenigingen, 
instellingen en instanties die problemen ondervinden om deel uit te maken van internationale 
koepelorganisaties ten gevolge van de Belgische context? 
 
Werd deze problematiek binnen de Vlaamse Regering reeds aangekaart met het oog op een 
gezamenlijke strategie? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 32, Van Mechelen nr. 22, 

Vandenbroucke nr. 51, Anciaux nr. 26, Keulen nr. 19, Van Brempt nr. 39, Vanackere nr. 50, 
Crevits nr. 60, Ceysens nr. 17). 



-470-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -471- 
 
 

 

BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 26 van 29 oktober 2007 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering. 
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Vraag nr. 27 
van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
“Vrij podium” TV Brussel   -   Subsidiëring 
 
In de schriftelijke vraag nr. 143 (Websitebulletin publicatiedatum 09-07-2008) heb ik de minister 
ondervraagd over het initiatief “Vrij Podium” op TV Brussel. Hij ondersteunt het vermelde project 
met een (project)subsidie van 97.000 euro. Dit biedt TV Brussel de mogelijkheid zijn inspanningen 
voor burgerparticipatie via de media voort te zetten.  
 
Dit was echter voor de periode september 2007- augustus 2008. In zijn antwoord had de minister eraan 
toegevoegd dat er tot op dat ogenblik (antwoord d.d. 24/06/08) nog geen aanvraagdossier was 
ingediend. 
 
1. Heeft TV Brussel inmiddels een nieuw aanvraagdossier ingediend voor “Vrij Podium”? Zo ja, 

heeft de minister dit al goedgekeurd? Hoeveel bedraagt de projectsubsidie? 
 

Zijn er andere elementen (zendtijd, nieuwe partners, e.d.) of nieuwe accenten in het 
aanvraagdossier? Zijn er bijkomende elementen die de burgerparticipatie (moeten) bevorderen? 

 
2. Hoe zijn de uitzendingen van Bel’Afrika, dat vier uitzendingen mocht produceren in de vakantie, 

geëvalueerd (aantal kijkers, samenwerking groep – TV Brussel, e.d.)? Welke conclusies worden 
hieruit getrokken? Welke soort programma’s hebben deze Brusselaars afkomstig uit Centraal-
Afrika uitgezonden? 

 
3. Hoe evalueert de minister het geheel van het initiatief “Vrij Podium”? Hoe ondersteunt dit 

initiatief de interculturaliteit? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 27 van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Tvbrussel heeft inderdaad een nieuw aanvraagdossier ingediend. Zoals verwoord in de 

Beleidsbrief Brussel 2009 en in mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 143, kwamen het 
afgelopen werkingsjaar verschillende partners aan bod. Tvbrussel wenst het komende jaar op 
hetzelfde elan verder te gaan. De regionale zender benadrukt dat “het niet per se gaat om 
ethnische minderheden, maar om alle initiatieven die actief en positief bijdragen tot het leven in 
Brussel en die zich geroepen voelen via televisie over hun actie te vertellen.”  Het dossier wordt 
na advies kortelings beslist. 

 
2. Uit het werkingsverslag van het eerste seizoen van “Vrij Podium” kan worden afgeleid dat de 

bijdragen voor “Bel’Afrika” van mensen uit Matonge informatief en interessant waren. Ze 
waren ook productioneel goed georganiseerd, omdat zij gecoördineerd werden door Greet 
Brauwers, een Vlaamse televisiemaakster met enige ervaring. Zij verzamelde rond zich een 
aantal Brusselaars uit de Afrikaanse gemeenschap in de hoofdstad en zette hen aan om zich te 
bekwamen in het produceren van televisie.  

 
3. Buiten het feit dat er dankzij Vrij Podium expliciete aandacht gaat naar het thema 

“interculturaliteit” op de zender tvbrussel, lijkt me het meest positieve resultaat van het project 
dat “nieuwe Brusselaars”, Brusselaars van vreemde afkomst, zich hebben bekwaamd in het 
medium televisie en in tvbrussel een Vlaamse partner hebben ontdekt waarin ze vertrouwen 
kunnen hebben. 
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Vraag nr. 28 
van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Hoger onderwijs Brussel   -   Ondersteuning 
 
In de schriftelijke vraag nr. 145 (Websitebulletin publicatiedatum 09-07-2008) ondervroeg ik de 
minister over de projecten en de instellingen van het hoger onderwijs waarvoor hij twee miljoen euro 
zou vrijmaken, ter ondersteuning van het hoger onderwijs in Brussel.  
 
Na de oprichting van de vzw “Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel”, werden er thema’s 
vastgelegd “die als kader dienen voor de uitvoering van de geplande flankerende projecten en voor de 
besteding van de 2 miljoen euro die ik in 2008 heb vrijgemaakt”, aldus de minister. De minister heeft 
deze thema’s voor 2008 opgesomd: studenten- en personeelsvoorzieningen, diversiteit, communicatie 
en internationalisering.  
 
De projecten en acties moesten nog verder worden geconcretiseerd en vertaald in instellingsgerichte 
projecten.  
 
De minister voegde eraan toe dat deze projecten “zullen inspelen op de bijzondere Brusselse noden 
(hoge huisvestingskosten, onvoldoende gecoördineerde acties…) en zijn ze (mede)gericht op de 
bijzondere Brusselse doelgroepen. In eerste instantie de groep anderstaligen met sociaal-economische, 
educatieve en/of culturele achterstelling en daarnaast de internationale gemeenschap.” 
 
1. Heeft de minister er zicht op hoe het gebruik van deze twee miljoen euro wordt geconcretiseerd?  
 

Zo ja, kan hij een duidelijk overzicht geven van de projecten, hun exacte doelstelling(en) en 
instellingen waaraan dit geld wordt besteed? Kan hij ook aangeven over welke periode deze 
projecten ten uitvoering worden gebracht? 

 
2. Kan de minister tevens aangeven hoeveel van de middelen naar de werking en hoeveel naar 

personeelskosten gaan? 
 
3. Hoe geven deze projecten een “(gedeeltelijke) oplossing voor de specifieke omstandigheden 

waarin het hoger onderwijs in Brussel haar opdracht moet vervullen”? Kan de minister beschrijven 
hoe deze projecten en instellingen zijn geselecteerd?  

 
4. Indien het nog niet duidelijk is aan welke projecten deze som wordt uitgeven, voor wanneer 

voorziet de minister dit dan? Welke knelpunten verhinderen dat er nog geen concrete projecten en 
acties zijn vastgelegd? 

 
5. Zijn de onderhandelingen al begonnen voor het volgende jaar? Zijn de thema’s hiervoor al 

bepaald? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 28 van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1-5. In mijn beleidsbrief Brussel 2008 heb ik een structurele versterking vooropgesteld van het 

aanbod aan hoger onderwijs in Brussel. Ik voorzag hiervoor in de oprichting van een 
samenwerkingsplatform voor de Brusselse instellingen en het vrijmaken van 2 miljoen aan 
recurrente middelen voor het ondersteunen van niet-onderwijsgebonden projecten van de 
instellingen.  

 
 Tijdens het voorjaar 2008 heb ik met de instellingen hoger onderwijs intensief overleg gepleegd 

over het oprichten van het overlegplatform, de inhoudelijke oriëntering en de keuze van de 
flankerende maatregelen. 

 
 Op 23 september 2008 werd het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel VZW 

formeel opgericht. Het Overlegplatform telt als leden de instellingen voor hoger onderwijs uit 
Brussel, van de twee associaties. De instellingen zijn: Erasmushogeschool Brussel en de Vrije 
Universtiteit Brussel (de Universitaire Associatie Brussel), EHSAL en Katholieke Universiteit 
Brussel (HUB) en de Hogeschool Sint-Lukas. 

 
 Er is voor gekozen om de instellingen te vragen een vast samenwerkingsverband aan te gaan om 

op termijn een hogere graad van samenwerking en doelgerichtheid te realiseren. 
 
 Het doel van het platform is drieledig: 

- een inhoudelijk overlegforum bieden aan de betrokken instellingen van hoger onderwijs; 
- gezamenlijke inspanningen leveren die de attractiviteit en de zichtbaarheid van de 

instellingen van het Brussels hoger onderwijs optimaliseren; 
- gezamenlijke thema’s vastleggen en daarrond acties ondernemen. 

 
 Ik leg spoedig een dossier ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering. Vanzelfsprekend kan 

ik niet vooroplopen op de beslissing die de regering in dit dossier zal nemen. Het is natuurlijk 
ook bepalend voor de vragen die je stelde. 
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Vraag nr. 29 
van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Zorgnet Brussel   -   Stand van zaken 
 
Zoals reeds gesteld in de schriftelijke vraag nr. 139 (Websitebulletin publicatiedatum 09-07-2008) 
staat de huisarts centraal bij Zorgnet. De huisarts moet het werk van de verschillende zorgverleners 
coördineren en Zorgnet moet de huisarts hierin bijstaan. Dit moet een sterk alternatief vormen voor 
een nieuw Vlaams ziekenhuis in Brussel.  
 
Zorgnet is, zo blijkt uit het antwoord, een initiatief van de minister. Er is evenwel een goede 
samenwerking met het bevoegde VGC-collegelid (Vlaamse Gemeenschapscommissie) en de Vlaamse 
minister van Welzijn en Volksgezondheid. Ze worden op de hoogte gehouden over dit project dankzij 
hun aanwezigheid in de beleidsstuurgroep “Zorgnet”.  
 
Zorgnet moet echter “op termijn ingebed worden in het reguliere gezondheidsbeleid”. Het 
beleidsdomein van de minister geeft subsidies “in afwachting van structurele verankering”. Daarom 
werkt de Brusselse gezondheidscoördinator een voorstel hierover uit dat “ten laatste in het najaar” 
wordt besproken in de beleidsstuurgroep “Gezondheidscoördinatie Brussel” en in overleg met de 
Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid en het VGC-collegelid voor Welzijn.  
 
1. Heeft de gezondheidscoördinator reeds een voorstel uitgewerkt voor de inbedding van Zorgnet in 

het reguliere gezondheidsbeleid? Kan de minister hiervan de (beleids)conclusies meegeven? Kan 
hij in het bijzonder meegeven welk tijdpad er wordt vooropgesteld?  

 
Zo neen, wanneer is dit rapport afgewerkt? 

 
2. Is dit rapport al besproken in de daarvoor bevoegde stuurgroep? Hoe staan de andere actoren (in 

het bijzonder de bevoegde minister en het VGC-collegelid voor Welzijn) tegenover het mogelijke 
voorstel?  

 
Zo neen, wanneer wordt de bespreking hiervan voorzien? 

 
3. Hoe wordt de beleidsstuurgroep “Zorgnet” betrokken in de besprekingen hieromtrent in de 

stuurgroep “Gezondheidscoördinatie Brussel”? 
 
4. In hoeverre zal het beleidsdomein Brussel nog betrokken worden bij de organisatie van “Zorgnet” 

als het initiatief structureel wordt verankerd? Heeft dit domein nog een bepaalde rol in het dossier? 
 
5. Kan de minister een stand van zaken geven van de vooruitgang in de ontwikkeling van “Zorgnet”, 

meer bepaald op de domeinen van de zorgpadapplicatie, de zorgpaden en de inventarisatie van de 
(tweedelijns- en derdelijns)gezondheidsverleners? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 29 van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1.  Zoals reeds herhaaldelijk gesteld is in antwoorden op verschillende schriftelijke vragen en in de 

meest recente beleidsbrief Brussel, heeft de gezondheidscoördinator als opdracht een structuur 
uit te werken waarbij alle Brusselse Nederlandstalige gezondheidsstructuren en/of -organisaties 
betrokken worden. Het gaat dus niet in de eerste plaats om de inbedding van Zorgnet in het 
reguliere gezondheidsbeleid, maar om de inbedding van Zorgnet, Pro Medicis Brussel, het 
Brussels Overleg Thuiszorg (de Nederlandstalige SIT en GDT van Brussel), de Brusselse 
Huisartsenkring, het Brusselse LOGO en de gezondheidswerking van de Brusselse Welzijns- en 
gezondheidsRaad in een nieuwe samenwerkingsstructuur. 

 
 De gesprekken over een nauwere samenwerking tussen de verschillende vermelde Vlaams-

Brusselse gezondheidsactoren lopen volop. Het is te vroeg om nu reeds naar buiten te komen 
met een concreet plan.  

 
2.  De verschillende stappen die genomen worden om tot een gedragen veranderingsproces te 

komen, worden meegedeeld op de driemaandelijkse stuurgroepen van het project ‘coördinatie 
gezondheidszorg Brussel’. Het VGC-collegelid van Welzijn en Gezondheid en de Vlaamse 
minister van Welzijn en Volksgezondheid en hun administraties blijven op die wijze op de 
hoogte. 

 
3.  Alle leden van de beleidsstuurgroep “Zorgnet” zijn ook vertegenwoordigd in de 

beleidsstuurgroep van de Gezondheidscoördinator, met uitzondering van de afgevaardigden van 
minister Vandenbroucke en zijn administratie die in de stuurgroep van Zorgnet zetelen omwille 
van de geplande uitbreiding van de werking van Zorgnet naar de Vlaamse Rand.  

 
4.  Ik zal de nodige politieke stappen zetten om de verankering in het reguliere beleid te 

garanderen. De rest is peilen naar intenties. 
 
5.  Zorgnet heeft momenteel vier operationele zorgpaden “totale knie- en heupprothese” en twee 

operationele zorgpaden “normale zwangerschap en bevalling” in vier kernen. Zorgnet bereidt 
momenteel een uitbreiding voor. 

 
 De zorgpadapplicatie, die het mogelijk moet maken om een individuele patiënt aan een zorgpad 

toe te wijzen, wordt vanaf 15 november stapsgewijs in het Zorgzoekerforum geïntegreerd. De 
gegevens van zorgverleners uit de tweede en derde lijn werden tot nu toe volgens het ritme van 
de uitbouw van de operationele zorgpaden, in de zorgzoekerdatabank geïntegreerd.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 31 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Personeel Vlaamse overheid   -   Selectie en rekrutering 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor; 
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen; 
- in eigen beheer; 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door een derde. 
 
In opvolging van schriftelijke vraag nr. 99 van 11 mei 2006 (Websitebulletin publicatiedatum 28-09-
2006) vernam ik graag van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in 2006 en 2007 (cijfers per 

jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden IVA’s en EVA’s met en zonder 

rechtspersoonlijkheid waarvoor de minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde, 

 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 

 
4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 

Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of (toekomstige) agentschappen? 
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5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 
van aanwerving?  

 
Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 

 
6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 

integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 
 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 33, Van Mechelen nr. 23, 

Vandenbroucke nr. 54, Anciaux nr. 31, Keulen nr. 20, Van Brempt nr. 41, Vanackere nr. 52, 
Crevits nr. 62, Ceysens nr. 18). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 31 van 29 oktober 2007 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 32 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Armoedebestrijding en sociale cohesie   -   Stand van zaken 
 
In het Pact van Vilvoorde staat de doelstelling verwoord dat armoedebestrijding en sociale cohesie in 
het jaar 2010 zo ver gevorderd zouden moeten zijn dat Vlaanderen op dat gebied tot de top-vijf van de 
Europese regio’s behoort. 
 
Ook in het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 “Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen” is in 
hoofdstuk IV.H. “(Kans)armoede bestrijden” als doelstelling opgenomen dat Vlaanderen op het vlak 
van armoedebestrijding en sociale cohesie bij de top 5 van de EU-regio’s moeten behoren. Dit 
betekent, aldus voormalig Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte op een vraag om uitleg (C19 – 
WEL3 – 11 oktober 2005), dat elke minister zich voor bovenvermelde doelstelling verantwoordelijk 
moet voelen. 
 
Nu we het einde van de legislatuur naderen, lijkt dit het gepaste ogenblik voor een stand van zaken. 
 
1. Welke maatregelen heeft elke minister deze legislatuur genomen binnen zijn/haar bevoegdheden 

om bovenvermelde doelstelling te bereiken? 
 
2. Kan de minister van Welzijn de situatie schetsen in verband met de huidige positie van 

Vlaanderen in het licht van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde met betrekking tot de 
armoedebestrijding en sociale cohesie?  

 
Op basis van welke criteria wordt bepaald of Vlaanderen tot de top-vijf van de Europese regio’s 
behoort inzake armoedebestrijding en sociale cohesie?  

 
Op welke plaats bevindt Vlaanderen zich nu? Graag een overzicht per jaar. 

 
N.B. De eerste subvraag werd gesteld aan alle ministers, de tweede bijkomend aan de minister van 

Welzijn (Peeters vraag nr. 34, Van Mechelen nr. 24, Vandenbroucke nr. 55, Anciaux nr. 32, 
Keulen nr. 21, Van Brempt nr. 42, Vanackere nr. 53, Crevits nr. 63, Ceysens nr. 19). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 32 van 29 oktober 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. 34 
van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Steunpunt Cultureel Erfgoed   -   Internationale samenwerking 
 
In het recentelijk goedgekeurde cultureel-erfgoeddecreet wordt er vooropgesteld een beleid uit te 
bouwen dat het cultureel erfgoed moet ontsluiten (d.w.z. het zichtbaar maken voor een zo groot 
mogelijk publiek) en dat moet toelaten dat Vlaanderen zorg draagt voor zijn erfgoed. 
 
Het decreet moet er ook toe leiden dat er een netwerk van erfgoedorganisaties komt die de cultureel-
erfgoedbeleving bij burgers dienen te cultiveren, te representeren, te erkennen en te valoriseren. 
Daarnaast staat een verdere ontwikkeling van de verschillende cultureel-erfgoedpraktijken, de 
museologie, de archiefwetenschap en het hedendaags documentenbeheer, de informatie- en 
bibliotheekwetenschap en de etnologie voorop. 
 
Het decreet voorziet onder meer in de oprichting en subsidiëring van een steunpunt Cultureel Erfgoed. 
Het decreet definieert het steunpunt als volgt: “Een steunpunt is een dienstverlenende organisatie die 
een intermediaire rol vervult tussen het cultureel-erfgoedveld en de overheid, en die als doel heeft 
cultureel-erfgoedorganisaties, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te 
ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureelerfgoedveld te stimuleren met het oog op de 
doelstellingen, vermeld in dit decreet”. Ook voor interculturaliteit heeft het steunpunt oog.  
 
Het steunpunt kan dit realiseren door onder andere praktijkondersteuning. Dit betekent het leveren van 
een actieve dienstverlening op het vlak van deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg, informatie en 
documentatie, management, publieksopbouw en -participatie en internationale samenwerking. 
 
Over die (internationale) samenwerking had ik graag het volgende vernomen. 
 
1. Kan de minister uitgebreider ingaan op de betekenis van deze internationale samenwerking? Met 

welke instrumenten kan het steunpunt deze doelstelling realiseren?  
 
2. Welke beleidsprioriteiten legt hij in de internationale samenwerking voor het steunpunt? Welke 

resultaten moet het steunpunt hieromtrent bereiken? 
 
3. Voorziet de minister specifieke financiële of andere middelen om internationale samenwerking ter 

zake te bevorderen? 
 
4. Heeft het steunpunt al contacten opgebouwd met vergelijkbare buitenlandse organisaties? Zo ja, 

met welke en waaruit bestaan deze contacten? Heeft dit al geleid tot gezamenlijke initiatieven of 
resultaten?  

 
Zo neen, zijn er stappen ondernomen om contact te zoeken?  
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5. In het bijzonder: zijn er (structurele) contacten of is er samenwerking met een gelijkaardig 
Franstalig steunpunt? Waaruit bestaat de samenwerking inzake cultureel erfgoed met de Franse 
Gemeenschap, meer in het bijzonder in Brussel? Tot welke resultaten heeft dit al geleid?  

 
Zo neen, heeft de minister of heeft het steunpunt hiervoor een initiatief genomen? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 34 van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed diende op 1 september 2008 een beleidsplan 

in, dat zal worden omgezet in een beheersovereenkomst. FARO besteedt zeer veel aandacht aan 
de ontwikkelingen op het internationale toneel; wil internationale ontwikkelingen zichtbaarder 
maken in Vlaanderen en het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen krachtiger aanwezig laten zijn 
op het internationale forum. Met betrekking tot het internationale beleid is het ook essentieel dat 
het steunpunt terugkoppelt met het veld.  

 In het beleidsplan wordt in verschillende strategische en operationele doelstellingen zeer 
expliciet een internationale dimensie ingebouwd. Hierbij legt FARO sterk de nadruk op het naar 
Vlaanderen halen van internationale expertise op de diverse terreinen waarop het steunpunt 
actief is. Dit zal via masterclasses, studiedagen, advies, publicaties, projecten, … gebeuren. 

 Daarnaast wil FARO ook via de eigen medewerkers als via de begeleiding van organisaties uit 
de sector het Vlaamse erfgoedverhaal internationaal uitdragen. Medewerkers van FARO 
participeren actief in diverse internationale netwerken van erfgoedconsulenten, erfgoedwerkers 
en erfgoedstudies (bijvoorbeeld EMAC, SIEF, ICOM, …). 

 
 FARO wil een internationale samenwerking uitbouwen met betrekking tot de aspecten van 

roerend en immaterieel erfgoedzorg waarbij het steunpunt betrokken is.  
 Financieel wordt dit opgevangen door de enveloppenfinanciering (via beheersovereenkomst) 

van het steunpunt. 
 
 Aan het steunpunt worden soms specifieke opdrachten toevertrouwd, met name in contacten met 

prioritaire landen. Vooral de samenwerking met Zuid-Afrika kan hier worden vermeld. Hiervoor 
is een extra-financiering voorzien vanuit het budget van het Internationaal Cultuurbeleid.  

 
 Het steunpunt informeert via publicaties de diplomatieke vertegenwoordigers van de Vlaamse 

Gemeenschap. Er worden met diverse buitenlandse instellingen publicaties geruild. 
 
 In het kader van de Week van de Smaak bestaat er een structurele internationale samenwerking 

door de keuze van een gastland (in 2006 Zwitserland, in 2007 Italië, in 2008 Frankrijk en in 
2009 Turkije). Eveneens zijn er structurele contacten met de organisatoren van de Zwitserse 
week van de smaak uitgebouwd. 

 
2. Op dit ogenblik wordt het beleidsplan van FARO geadviseerd door de adviescommissie en het 

agentschap Kunsten en Erfgoed met het oog op de onderhandeling van een 
beheersovereenkomst voor de beleidsperiode 2009-2011. Als beleidsprioriteiten waarbij het 
steunpunt een bemiddelende rol kan spelen, kan gedacht worden aan:  

 
- het volgen en aan het veld doorgeven van ontwikkelingen inzake de verschillende erfgoed-

praktijken: de museologie, de archivistiek en het hedendaags documentbeheer, etnologie,…, 
 
- het opvolgen en aan het veld bekendmaken van internationale standaarden in de museum-, 

de archief- en de erfgoedbibliotheeksector, 
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- het opvolgen van internationale digitaliseringsprojecten, zoals bijvoorbeeld Europeana. Het 
steunpunt wordt hier actief bij betrokken. 

 
- het sensibiliseren van de voor de cultureel erfgoed-sector relevante multinationale 

conventies zoals de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel 
erfgoed van 17/10/2003 en de Kaderconventie van de Raad van Europa over de waarde van 
cultureel erfgoed voor de maatschappij (27/10/2008), de zogenaamde conventie van Faro.    

 
- het stimuleren van de participatie van “civil society” aan het erfgoedbeleid in Europa in 

samenwerking met Heemkunde Vlaanderen vzw, dat hiervoor projectmatig wordt 
gesubsidieerd. Op 23-24 maart 2009 vindt er in dit kader in het Congres- en Erfgoedcentrum 
Lamot in Mechelen een Europese erfgoedconferentie plaats met als titel 'Heritage Care 
through Active Citizenship'. 

 
- het stimuleren van internationale netwerking op alle terreinen van cultureel erfgoedveld 

 
3. De structurele financiering van het steunpunt op basis van de beheersovereenkomst moet het 

mogelijk maken om de internationale ambities en plannen van het steunpunt te realiseren. In de 
begroting 2009 wordt 1.739.000 euro ingeschreven.  

 
 Verder voorziet de Vlaamse Overheid -waar nodig- in de officiële erkenning en het inzetten van 

het steunpunt als expert-vertegenwoordiger of organisator.  
 
4. De formule van een erfgoedsteunpunt is een innovatie van het Vlaamse erfgoedbeleid dat geen 

exacte gelijkaardige equivalenten heeft. Het steunpunt poogt actief contacten te leggen met 
landelijk opererende organisaties op het vlak van roerend en immaterieel erfgoed in andere 
landen 

 
 Het voorbeeld van Nederland maakt dit duidelijk. Voor wat betreft roerend erfgoed, moet in de 

eerste plaats de relatief recente, eveneens uit een fusie gegroeide organisatie Erfgoed Nederland 
(http://www.erfgoednederland.nl/erfgoed-nederland) worden vermeld. Er zijn regelmatige 
contacten van medewerkers rond projecten. Op 8 oktober 2008 vond in de gebouwen van FARO 
een formeel overleg plaats tussen een delegatie van alle teamhoofden en de directie van Erfgoed 
Nederland en de directie en de stafmedewerkers van FARO. Hierbij werden systematisch alle 
gemeenschappelijke werkterreinen overlopen en werden afspraken gemaakt tot intensieve 
samenwerking op diverse vlakken, zowel op korte termijn als op lange termijn. Dit moet in 
2009, 2010 en 2011 resulteren in gezamenlijke studiedagen, projecten, uitwisselingen en 
publicaties. Er werd een formele afspraak gemaakt om jaarlijks minstens één strategisch 
overlegmoment met de stafmedewerkers van beide organisaties te organiseren. Verder wordt op 
directieniveau minstens een keer per jaar samen vergaderd. Voor wat betreft immaterieel 
erfgoed en volkscultuur op landelijk niveau, moeten in Nederland vooral het Meertens Instituut 
en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur worden vermeld, waarmee al vele jaren intensief 
wordt samengewerkt. Marc Jacobs, directeur van FARO, zetelt als buitenlands expert in de 
Wetenschapscommissie (stuurgroep) van het Meertens Instituut te Amsterdam. Een gezamenlijk 
colloquium is gepland in 2010.  

 Verder participeert FARO in Nederland actief aan netwerken van erfgoedconsulenten en de 
academische wereld. Een van de resultaten die hier kunnen gesignaleerd worden is de 
gezamenlijke vertaling en beheer van SPECTRUM-NL van LCM.  

 Daarnaast zijn er allerlei contacten rond specifieke projecten en opleidingsprogramma’s. In elke 
Nederlandse provincie bestaan erfgoedhuizen, die functies vervullen die in Vlaanderen ook door 
het steunpunt worden opgenomen. Met deze organisaties wordt op een ad hoc basis 
samengewerkt. Daarnaast kunnen ook diverse gespecialiseerde instellingen worden vermeld 
zoals DEN, grote Nederlandse musea, het LCM (waarmee ook een gezamenlijk tijdschrift 
Museumpeil wordt uitgegeven).  
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 Er zijn ook intensieve contacten met UNESCO-commissies in en buiten Europa (bijvoorbeeld 

van Oostenrijk), onder andere ook via de Vlaamse UNESCO-commissie. In Frankrijk werden 
contacten gelegd met de Mission pour l’ethnologie en met diverse ethnopolen (in het bijzonder 
Ethnopôle Garae - Maison des Mémoires - 53 Rue de Verdun - 11000 Carcassonne). Deze 
samenwerking wordt verder uitgewerkt in de volgende jaren.  

 
 In Groot-Brittannië werden contacten gelegd met MDA, wat onder andere resulteerde in het 

hoger vermelde SPECTRUM-N. Met de Verenigde Staten werden contacten gelegd met diverse 
organisaties, zoals het Centre for American Folklife (Library of Congress) en Documentary Arts 
(Dallas), waarmee gesprekken gevoerd worden om de volgende jaren samen projecten uit te 
voeren. In Zuid-Afrika wordt intensief samengewerkt met het Center for Popular Memory in 
Kaapstad (Zuid-Afrika). In Canada werden contacten gelegd met onderzoekseenheden in de 
universiteit van Laval, zowel voor museologie als voor immaterieel erfgoed, om samenwerking 
uit te bouwen. 

 
 FARO legde internationaal reeds contacten met gespecialiseerde centra in verband met 

specifieke deeldomeinen, specifieke expertise en rond bepaalde methodes. In het beleidsplan 
van FARO staat het verder uitbouwen van netwerken op het vlak van ICT, behoud en beheer, 
safeguardingmethodes, interculturaliteit, erfgoeddramaturgie, archivistiek, museologie en 
etnologie op het programma. 

  
 Bij de Franse Gemeenschap is er geen gelijkaardig cultureel-erfgoedsteunpunt. Ook een met 

Vlaanderen vergelijkbare professionele bovenbouw in de cultureel-erfgoedsector ontbreekt tot 
op zekere  hoogte in de Franse Gemeenschap, zeker op het gebied van immaterieel erfgoed of 
vrijwilligerswerking. Ook binnen het Brussels Kunstenoverleg  - Réseau des Arts à Bruxelles 
(BKO/RAB) speelt FARO een actieve rol en neemt ze deel aan de overlegmomenten waarbij 
telkens getracht wordt het erfgoedverhaal onder de aandacht te brengen. Tenslotte zijn 
er geregeld contacten tussen medewerkers van FARO en erfgoedwerkers uit Brussel en 
Wallonië. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 35 
van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Toegankelijkheidsbeleid   -   Culturele en sportinfrastructuur 
 
Op 14 april 2006 verspreidde minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt samen met toenmalig 
minister-president Yves Leterme een persbericht over de engagementen die de verschillende ministers 
hadden genomen aangaande het open coördinatiebeleid. Eén van de drie thema's betrof 
toegankelijkheid. 
 
Wat de bevoegdheden van de minister betrof stond volgend engagement vermeld:  
 
- bij infrastructuur heeft elke sportorganisatie en culturele instelling meer aandacht voor de 

toegankelijkheid. Er komt ook een controle op de opvolging van de richtlijnen over 
toegankelijkheid.  

 
Kan de minister een stand van zaken meedelen omtrent de realisatie en resultaten van dit concrete 
engagement? 
 
N.B. Vragen over hetzelfde onderwerp werden gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 25), 

Vandenbroucke (nr. 57), Anciaux (nr. 35), Keulen (nr. 22), Vanackere (nr. 56), Crevits (nr. 66). 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 35 van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door Vlaams minister Steven Vanackere, Vlaams 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin. 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 36 
van 30 oktober 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Subsidies Nationale Loterij aan sportverenigingen   -   Bevoegdheid 
 
In uitvoering van artikel 62bis van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 
van de gemeenschappen en de gewesten draagt de Nationale Loterij een gedeelte van de subsidies die 
zij verstrekt rechtstreeks over aan de gemeenschappen en de gewesten (cfr. ook art. 25 van de wet van 
19.4.2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij). 
 
In het verlengde daarvan worden subsidieaanvragen die rechtstreeks bij de Nationale Loterij worden 
ingediend, maar die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen of de gewesten behoren, per definitie 
afgewezen. De betrokkenen wordt erop gewezen dat zij hun aanvraag rechtstreeks moeten indienen bij 
het bevoegde gewest of de bevoegde gemeenschap. Dat lezen wij althans op de webstek van de 
Nationale Loterij, meer bepaald in het subsidiecharter (p. 20-21). Dat is op zich een logische en 
consequente handelwijze. 
 
Helemaal in tegenspraak daarmee is echter de vaststelling dat in de “lijst van de begunstigden 2007”, 
die eveneens op de webstek van de Nationale Loterij te raadplegen valt, een aantal organisaties 
voorkomen die toch rechtstreeks subsidies krijgen vanwege de Nationale Loterij, ook al behoren zij 
onmiskenbaar tot de bevoegdheid van de gewesten of de gemeenschappen (art. 4, 9° BWHI van 
8.8.1980). 
 
Zo kan men bijvoorbeeld vaststellen dat in 2007 er door de Nationale Loterij subsidies worden 
verstrekt aan een vijftiental sportorganisaties, gegroepeerd onder de subrubriek “Jongeren – sport en 
vorming”. Sport is nochtans onmiskenbaar een exclusieve bevoegdheid van de gemeenschappen. 
 
Enerzijds worden een aantal organisaties dus per definitie door de Nationale Loterij afgewezen wat 
hun subsidieaanvraag betreft onder het mom dat dit niet tot de bevoegdheidssfeer van de federale staat 
behoort maar wel tot die van de gewesten of de gemeenschappen, maar anderzijds worden een aantal 
organisaties daar niet van uitgesloten.  
 
Dit is onmiskenbaar een vorm van ongelijke behandeling, indien al niet van discriminatie. 
 
Is de rechtstreekse toekenning van subsidies door de Nationale Loterij aan sportbonden en 
sportverenigingen, gelet op de gehanteerde regels, in feite geen bevoegdheidsoverschrijding van de 
federale overheid, of is hier niet minstens sprake van discriminatie en ongelijke behandeling?  
 
Zo ja, welke stappen heeft de minister reeds ondernomen om daar paal en perk aan te stellen? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 36 van 30 oktober 2008 
van JORIS VAN HAUTHEM 
 
 
 
Het klopt inderdaad dat de Gemeenschappen sinds 2002 rechtstreeks een dotatie van de Nationale 
Loterij ontvangen voor de materies die tot hun bevoegdheid behoren. Voor sport wordt de toelage van 
de Vlaamse Gemeenschap uitgekeerd aan BLOSO. 
De Vlaamse sportfederaties of plaatselijke sportverenigingen die een subsidieaanvraag indienen voor 
de werking of voor de organisatie van lokale evenementen, worden door de Nationale Loterij doorver-
wezen naar de Gemeenschappen. Dergelijke dossiers hebben immers een regionaal karakter en 
behoren dan ook duidelijk en enkel tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. 
De nationale koepels van de Vlaamse en Waalse sportfederaties worden echter niet gesubsidieerd door 
de Gemeenschappen. Zij kunnen wel een aanvraag indienen bij de Nationale Loterij voor de 
jeugdwerking op nationaal niveau, zoals nationale jeugdkampioenschappen of andere jeugdevene-
menten die een federaal karakter hebben en dus niet op Vlaams niveau ondersteund worden. Ook 
subsidieaanvragen die betrekking hebben op de organisatie van Belgische, Europese en Wereld-
kampioenschappen in België komen in aanmerking voor betoelaging door de Nationale Loterij. 
Dergelijke evenementen geven een nationale en/of internationale uitstraling aan ons land.  
Vermits er wel degelijk een strikte aflijning is tussen sportsubsidies die vanuit Vlaanderen gegeven 
worden en de ondersteuning van nationale en Internationale sportevenementen en nationale 
sportkoepels via de Nationale Loterij, zie ik hier geen probleem inzake bevoegdheidsoverschrijding en 
ongelijke behandeling.  
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 37 
van 30 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Gelijkekansenbeleid   -   Plan “Participatiesurvey Cultuur, Jeugd, Sport” 
 
Het actieplan “Participatiesurvey Cultuur, Jeugd, Sport” maakt deel uit van de, in het kader de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid, opgemaakte actieplannen 2008-2009. 
 
De, toch wel voor een actieplan essentiële, punten 3.4. (“Verwachte resultaten m.b.t. output”) en 3.5 
(“Verwachte resultaten m.b.t. effecten”) zijn niet ingevuld. 
 
1. Wat zijn de verwachte resultaten met betrekking tot de output? 
 
2. Wat zijn de verwachte resultaten met betrekking tot effecten? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 37 van 30 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. De resultaten van de grootschalige participatiesurvey Cultuur, Jeugd, Sport zullen in 2010 

worden ontsloten in een publicatie ‘Cultuurkijker’. Deze publicatie zal worden toegelicht op een 
ontmoetings-/studiemoment voor de ruime cultuur-, jeugdwerk- en sportsector. 

 
2. De resultaten zullen empirische bouwstenen leveren voor een genuanceerde visie op de cultuur-

deelname in Vlaanderen. Voor alle deelsectoren (erfgoed, beeldende kunsten, muziek, podium, 
sociaal-cultureel volwassenenwerk, bibliotheken, cultuurcentra, amateurkunsten, sportvereni-
gingen, jeugdwerk) worden seksegesegregeerde data opgevraagd. Zo zullen we voor elke sector 
afzonderlijk een beeld krijgen over de participatiegraad van mannen en vrouwen. Maar ook 
binnen de verschillende participatieprofielen (passanten, participanten, omnivoren) wordt de 
sekse meegenomen en gelinkt aan andere variabelen zoals opleiding, leeftijd, …. . 

 
 Zowel het Vlaamse cultuur-, jeugdwerk- en sportbeleid als het beleid op organisatieniveau kan 

op basis van deze cijfers inzicht verwerven in (eventueel significante) verschillen in participatie-
graad en daar gepaste acties aan koppelen.  
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 41 
van 5 november 2008 
van JOHAN VERSTREKEN 
 
 
 
Decreet lokaal cultuurbeleid   -   West-Vlaanderen 
 
In West-Vlaanderen stapten 73,44 % van de gemeenten in het decreet lokaal cultuurbeleid. Dit is goed 
voor een vertegenwoordiging van 85 % van de inwoners.  
 
1. Welke gemeenten in West-Vlaanderen stapten wel en welke niet in het decreet lokaal 

cultuurbeleid? Wat is de reden om niet in het decreet te stappen (onvoldoende infrastructuur, geen 
beleidsplan ingediend…)?  

 
2. Kan de minister ook een overzicht geven van gesubsidieerde cultuurcentra en gemeenschapscentra 

in West-Vlaanderen? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 41 van 5 november 2008 
van JOHAN VERSTREKEN 
 
 
 
1.  Achtenveertig van de vierenzestig steden en gemeenten in West-Vlaanderen zijn momenteel 

ingestapt in decreet lokaal cultuurbeleid in het kader van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan. 
Dit is 75 % van de West-Vlaamse steden en gemeenten. Zij vertegenwoordigen samen 86,48 % 
van de West-Vlaamse inwoners.  

 
 De volgende vier West-Vlaamse gemeenten hebben te kennen gegeven dat zij vanaf 1 januari 

2009 wensen aanspraak te maken op de subsidie voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan.  
 

gemeente 
Aantal inwoners 
01/01/2008 (BS 

18.08.2008) 

DEERLIJK 11 283
INGELMUNSTER 10 620
JABBEKE 13 675
RUISELEDE  5 128
totaal inwonertal 40 706

 
 Van de volgende twaalf gemeenten; Blankenberge, Dentergem, Hooglede, Knokke-Heist, 

Koekelare, Lichtervelde, Lo-Reninge, Oudenburg, Pittem, Spierle-Helkijn, Vleteren en 
Zuienkerke hebben er elf nooit enige stappen ondernomen om een subsidie aan te vragen in het 
kader van de uitvoering van een cultuurbeleidsplan. De gemeente Blankenberge echter beschikte 
van 01.08.2002 tot 01.02.2003 over een gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinator. Daarna werd 
er niemand meer geworven en werd de subsidie stopgezet. 

 
 De redenen waarom de resterende elf gemeenten nooit een aanvraag hebben gedaan, zijn door 

de administratie niet gekend. De gemeente Knokke-Heist heeft een gesubsidieerd cultuur-
centrum en beschikt dus zo wie zo over de decretaal vereiste infrastructuur. De gemeenten Lo-
Reninge, Spiere-Helkijn, Vleteren en Zuienkerke gingen in het kader van de bibliotheek een 
samenwerkingsverband met een andere West-Vlaamse gemeente aan. 

 
2.  In de provincie West-Vlaanderen zijn er dertien gesubsidieerde cultuurcentra. Hiervan zijn er 

drie in categorie A en telkens vijf in de categorieën B en C ingeschaald. Hieronder vindt u een 
lijst van de betrokken steden en gemeenten die over een gesubsidieerd cultuurcentrum 
beschikken per categorie. 

 
gemeente categorie 

Brugge A 
Kortrijk A 
Roeselare A 
Ieper B 
knokke-Heist B 
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Menen B 
Tielt B 
Waregem B 
Blankenberge C 
Diksmuide C 
Koksijde C 
Torhout C 
Wevelgem C 

 
De gemeente Koksijde is in de plaats gekomen van de stad Veurne. Volgens het decreet kan de 
stad Oostende nog een cultuurcentrum in de categorie A oprichten. De stad Oostende is van plan 
om in de toekomst over een gesubsidieerd cultuurcentrum te beschikkenOp basis van het decreet 
van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid worden 
er geen gemeenschapscentra gesubsidieerd. Het beschikken over een gemeenschapscentrum is 
één van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie voor de 
uitvoering van een cultuurbeleidsplan. 
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HILDE CREVITS, 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

 ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 27 
van 13 oktober 2008 
van ERIC VAN ROMPUY 
 
 
 
Leuvensesteenweg Zaventem-St.-Stevens-Woluwe   -   Fietspad 
 
Op de Leuvensesteenweg (gewestweg) tussen Nossegem en Zaventem werd in de jaren negentig een 
fietspad aangelegd. 
 
Waarom is dit op de Leuvensesteenweg nooit doorgetrokken tot op het kruispunt Leuvensesteenweg-
Woluwelaan in Sint-Stevens-Woluwe? 
 
Tussen Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe zijn de fietsers verplicht te rijden op de drukke steenweg 
met zwaar autoverkeer en bussen. 
 
Heeft de minister plannen om dit te verhelpen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 27 van 13 oktober 2008 
van ERIC VAN ROMPUY 
 
 
 
Betreffende de N2 Leuvensesteenweg te Zaventem kan ik u melden dat er in 2008 een studieopdracht 
werd opgestart door het agentschap Wegen en Verkeer voor het wegvak tussen de Eversestraat in Sint-
Stevens-Woluwe en de Sterrebeekstraat in Zaventem . 
Voor deze studieopdracht werden al meerdere GBC's georganiseerd tijdens de fase voorontwerp die 
momenteel bijna is afgerond. 
Bij deze geplande herinrichting van de Leuvensesteenweg is de aanleg van veilige fietspaden een 
prioriteit voor het Vlaamse Gewest. 
Zodra het uitvoeringsontwerp is afgerond, volgens de planning in 2009, zullen de volgende stappen 
gezet worden voor de verwezenlijking van dit project. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 29 
van 15 oktober 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Energieprestatiecertificaat   -   Controles 
 
Vanaf 1 november 2008 moeten alle eigenaars die een woning willen verkopen, beschikken over een 
energieprestatiecertificaat (EPC). Zo krijgt zowel de koper als de huurder een idee van de 
energiezuinigheid van de woning. 
 
Voor de opmaak van een EPC bij verkoop of verhuur van woningen moet men een beroep doen op een 
erkende energiedeskundige type A. 
 
Zo krijgt een gekeurde woning een score op een kleurenbalk die kleurt van donkergroen 
(energiezuinig -0 Kwh/m² verbruik) naar rood (niet energiezuinig – verbruik van 700 Kwh/m²). In de 
praktijk zal een woning met een donkergroene score wellicht meer kans maken om verkocht te worden 
dan een woning met een rode score. Vastgoedmakelaars en notarissen zullen er dus alle belang bij 
hebben om woningen met een goede score aan hun cliënteel aan te bieden.  
 
1. Welke controle-instrumenten zijn er op de af te leveren EPC’s van de energiedeskundigen type A? 

Welke en hoeveel controle zal er zijn op de energiedeskundigen zelf? Is hier geen beïnvloeding 
mogelijk? 

 
2. Wellicht zullen er ook energiedeskundigen zijn die wekelijks in opdracht van een 

immobiliënkantoor meerdere audits zullen afleveren waarbij het uitgangspunt zo goedkoop 
mogelijk met een zo gunstig mogelijk resultaat zal zijn?   

 
Hoe garandeert de minister de onafhankelijkheid van de deskundige en bijgevolg van het 
afgeleverde certificaat?  

 
3. Welke maatregelen zijn voorzien wanneer blijkt dat dezelfde woning bij de ene deskundige een 

donkergroene score krijgt terwijl een andere deskundige een gele score geeft aan dezelfde 
woning? 

 
4. Kan de minister meedelen of er voor 250 euro een degelijk certificaat afgeleverd kan worden, 

gelet op de verplaatsing, de controle ter plaatse en het administratief werk? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 29 van 15 oktober 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. De regelgeving voorziet dat het Vlaams Energieagentschap steekproefsgewijs controles kan 

uitvoeren op de kwaliteit van de afgeleverde certificaten. Als blijkt dat het EPC niet 
waarheidsgetrouw werd opgesteld, kan het VEA de energiedeskundige een administratieve 
geldboete opleggen tussen 500 en 5000 euro. Indien blijkt dat de kwaliteit van het certificaat 
volledig ondermaats is, kan het certificaat ook worden ingetrokken. Tot slot kan ook de 
erkenning van de energiedeskundige worden geschorst of ingetrokken.  

 
2. Iedere energiedeskundige type A dient een verklaring op erewoord te ondertekenen, waarbij hij 

moet garanderen dat het certificaat op een objectieve en neutrale manier wordt opgesteld. Indien 
het Vlaams Energieagentschap vaststelt dat deze verklaring op erewoord niet wordt nageleefd, 
dan kan de erkenning van de energiedeskundige worden geschorst of ingetrokken.  

 
3. Om de reproduceeerbaarheid van het certificaat te garanderen, werden een reeks preventieve 

maatregelen voorzien. Eerst en vooral dient de energiedeskundige gebruik te maken van een 
certificatiesoftware die door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast moet men 
voor de opmeting van de gegevens een strikt inspectieprotocol volgen. Op die manier wordt 
gestreefd naar uniformiteit en reproduceerbaarheid.  

 
 Indien ondanks deze maatregelen vastgesteld zou worden dat twee energiedeskundigen voor 

eenzelfde woning een verschillend resultaat bekomen, zal dit aanleiding geven tot een controle 
van het Vlaams Energieagentschap.  

 
4.  De prijs voor een certificaat wordt bepaald door de markt. Er wordt door de overheid dus geen 

vaste prijs opgelegd. De prijs van een certificaat hangt sterk af van een aantal factoren, zoals 
bijvoorbeeld het woningtype (gesloten, halfopen, open bebouwing), de complexiteit van de 
woning, het bouwjaar, de beschikbaarheid van plannen of facturen van de gebruikte materialen, 
de verplaatsingstijd van de energiedeskundige, ...  

 Er wordt geschat dat de opmaak van een EPC een halve werkdag in beslag neemt, afhankelijk 
van de complexiteit van de woning en de aanwezigheid van toegestane informatiebronnen. 

 Voor een gemiddelde Vlaamse woning kan een certificaat dus opgesteld worden voor een prijs 
van 250 euro (excl. BTW en excl. verplaatsingskosten).  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 30 
van 16 oktober 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Visverloven   -   Aanvraag via internet 
 
In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 519 van 19 maart 2008 (Websitebulletin 
publicatiedatum 23-05-2008) met gelijknamig onderwerp stelt de minister dat er een ontwerpbesluit in 
voorbereiding was om het internet als alternatief kanaal voor de aanvraag van visverloven mogelijk te 
maken. Na goedkeuring van dit besluit zou het Agentschap voor Natuur en Bos starten met de 
ontwikkeling van de internetapplicatie. Het ontwikkelen van deze applicatie zou enkele maanden 
duren. 
 
1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de internetapplicatie voor de aanvraag van visverloven? 
 
2. Wat is de timing? Welke procedures moeten nog doorlopen worden? 
 
3. Wat is de geraamde kostprijs van deze operatie? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 30 van 16 oktober 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het invoeren van het internet als alternatief kanaal voor de verdeling van de visverloven 

(bovenop de huidige verdeling via de postkantoren) vereist een wijziging van het 
uitvoeringsbesluit van de wet op de riviervisserij. Zoals ik recent aankondigde in mijn antwoord 
op de schriftelijke vraag 953 van 11 september 2008 van de heer Ludo Sannen met betrekking 
tot de timing van het uitvoeringsbesluit betreffende riviervisserij, zal ik in de loop van 
november een ontwerpbesluit bij de Vlaamse Regering indienen. Het volledige dossier inzake 
de aanpassing van het visserijbesluit, met inbegrip van een ontwerpbesluit en nota aan de leden 
van de Vlaamse Regering, werd reeds voorbereid door het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Momenteel verzamelt mijn administratie de teksten voor de brochure ‘Vislijn 2009’ die elke 
visser krijgt bij aankoop van het visverlof in 2009. Via deze brochure zullen de nieuwe 
maatregelen worden meegedeeld aan de doelgroep. Zodra het nieuwe besluit in werking treedt 
kan het Agentschap voor Natuur en Bos onmiddellijk starten met het ontwikkelen van de 
internetapplicatie. De opdracht zal uitbesteed worden. Een functionele analyse van het project 
werd al uitgevoerd. Het ontwikkelen van de applicatie zal naar schatting maximum een half jaar 
in beslag nemen. Tegen de opening van het hengelseizoen op 1 juni 2009 kunnen dan wellicht 
de eerste vissers al een visverlof aanschaffen via het internet. 

 
2. De data en de nog te doorlopen procedure zijn verwerkt in het antwoord op deelvraag 1.  
 
3. De kostprijs voor het ontwikkelen van de internetapplicatie wordt geraamd op € 100.000. Het 

budget is deels voorzien op de begroting van het Agentschap voor Natuur en Bos en deels op de 
begroting van het Visserijfonds. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 32 
van 17 oktober 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Parkeerterreinen voor vrachtwagens   -   Turnhout 
 
Door het ontbreken van een parkeerhaven in vele middelgrote steden in Vlaanderen, zoeken vele 
vrachtwagens zich noodgedwongen een parkeerplaats langs de ring, maar ook langs de in- en 
uitvalswegen, wat tot gevaarlijke situaties leidt. 
 
De stad Turnhout zou enkele jaren geleden deze problematiek met AWV (Agentschap Wegen en 
Verkeer) besproken hebben. Tot op heden is er blijkbaar nog geen enkele oplossing naar voren 
geschoven. 
 
1. Werd er in het verleden overleg gepleegd tussen het kabinet en de stad Turnhout aangaande de 

parkeerproblematiek van vrachtwagens, vermits het een probleem langs een gewestweg betreft? 
 
2. Werd er door het kabinet een oplossing naar voren geschoven? 
 
3. Hoe komt het dat er tot op heden nog steeds geen parkeerhaven aanwezig is in Turnhout? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 32 van 17 oktober 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Er is geen overleg geweest met de stad Turnhout betreffende deze problematiek. Bij de talrijke 

ontmoetingen in stad Turnhout met AWV werd mijn administratie hierover nog nooit 
aangesproken. 

 
2. Gezien er geen overleg is geweest en dit ook niet als knelpunt bekend staat, is er ook geen 

oplossing naar voor gebracht. 
 
3. Er is momenteel nog geen parkeerhaven aangelegd, aangezien de vraag nog nooit gesteld is. Het 

Agentschap Wegen en Verkeer (Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen) is bereid om met de 
stad Turnhout hieromtrent een officiële dialoog op te starten, maar meer kan er op korte termijn 
niet vooropgesteld worden. 
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Vraag nr. 34 
van 17 oktober 2008 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
Gevaarlijke punten   -   N9 doortocht Eeklo 
 
Deze vraag betreft project: Projectnota gevaarlijke punten N9 Eeklo (4164-4060-4012-4112-4118-
4150-4061). 
 
Op de PAC (Provinciale Auditcommissie) Oost-Vlaanderen van 7 december 2007 was de conclusie 
van de projectauditor Oost-Vlaanderen: 
 
“Degelijke nota en ontwerpproces, en de visie van de GBC voor fietspaden tussen parkeerstroken en 
voetpad wordt ondersteund. Verlichting is nog wel te bekijken, in relatie met de beplanting, maar dit 
zal het ontwerp wellicht niet wezenlijk veranderen. De projectnota wordt definitief conform 
verklaard.” 
 
Met een bijna algemene consensus wordt teruggekomen op een eerder besluit en is besloten om het 
fietspad alsnog tussen parkeerstrook en voetpad aan te leggen. De GBC (Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie) heeft hier goed over nagedacht en diverse argumenten grondig bestudeerd. 
En het eindoordeel lijkt alleszins plausibel. 
 
Er kan dus een ontwerp en een bestek door TV3V worden opgemaakt om het dossier vervolgens aan te 
besteden en uit te voeren gelet op de gevaarlijke verkeerssituaties in de doortocht N9 in Eeklo. 
 
1. Is er al opdracht gegeven om een ontwerp en bestek op te maken? 
 
2. Wanneer kunnen de ingrepen uitgevoerd worden? 
 
3. Worden de nodige financiële middelen vastgelegd op het FFEU (Financieringsfonds voor 

Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven)? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 34 van 17 oktober 2008 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
1. Er is aan het studiebureau  inderdaad al opdracht gegeven voor de opmaak van het technische 

ontwerp en het bestek voor de verschillende punten op de N9. Er is wel een verschil in prioriteit 
 Het project 4061, kruispunt Molenstraat – Heilig Grafstraat is afgewerkt en wordt aanbesteed op 

20 november 2008. 
 Voor de punten 4118, 4112, 4012, 4060 en 4164 zullen de aanbestedingsdossiers zijn afgewerkt 

in het voorjaar 2009 en dan aan te besteden vóór de zomer 2009. 
 Het project 4150, kruispunt Markt – Boelare – Koning Albertstraat, wordt bij het dossier 

gevoegd voor de aanleg van fietspaden in Boelaere (module 13 – dossier).  
 
2. De aanbesteding hiervoor is voorzien in het najaar 2009, de uitvoering dient in functie van deze 

aanbesteding daaropvolgend gepland te worden. 
 
3. De vastleggingen voor de projecten voor het wegwerken van gevaarlijke punten gebeuren 

naarmate de schijven worden vrijgemaakt van het FFEU. Er zijn momenteel geen aanwijzingen 
dat de uitvoering van de vermelde projecten langs de N9 hierdoor vertraging zou oplopen. 
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Vraag nr. 35 
van 17 oktober 2008 
van KARLOS CALLENS 
 
 
 
Ring Tielt   -   Onderhoud 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een onderdeel van het beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Het is bevoegd voor het beheren, het onderhouden en het 
optimaliseren van het wegenpatrimonium in het Vlaamse gewest. 
 
De Ring rond Tielt is in een zeer slechte staat. De bermen, voetpaden, parkeerstroken en de 
kruispunten worden zeer slecht onderhouden. Er groeit overal onkruid, zelfs zijn er bepaalde stroken 
waar je als voetganger niet kunt passeren vanwege de wildgroei. Het regent dan ook klachten van 
gebruikers van deze weg. 
 
1. Welke planning wordt gehanteerd vanuit AWV voor het onderhoud van de bermen, voetpaden, 

enzovoort langs de Ring rond Tielt? 
 
2. Hoeveel personeel wordt ingezet voor het onderhoud van deze bermen, voetpaden, parkeerstroken 

enzovoort? 
 
3. Hoe vaak gebeurt het onderhoud per jaar? 
 
4. Welke concrete maatregelen heeft de minister genomen op korte termijn om voor de Vlaamse 

gewestwegen een verzorgder straatbeeld te creëren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 35 van 17 oktober 2008 
van KARLOS CALLENS 
 
 
 
1. Jaarlijks worden in het district drie maaibeurten uitgevoerd: één veiligheidsmaaibeurt en twee 

algemene maaibeurten. Het verschil tussen  een veiligheidsmaaibeurt en een algemene 
maaibeurt is dat bij de veiligheidsmaaibeurt enkel de eerste meter van de platte berm wordt 
gemaaid, bij de algemene maaibeurt wordt de volledige platte berm gemaaid. De veiligheids-
maaibeurt wordt uitgevoerd in mei, de algemene maaibeurten in juli en september. Er worden 
ook zes veegbeurten uitgevoerd van de fietspaden en de parkeerstrook. Deze veegbeurten 
worden gespreid over het jaar in functie van de noodzaak. Eveneens worden zes beurten 
voorzien voor de ophaling van zwerfvuil. De slikputjes worden jaarlijks gereinigd. De 
voetpaden worden beheerd door de Stad Tielt. 

 
2. Dit gebeurt door onderaannemers. Eigen personeel wordt enkel sporadisch ingezet. Voor het 

maaien worden drie machinale maaiers met opzuiging en twee arbeiders met een bosmaaier 
ingezet door het bevoegd district. De uitvoeringstermijn bedraagt normaliter 15 werkdagen voor 
een veiligheidsmaaibeurt en 25 werkdagen voor een algemene maaibeurt. Voor het machinaal 
vegen van de parkeerstroken, goten en fietspaden wordt één machine ingezet gedurende 
gemiddeld een tiental dagen. 

 
3. De frequentie van de onderhoudsbeurten is de volgende : 

 
- maaibeurten : 3 maal per jaar; 
- veegbeurten : 6 maal per jaar.; 
- zwerfvuilophaling: 6 maal per jaar; 
- Reiniging slikkers: eenmaal per jaar, voor de ring van Tielt worden de slikkers tussendoor 

gereinigd omwille van een vastgestelde grotere vervuiling.  
 

4. Met campagnes probeert het Agentschap Wegen en Verkeer op bepaalde tijdstippen soelaas te 
bieden. Denk hierbij aan de fietspadactie naar aanleiding van het begin van het schooljaar. Wat 
de groei van onkruid betreft moet er op gewezen worden dat het Agentschap gehouden is minder 
biociden te gebruiken, dit ingevolge het biocidebesluit van de Vlaamse Regering dat op termijn 
een nulgebruik voorschrijft. 

 Verminderd gebruik van sproeimiddelen heeft onvermijdelijk meer onkruidgroei tot gevolg. 
 Deze onkruidgroei wordt in de mate van het mogelijke te lijf gegaan met alternatieve middelen, 

die weliswaar minder efficiënt en kostelijker zijn. 
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Vraag nr. 40 
van 21 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Jachthaven Izegem   -   Investeringswerken 
 
In het investeringsprogramma 2008 van Waterwegen en Zeekanaal NV – Afdeling Bovenschelde is 
sprake van het verbeteren van de toegang tot de jachthaven van Izegem.  
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de voor dit jaar en volgende jaren geplande 

investeringswerken ter verbetering van de toegang van de jachthaven, de timing van de uitvoering 
van de werken en de kostprijs van de investeringen? 

 
2. Wat is daarbij de inbreng van de stad en van eventuele andere partners? 
 
3. Zijn er plannen om in de toekomst nog andere investeringswerken m.b.t. de jachthaven van 

Izegem uit te voeren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 40 van 21 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
1. De geplande investeringswerken omvatten de afbraak van de bestaande betonnen koker tussen 

het kanaal Roeselare-Leie en de jachthaven van Izegem en het bouwen van een nieuwe betonnen 
koker die breder en hoger is dan de bestaande koker. Ten gevolge van de gewijzigde afmetingen 
van de betonnen koker dient de wegenis op de Noordkaai (N382c) eveneens verhoogd te 
worden. 

 De aanbesteding van dit dossier zal doorgaan op 8 december 2008. De start van de uitvoering 
wordt gepland in de tweede helft van 2009. De uitvoeringstermijn werd vastgesteld op 90 
werkdagen. 

  De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 583.425 euro. 
 
2. De geplande investeringswerken worden volledig gefinancierd door Waterwegen en Zeekanaal 

NV. 
 
3. In het meerjaren-investeringsprogramma 2009-2011 van Waterwegen en Zeekanaal NV zijn 

momenteel geen andere investeringswerken met betrekking tot de jachthaven van Izegem. 
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Vraag nr. 42 
van 23 oktober 2008 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
Werkgroepoverleg E313   -   Stand van zaken 
 
Begin 2008 werden er, binnen de organen van het Vlaams Parlement, diverse discussies gevoerd 
omtrent de verkeersproblematiek op de E313. Naar aanleiding van een actualiteitsdebat eind vorig jaar 
beloofde de minister een aantal maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de 
doorstroming op de E313. Aan de hand van diverse studies, onder andere door het Vlaams 
Verkeerscentrum, werden een aantal vaststellingen ook wetenschappelijk bevestigd. 
 
Een aantal kortetermijnmaatregelen werden reeds uitgevoerd of beslist. 
 
Daarnaast gaf de minister ook aan dat er een werkgroepoverleg zou opstarten met alle betrokken 
partners, inclusief beleidsdomein Mobiliteit, om de resultaten van de verschillende studies samen te 
brengen. 
 
1. Hoeveel maal is de werkgroep dit jaar reeds samengekomen en welke instanties waren effectief op 

deze overlegmomenten aanwezig? 
 
2. Heeft dit overleg reeds geleid tot resultaten? Zo ja, zijn er tussentijdse verslagen beschikbaar en 

wanneer wordt een eindverslag voorzien?  
 

Zo neen, wanneer worden de eerste resultaten verwacht? 
 
3. Heeft de werkgroep reeds aangegeven wat er met de resultaten van dit overleg zal gebeuren? Kan 

de minister reeds een actieplan voorleggen? 
 
4. NV De Scheepvaart heeft opdracht gekregen om te bekijken of een snellere realisatieperiode voor 

de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal mogelijk is.  
 

Zijn hierover reeds resultaten beschikbaar?   
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 42 van 23 oktober 2008 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
1. De stuurgroep rond de ‘tactische studie E313’ kwam reeds drie maal samen. 
 Na de startvergadering op 6 mei 2008 kwam de stuurgroep achtereenvolgens samen op 9 juli en 

20 oktober van dit jaar. 
 
De vertegenwoordigde instanties in deze stuurgroep zijn: 
- kabinet minister Crevits 
- kabinet minister Van Brempt 
- kabinet minister Peeters 
- kabinet minister Van Mechelen 

- Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
- Afdelingen: Algemeen Beleid 
 Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
 Haven en Waterbeleid 
 Verkeerscentrum 

-  Departement Ruimtelijke Ordening Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 
- Afdeling: Ruimtelijke Planning 

-  Agentschap Wegen en Verkeer 
- Afdelingen: Elektriciteit en Mechanica Antwerpen 
  Wegen en Verkeer Antwerpen 

-  Agentschap Economie 
- Afdeling: Ruimtelijke Economie 

-  Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 
-  Afdelingen: Antwerpen 
  Limburg 

-  nv De Scheepvaart 
-  nv BAM 

 
2. De meeste acties binnen de stuurgroep ‘tactische studie E313’ zijn nog aan de gang. Deze acties 

hebben tot doel: 
 

- het in kaart brengen van de huidige knelpunten (doorstroming, veiligheid, comfort); 
- inzicht te verkrijgen in de mobiliteitssituatie corridor E313 in 2020 zonder 

bijkomende maatregelen (trendscenario); 
- strategische doelstellingen en indicatoren te bepalen; 
- mogelijke oplossingsmaatregelen op korte en langere termijn voor te stellen; incl. een 

ruwe raming; 
- de evaluatie van de effecten van deze maatregelen. 

 
In parallel wordt door het Steunpunt Goederenstromen een kaderstudie vracht uitgevoerd met als 
doel na te gaan of de aangenomen ontwikkelingen voor 2020 in de verkeersmodellen wel 
realistisch zijn. 

 Aangezien de meeste acties nog lopende zijn, zijn hiervoor enkel werkdocumenten beschikbaar. 
 Het eindverslag van de stuurgroep ‘tactische studie E313’ wordt voorzien begin 2009. 
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3. Op basis van de analyses, onder punt 2, zal het eindrapport van de tactische studie inzicht bieden 
in het oplossend vermogen van individuele maatregelen of combinaties van maatregelen en 
zullen deze baten worden geplaatst tegenover een (ruwe) raming van de kostprijs om deze te 
realiseren.  

 
4. nv De Scheepvaart stelde in 2008 een inventaris op van de bruggen die dienen te worden 

verhoogd. Voor elk van deze bruggen werd nagegaan of de bestaande brug kan worden 
verhoogd, dan wel of een volledige herbouw noodzakelijk is. Bovendien werd een inschatting 
gemaakt van de geraamde kostprijs per brug. 

 
 Verder schreef nv De Scheepvaart in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester in het 

voorjaar van 2008 een offerteaanvraag uit met als voorwerp het bepalen van de stedenbouw-
kundige, landschappelijke, architecturale en infrastructurele randvoorwaarden voor de verhoging 
van de bruggen over het Albertkanaal. De uitvoering van deze studieopdracht werd aangevat in 
augustus 2008 en de termijn bedraagt zes kalendermaanden. De resultaten worden bijgevolg 
eind februari 2009 verwacht. 

 De opdracht heeft tot doel na te gaan hoe de herbouw van de verschillende bruggen best worden 
gepland rekening houdend met deze verschillende aspecten. Daarnaast moet er ook over 
gewaakt dat de uitvoering van het globale project een minimum aan verkeershinder zal 
veroorzaken. Daartoe werd in het kader van de studie een werkgroep opgericht waarin, naast nv 
De Scheepvaart en het Team Vlaamse Bouwmeester, ook (telkens voor Antwerpen en Limburg) 
Wegen en Verkeer, Ruimtelijke Ordening en de provincies zijn vertegenwoordigd. 

 Het onderzoek zal ook aangeven voor welke deelprojecten een MER en of RUP noodzakelijk zal 
zijn. Het onderzoek moet resulteren in een haalbare tijdsplanning waarbij nv De Scheepvaart 
uitgaat van een realisatie van het ganse project tegen 2018 

 In functie van de resultaten van het onderzoek zal nv De Scheepvaart een globaal voorstel 
inzake timing en financiering uitwerken. 

 

 In afwachting hiervan: 

 

- is in februari 2008 met de herbouw van de Noorderlaanbrug de uitvoering aangevat van 
de te verhogen bruggen die deel uitmaken van het Masterplan Antwerpen; 

- maakt de verhoging van de brug Herentals-Olen deel uit van het project voor het 
wegwerken van een zwart punt. De bestaande brug zal in het kader van dit project 
worden opgevijzeld; 

- zal de herbouw van de brug van Grobbendonk  in 2009 worden aangevat. Deze brug 
dient om stabiliteitsredenen te worden vervangen en zal worden herbouwd met een vrije 
hoogte van 9,10 m;  

- maakt de bouw van een nieuwe brug te Oevel – Geel deel uit van het Fly-over project 
van het agentschap Wegen en Verkeer. 
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Vraag nr. 43 
van 23 oktober 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Ninoofsesteenweg Pepingen   -   Heraanleg 
 
Over een half jaar starten voor het centrum van Pepingen misschien wel de meest omvangrijke werken 
van de komende decennia.  
 
De doortocht van de Ninoofsesteenweg wordt heringericht tussen het kruispunt aan Mong Blok tot aan 
het Kestergat. Tegelijkertijd met een nieuwe weginfrastructuur worden ook de rioleringen en de 
nutsleidingen aangepast. Door deze werken zal de steenweg vanaf het voorjaar 2009 een tweetal jaar 
afgesloten worden voor doorgaand verkeer.  
 
De drukke Ninoofsesteenweg doorsnijdt het centrum van Pepingen wat de leefbaarheid zeker niet ten 
goede komt. Een betere inrichting is dan ook aangewezen.  
 
Zoals steeds is er echter ook een keerzijde aan de medaille: niet enkel zijn de handelaars langs de 
Ninoofsesteenweg bang voor het verder bestaan van hun zaak als de Ninoofsesteenweg twee jaar dicht 
moet; ook bij een aantal geplande ingrepen plaatsen ze vraagtekens. Zo wijzen ze het plan af om de 
bocht voor het kruispunt met de Hoesnaak groter te maken en willen ze de parkeersituatie houden 
zoals deze nu is. Ze vragen het gemeentebestuur aan te kloppen bij het Vlaams Gewest om één en 
ander bij te sturen. 
 
Het gemeentebestuur is zeker gewonnen voor deze werken omdat ze het centrum van Pepingen 
veiliger, leefbaarder en eigentijdser zullen maken. Vooral in de buurt van de school zijn deze werken 
meer dan nodig. Het gemeentebestuur zelf is vragende partij voor verkeerslichten op het kruispunt van 
de Ninoofsesteenweg en de Steenweg naar Elingen. Zonder blijft het een calvarietocht om vanuit de 
Steenweg naar Elingen op drukke momenten de Ninoofsesteenweg richting Halle op te rijden. Ook het 
gemeentebestuur wil echter wel de bocht aan de Hoesnaak behouden zoals hij nu ligt.  
 
1. Wat is de stand van zaken in verband met de herinrichting van de Ninoofsesteenweg in Pepingen? 
 
2. Hoever staat het met de opmaak van de projectnota ? 
 
3. In welke mate werd er rekening gehouden met de aanbevelingen van de handelaars : i.v.m de 

bocht voor het kruispunt met de Hoesnaak en het aantal parkeerplaatsen voor de handelszaken ? 
 
4. In welke mate werd er rekening gehouden met de aanbevelingen van het gemeentebestuur : i.v.m 

het plaatsen van verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de 
Steenweg naar Elingen? 

 
5. Wat is het standpunt van de Provinciale Auditcommissie aangaande dit dossier?  
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6. Hoe ziet de planning eruit voor de uitvoering van de werken? Graag een gedetailleerd overzicht. 
 
7. Wat is het kostenplaatje voor deze operatie? Graag een opsplitsing van de kosten voor gemeente, 

Vlaams Gewest, provincie Vlaams-Brabant. 
 
8. Specifiek voor de handelaars: wordt er een bereikbaarheidsadviseur aangesteld? Hoe gaat deze 

adviseur concreet werken?  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 43 van 23 oktober 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
1. Dit project werd voorgesteld op de PAC (Provinciale Audit Commissie) van 10 juni 2008, 

waarbij het voorgestelde dossier conform werd verklaard als startnota én als projectnota. 
Momenteel werkt  het studiebureau het rioleringsontwerp af. Aanbesteding van dit gezamenlijk 
dossier van Agentschap Wegen en Verkeer - Aquafin - Riobra - gemeente Pepingen wordt 
voorzien voor de eerste helft van 2009. 

  
2. Zoals hierboven al gemeld was het dossier voorgesteld op de PAC van juni zodanig volledig 

uitgewerkt dat het als startnota én als projectnota conform werd verklaard. 
  
3. Na een infovergadering voor alle belanghebbenden betreffende het voorontwerp op 21 mei 

2008, hebben alle omwonenden en handelaars hun vragen en opmerkingen kunnen doorgeven 
waarna elke vraag behandeld werd door het studiebureau. Naar aanleiding hiervan werden 
enkele wijzigingen in het ontwerp aangebracht. 

 Voor wat betreft het aanpassen van de ontwerpplannen aan de bocht ter hoogte van Hoesnaek, 
blijft het standpunt van AWV en het studiebureau ongewijzigd, nl dat deze bocht zijn nut heeft 
inzake het beheersen van de snelheid en er op deze manier bovendien een waardevollere 
openbare ruimte naast de gewestweg overblijft. Dit standpunt werd trouwens bijgetreden door 
de PAC op 10 juni 2008. 

 Het ontwerp werd wel aangepast om het aantal parkeerplaatsen te optimaliseren en om de 
toegankelijkheid van handelaars te garanderen.   

 Om de bestuurders extra aandachtig te maken op het binnenrijden van de dorpskern van 
Pepingen komende van Kester, werd er bovendien in overleg een bijkomende middengeleider 
voorzien op de N28. 

  
4. Wat betreft de vraag van het gemeentebestuur van Pepingen om verkeerslichten te voorzien ter 

hoogte van het kruispunt met de steenweg op Elingen, is het standpunt van het Vlaamse Gewest 
als volgt. De steenweg op Elingen is op vandaag een veel gebruikte sluipweg richting Brussel. 
Het plaatsen van verkeerslichten kan het gebruik van de steenweg op Elingen als sluiproute nog 
versterken. Desalniettemin wenst het Vlaamse Gewest de verkeersveiligheid op dit kruispunt te 
garanderen en stelt zij hierom voor om de aanvraag voor het plaatsen van verkeerslichten voor te 
leggen aan de PCV (Provinciale Commissie Verkeersveiligheid) die hierover een standpunt zal 
innemen. Het kan hierbij nooit de bedoeling zijn om bij de lichtenregeling de doorstroming op 
de N28 ernstig te verstoren, enkel om het op- en afrijden van de Ninoofsesteenweg van op de 
Steenweg op Elingen mogelijk te maken in veilige omstandigheden. 

 
 Ter info: Het Vlaamse Gewest had sowieso in zijn ontwerp de nodige wachtleidingen voorzien 

om eventuele latere plaatsing van verkeerslichten mogelijk te maken. 
 
5. Het standpunt van de PAC werd hierboven al toegelicht.  
  
6. De planning der werken is nog niet bekend. Pas na voltooiing van het rioleringsontwerp, kan een 

planning en fasering der werken door het studiebureau worden uitgewerkt. Dit zal in de loop van 
de volgende maanden gebeuren.  
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 Zoals overeengekomen met het gemeentebestuur van Pepingen en zoals reeds gecommuniceerd 
aan alle aanwezigen op de infovergadering van 21 mei 2008, zal er opnieuw een infomoment 
georganiseerd worden om alle betrokkenen op de hoogte te brengen van de planning en fasering 
der werken. 

 
7. Zoals hierboven reeds uiteengezet is het rioleringsontwerp momenteel nog lopende en kan er 

bijgevolg onmogelijk al een raming van de rioleringskosten gegeven worden. De wegenis ten 
laste van het Vlaamse Gewest wordt geraamd op ongeveer 2.6 miljoen euro excl. BTW ; die ten 
laste van de gemeente Pepingen (voetpaden, parkings, straatmeubilair, groenaanleg) op 
ongeveer 500.000 euro excl. BTW. 

  
8. Betreffende de aanstelling van een bereikbaarheidsadviseur voor dit project zal het Vlaamse 

Gewest eerstdaags de gemeente Pepingen contacteren. De bereikbaarheidsadviseur speelt een 
brugfunctie tussen de handelaars en zelfstandigen enerzijds en het Vlaamse Gewest als 
bouwheer anderzijds. Bovendien heeft de bereikbaarheidsadviseur ook een coördinerende rol bij 
eventuele communicatieacties van het Vlaamse Gewest aan de betrokken handelaars en 
zelfstandigen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 44 
van 23 oktober 2008 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
Nitraatresidu’s in landbouwgrond   -   Meetperiode 
 
De landbouwers zoeken naar oplossingen om te voldoen aan het Mestdecreet. Eén van de oplossingen 
die onder andere door de Mestbank naar voor wordt gebracht, is het zaaien van een groenbemester. 
 
Naarmate deze gewassen verder groeien (tot een maximale hoogte), nemen ze veel nitraat op. Dit 
betekent dat er tussen het zaaien van de gewassen, dat gepaard gaat met een bodembewerking en een 
lichte bemesting, begin september en het volgroeien van de gewassen eind oktober een duidelijk 
verschil zou moeten zijn in het nitraatresidu van de desbetreffende percelen. 
 
De staalnames houden hier jammer genoeg geen rekening mee. Vanaf 1 oktober krijgen de 
landbouwers een brief in de bus voor een aangekondigde staalname. Deze metingen gaan nog zes 
weken door. De resultaten van de metingen die in het begin van deze periode werden genomen, zijn 
dus niet representatief voor het nitraatresidu van het teeltjaar. Wat de hele situatie bijzonder jammer 
maakt, is dat er voor groentetelers wel een uitzondering wordt gemaakt. Hun teelten worden 
bemonsterd tussen 1 november en 15 november. Een spijtige discriminatie. 
 
Ik verwijs ter zake ook naar het antwoord van toenmalig bevoegd minister Peeters op mijn 
schriftelijke vraag nr. 283 (Websitebulletin publicatiedatum 22-03-2007). 
 
Wordt er volgend jaar met betrekking tot de monstername rekening gehouden met het gebruik van 
groenbemesters om aldus de discrepantie tussen groenbemesters en groentetelers weg te werken? Met 
andere woorden, zullen de staalnames op percelen waarin een groenbemester is ingezaaid op het einde 
van de bemonsteringsperiode gebeuren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 44 van 23 oktober 2008 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
De periode voor het nemen van bodemstalen in het kader van de opvolging van het nitraatresidu, is 
wettelijk voorzien in het Mestdecreet van 1 oktober tot 15 november. Binnen deze staalnameperiode 
van 46 dagen zijn er processen die het nitraatresidu in beperkte mate kunnen beïnvloeden. Zo kan de 
mineralisatie van het organisch materiaal in de bodem en van de oogstresten tijdens deze periode het 
nitraatresidu verhogen. De opname van stikstof door gewassen zoals gras, bepaalde 
vollegrondsgroenten (bijvoorbeeld prei) en groenbemesters kunnen er dan weer voor zorgen dat het 
nitraatresidu in deze periode wat verlaagt. Ook het weer kan een invloed hebben. Zo kan bij neerslag 
nitraat gaan uitspoelen uit de wortelzone of zelfs dieper dan 90 cm. Bij warmere weersomstandigheden 
ligt de mineralisatiegraad dan weer hoger. Het is bijgevolg goed mogelijk dat zelfs met inzaai van een 
groenbemester het residu op 15 november licht hoger is dan op 1 oktober omdat er omstandigheden 
kunnen voorkomen waarbij de mineralisatie in deze periode hoger is dan de opname door de 
groenbemester. 
 
Noch bij globale, noch bij gerichte analyses per teelt en bodemtype bij veel voorkomende gewassen 
zoals wintertarwe, waar gebruikelijk veel groenbemesters worden ingezaaid, komt een duidelijk effect 
van het staalnametijdstip op het nitraatresidu naar voor. Dat blijkt uit het rapport dat de Mestbank in 
maart van dit jaar publiceerde en dat te raadplegen is op de website van de Vlaamse 
Landmaatschappij.  
 
Globaal kan gesteld worden dat de periode van 1 oktober tot 15 november, representatief is voor het 
bepalen van het nitraat dat aan potentiële uitspoeling onderhevig is. 
 
Na overleg met de tuinbouwsector heb ik inderdaad een aantal zaken afgesproken met deze sector en 
de Mestbank. Zo was de tuinbouwsector vragende partij om de staalnames op groentepercelen uit te 
voeren in de periode van 1 november tot 15 november omdat een aantal groenten in oktober nog een 
zekere hoeveelheid stikstof opnemen. De Mestbank heeft, voor de staalnamecampagne in 2008, deze 
gerichtere staalnameperiode voor groenten opgenomen in de opdracht van de erkende laboratoria die 
de staalnames en analyses uitvoeren. Deze beperktere staalnameperiode valt uiteraard volledig binnen 
de wettelijk vastgelegde periode. 
 
Voor groenbemesters was een beperking van de staalnameperiode voor de najaarscampagne 2008 niet 
voorzien. In tegenstelling tot groenten, zoals prei, die nog stikstof opnemen in oktober, gebeurt de 
grootste stikstofopname door een groenbemester in september. Een goed management in combinatie 
met het inzaaien van een groenbemester zorgt ervoor dat het nitraatresidu vanaf 1 oktober lager dan de 
wettelijke grenswaarde uitkomt. Een goed management betekent dat bij voorkeur geen bemesting 
gebeurt vóór het inzaaien van de groenbemester en dat de groenbemester tijdig wordt ingezaaid. 
Groenbemesters die half augustus ingezaaid worden na de oogst van bv. graangewassen, hebben de 
tijd om onder gunstige groeiomstandigheden te ontwikkelen en hebben tegen half oktober hun werk 
gedaan namelijk reststikstof vastleggen. De opname na 1 oktober is zelfs voor een goed ontwikkelde 
groenbemester beperkt.  
 
Wat de situatie 2008 betreft heeft de Mestbank mij bevestigd dat zij bij de beoordeling van de 
bezwaren, het eventuele argument van de aanwezigheid van een groenbemester zeker mee in 
ogenschouw zal nemen. Naar analogie met de behandeling van de bezwaren voor de groententeelt in 
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2007 zal hiervoor een wetenschappelijk advies gevraagd worden en kan dan een zekere hoeveelheid 
nitraatstikstof in mindering gebracht worden indien dit relevant blijkt te zijn. 
 
Ik zal aan de Mestbank vragen om in het analyserapport over het nitraatresidu 2008 aandacht te 
besteden aan de eventuele correlatie tussen het staalnametijdstip en de hoogte van het residu indien 
een groenbemester is ingezaaid en dit op basis van de gegevens uit de verzamelaanvraag. U mag dit in 
de loop van maart 2009 verwachten. 
 
Aan de hand van dat analyserapport zal ik overleg plegen met de land- en tuinbouwsector, 
wetenschappers en de Mestbank of het wenselijk en zinvol is om binnen de periode van 1 oktober tot 
15 november gerichter in te spelen op het staalnametijdstip. Dit laatste is uiteraard slechts mogelijk 
indien de Mestbank tijdig over de informatie beschikt die nodig is om een eventueel onderscheid te 
maken. 
 
Verder wil ik benadrukken dat het inzaaien van een groenbemester een uitstekend middel blijft om het 
nitraatresidu in de bodem te verlagen. Land- en tuinbouwers die dit volop doen hebben meer kans om 
onder de nitraatresidu grenswaarde en zelfs aanzienlijk onder deze grenswaarde uit te komen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 45 
van 24 oktober 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
CO2 -uitstoot voertuigen   -   Bandendruk 
 
Het aantal servicestations langs onze wegen dat nog over een autobandenpomp beschikt, wordt 
zeldzaam meldde De Standaard van 9 september 2008. De trend valt samen met de terugval van het 
aantal tankstations. Onbemande stations beschikken meestal over minder faciliteiten en dus geen 
bandenpomp. Mobiele bandenpompen zijn trouwens makkelijke prooien voor dieven en ze zijn 
dikwijls het voorwerp van vandalisme. 
 
Goede bandendruk is zinvol omwille van de veiligheid, maar ook voor de CO2-uitstoot. Met een 
correcte bandendruk verbruikt een voertuig namelijk tot 7 procent minder brandstof en is er dus ook 
minder CO2-uitstoot. 
 
Neemt de minister initiatieven om de sector te stimuleren om meer tankstations uit te rusten met een 
bandenpomp? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 45 van 24 oktober 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Een 0.5 bar te lage bandenspanning leidt tot 2 à 3% meer brandstofverbruik. Na 1 maand is de 
bandenspanning reeds afgenomen met 2.5% tot 5% ten opzichte van de oorspronkelijke 
bandenspanning. Na 5 maanden is de oorspronkelijke spanning afgenomen met gemiddeld 20%. Een 
goede bandendruk is dus inderdaad belangrijk. Minimaal moeten de banden de voorgeschreven 
bandenspanning hebben, u mag er zelfs iets bovengaan.  
 
Het stimuleren van een juiste bandenspanning maakt deel uit van de ROB-campagne. ROB staat voor 
Rustig Op de Baan. Deze campagne wil de automobilist aanzetten tot een energiezuinig rijgedrag. Het 
instellen van een juiste bandenspanning behoort tot de concrete tips die worden gegeven om het 
brandstofverbruik en dus de CO2 emissies van een wagen te verminderen. U vindt alle tips terug op de 
website www.ikbenrob.be. 
 
Naast de ROB-campagne die vanuit mijn administratie wordt gevoerd, bestaan er diverse andere 
initiatieven. Ik denk daarbij aan de campagne Ik rij e-positief van FEBIAC en de Eco-drive campagne 
van de Bond Beter Leefmilieu. Ook deze campagnes besteden aandacht aan de tip om de 
bandenspanning op peil te houden. U vindt hierover informatie op de websites www.eco-driving.be en 
www.e-positief.be.  
 
Vanuit de voorbeeldfunctie die de Vlaamse overheid inneemt kan ik nog toevoegen dat in het 
Actieplan 2007-2010 'Milieuzorg in het voertuigenpark van de Vlaamse overheid' werd opgenomen 
om een bandenspanningsmeter en –pomp toegankelijk te maken voor de chauffeurs. Deze actie zal nog 
uitgevoerd worden. 
 
Wat uw vraag betreft over initiatieven om de sector te stimuleren om meer tankstations uit te rusten 
met een bandenpomp, kan ik meedelen dat alle tankstations langs de autosnelwegen uitgerust zijn met 
een bandenpomp. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 46 
van 24 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Hernieuwbare energie   -   Intergewestelijke samenwerking 
 
Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, wordt er een gemeenschappelijk energiebeleid 
ontwikkeld op Europees niveau. Er wordt onder andere voorgesteld dat tegen 2020 de hernieuwbare 
energie 20 % moet uitmaken van het totale energieverbruik van de EU. De doelstelling van België 
hierin zou 13 % bedragen.  Dit zal bijkomende inspanningen vereisen ten opzichte van de huidige 
doelstellingen van 12 % hernieuwbare energie in de EU in 2010, met een doelstelling voor Belgie van 
6 %.  Deze cijfers komen van het Directoraat-Generaal Energie en Vervoer van de Europese 
Commissie. 
 
De bovenvermelde doelstelling van 20 % moet ertoe leiden dat elke lidstaat het gebruik van 
hernieuwbare energie verhoogt voor elektriciteit, transport, en dergelijke. Naast de strijd tegen 
klimaatverandering leidt dit tot een verzekering van onze energievoorziening en bijkomende jobs.  
 
De huidige doelstellingen voor België verschillen per gewest en leiden tot aparte markten met 
verschillende regels voor milieuvergunningen. België heeft twee belangrijke maatregelenpakketten 
inzake de hernieuwbare energie: enerzijds de verplichte doelstellingen voor de elektriciteitsverdelers 
om een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie te voorzien waaraan voor hernieuwbare-
stroomproducenten gegarandeerde minimumprijzen zijn verbonden, en anderzijds zijn er subsidies 
voor investeringen in hernieuwbare energie. 
 
Momenteel ligt het niveau van hernieuwbare energie voor België vrij laag. 
 
1. Is er (structurele) samenwerking en/of overleg tussen de drie regio’s op het vlak van hernieuwbare 

energie? 
 

Zo ja, waaruit bestaat deze samenwerking, wat zijn daarbij de beleidsprioriteiten van de minister 
en tot welke initiatieven heeft dit geleid? Zijn er in het bijzonder afspraken gemaakt in verband 
met de minimumprijzen van hernieuwbare energiestroom?  

 
Zo neen, heeft de minister stappen ondernomen om hieromtrent (structureel) samen te werken met 
de andere regio’s?  

 
2. Kan de minister aangeven in hoeverre de markten inzake hernieuwbare energie van de regio’s 

“gelinkt” zijn? Is er onderzocht of verschillende soorten markten bijkomende administratieve 
verplichtingen teweegbrengen voor bedrijven die vestigingen in de verschillende regio’s hebben? 
Welke beleidsinitiatieven, buiten deze vermeld in de Beleidsbrief Energie 2007-2008 (blz. 51), 
heeft de minister genomen? Heeft zij in het bijzonder stappen gezet om deze markten meer te laten 
convergeren?  
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3. Uit de werkzaamheden in het kader van “De Lente van het leefmilieu” blijkt dat het institutioneel 
kader voor offshore windenergie nog niet helemaal op punt staat, zo zou bijvoorbeeld energie van 
offshore windfarms niet in aamerking komen voor groenestroomcertificaten.  

 
Welke beleidsinitiatieven neemt de minister om het potentieel van de offshore windenergie te 
optimaliseren? 

 
4. Indien de elektriciteitsverdelers hun doelstellingen niet halen inzake hernieuwbare energie: werkt 

het sanctiesysteem goed? Hoeveel en welke sancties zijn er al genomen?  
 

Heeft de minister al een evaluatie gemaakt van de bestaande knelpunten in het systeem? Welke 
stappen heeft zij gezet om deze knelpunten op te lossen? In hoeverre bestaat er intergewestelijke 
samenwerking of afspraken in verband met sancties? 

 
5. Hoe ziet de minister het kader voor hernieuwbare energie met het oog op het bereiken van de 

doelstelling van 2020? Welke lessen trekt zij uit het huidige systeem? Hoe kan men komen tot een 
systeem dat de economische kostprijs van deze doelstellingen minimaliseert? Welke pistes worden 
er onderzocht om te komen tot een nationale of internationale aanpak, bijvoorbeeld een 
certificaatsysteem op Beneluxniveau? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 46 van 24 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Het energie-overleg tussen de gewesten en de federale overheid verloopt gestructureerd binnen 

ENOVER (ENergie OVERleg federale staat – gewesten). Specifiek rond thema’s m.b.t. 
hernieuwbare energie is een subwerkgroep opgericht. Deze subwerkgroep is momenteel vooral 
actief voor het bepalen van gezamenlijke Belgische standpunten ten aanzien van het voorstel 
van Europese richtlijn ter bevordering van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. 
De leden van de subwerkgroep zijn vertegenwoordigers van de verschillende energie-
administraties en kabinetten. 

 
 Er zijn geen afspraken gemaakt met andere regio’s over minimumprijzen. Dit behoort tot de 

gewestelijke bevoegdheid en de prioriteiten, mogelijkheden en kosten kunnen per gewest 
verschillen. Er is bijgevolg ook geen noodzaak om op dit punt structureel samen te werken. Wel 
wordt informatie uitgewisseld en ervaringen gedeeld binnen het kader van de bestaande 
overlegstructuren. 

 
2. In hogervermelde subwerkgroep, aangevuld met vertegenwoordigers van de federale en 

gewestelijke regulatoren (CREG, VREG, CWAPE en BRUGEL) is in de loop van 2006-2007 in 
detail onderzocht of er een koppeling tussen de gewestelijke en federale certificatensystemen 
aangewezen is. Het Waalse en Brusselse gewest hanteren een certificatensysteem gebaseerd op 
vermindering van CO2-uitstoot. Het Vlaams en federaal niveau kennen certificaten toe op basis 
van de geproduceerde groene stroom. Het federaal niveau is bevoegd voor de off-shore gebieden 
en kent groenestroomcertificaten toe voor off-shore windprojecten. Uit het onderzoek van de 
Enover-werkgroep en de regulatoren, werd geconcludeerd dat het niet aangewezen was om de 
verschillende certificatensystemen aan elkaar te koppelen omdat dit de certificatenmarkten 
ernstig zou verstoren. Het is voor een elektriciteitsleverancier overigens steeds mogelijk om een 
overschot aan certificaten in het ene gewest te verkopen en met de opbrengsten certificaten voor 
een ander gewest te kopen, om zo te voldoen aan de verschillende certificatenverplichtingen. De 
handel in certificaten is immers volledig vrij en staat los van de markt van de elektriciteit zelf. 

 
 De verplichtingen worden in de drie regio’s opgelegd aan de leveranciers. De bijkomende 

administratieve verplichtingen door het bestaan van drie markten zijn uiterst beperkt. In het 
kader van de “Lente van het Leefmilieu” werd door alle betrokken partijen aangegeven dat zij 
op korte termijn voorstander zijn van een stabilisering van de bestaande systemen. Op 
middellange termijn kan dan onderzocht worden hoe de markten beter op elkaar kunnen 
aansluiten. Deze discussie kan best gevoerd worden naar aanleiding van de implementatie van 
de aanpassingen aan de richtlijn 2001/77/EG. Aangezien deze teksten nog niet definitief werden 
goedgekeurd, is het weinig zinvol om de systemen op dit ogenblik reeds aan te passen. 

 
3. Elektriciteit van off-shore windparken komt in aanmerking voor groenestroomcertificaten 

toegekend door de federale overheid. Deze certificaten hebben een vaste waarde van 107 euro. 
Er zijn momenteel voor drie zones concessies toegekend, en er zijn nog voor een viertal andere 
locaties concessie-aanvragen ingediend. Deze projecten vertegenwoordigen samen een 
vermogen voor off-shore windenergie van 2500 tot 2750 megawatt. De bevoegdheid voor de 
off-shore windenergie ligt echter bij de federale overheid. 
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4. De afgelopen jaren werden geldboetes opgelegd aan de leveranciers die onvoldoende 
groenestroomcertificaten voorlegden. Vanaf de inleveringsronde in 2006 zijn er echter 
voldoende groenestroomcertificaten toegekend om aan de quotaverplichting te voldoen. Vanaf 
2006 moesten slechts beperkte boetes opgelegd worden aan enkele leveranciers met een beperkt 
tekort aan ingeleverde groenestroomcertificaten. 

 
 Een jaarlijkse evaluatie van de knelpunten in verband met de verdere ontwikkeling van 

groenestroomproductie wordt sinds 2005 voor het zomerreces voorgelegd aan de Vlaamse 
Regering. Dit actieplan groene stroom omvat een overzicht van de evolutie, de knelpunten en 
voorgestelde oplossingen. Na mededeling aan de Vlaamse Regering worden de voorgestelde 
acties verder geïmplementeerd door de bevoegde administraties (vooral op het terrein van 
energiebeleid, ruimtelijke ordening en leefmilieu). 

 
 De sancties zijn een bevoegdheid van de gewesten en verlopen in elk gewest volgens de 

geëigende procedures. Onder meer de timing van de verplichting en de oplegging van sancties 
gebeurt volgens een verschillende frequentie en verschillende modaliteiten. Een samenwerking 
op dit vlak biedt dan ook geen meerwaarde. 

 
5. De doelstellingen tegen 2020 moeten geplaatst worden in het perspectief van het voorstel van 

Europese richtlijn ter bevordering van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Voor 
België voorziet dit voorstel een aandeel van 13% hernieuwbare energie in het finaal 
energieverbruik. Aangezien in België de gewesten bevoegd zijn voor de bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen (de federale overheid voor de off-shore windenergie), zal de 
uiteindelijk opgelegde doelstelling nog verder verdeeld worden over de verschillende 
bevoegdheidsniveaus. Daarnaast neemt België het standpunt in dat het van belang is dat er in de 
Europese richtlijn instrumenten voorzien worden die toelaten dat de lidstaten op een onderling 
flexibele manier de doelstelling kunnen invullen. Dit betekent dat een lidstaat een deel van zijn 
doelstelling kan realiseren door de inzet van hernieuwbare energiebronnen in een andere 
lidstaat. Daarvoor worden momenteel verschillende instrumenten besproken. In elk geval vraagt 
België een maximale flexibiliteit, omdat dit toelaat de globale kosten te minimaliseren. 
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Vraag nr. 48 
van 27 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
N368 Sint-Andreaslaan Beernem   -   Heraanleg 
 
Reeds enkele jaren is er sprake van een herinrichting van de Sint-Andreaslaan (N368) in Beernem. Het 
project zoals voorzien in de meerjarenbegroting 2007-2009 van de administratie Wegen en Verkeer 
omvat een scheiding van het rioleringsstelsel, vernieuwing van de weg, aanleg van 
parkeervoorzieningen, voetpaden en groenvoorziening. 
 
Eind december 2006 maakte de toenmalige bevoegde minister bekend dat de projectnota conform 
werd verklaard en er een bestek werd opgemaakt.  De aanvang van de werken was voorzien voor het 
voorjaar van 2008, op voorwaarde dat resterende procedures positief zouden verlopen. 
 
Tot op vandaag echter blijken de werken niet gestart. 
 
Om het project te kunnen realiseren, werden ook de noodzakelijke onteigeningen voorzien. 
 
1. Hoe komt het dat de werken nog niet werden aangevat? Kan de minister dit kort toelichten? 
 
2. Kan de minister een stand van zaken geven inzake de procedures van dit herinrichtingsproject?  
 
3. Welke timing wordt vandaag voorzien? Wanneer wordt effectief met de werken gestart en 

wanneer wordt de volledige afwerking verwacht? 
 
4. Kan de minister een stand van zaken geven betreffende de geplande onteigeningen? Voor wanneer 

zijn deze gepland? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 48 van 27 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1. De werken werden nog niet aangevat als gevolg van vertragingen in de onteigeningsprocedure. 

Om de werken te kunnen aanvatten dienen namelijk eerst alle nutsleidingen te worden 
verplaatst. Deze nutsleidingen dienen in de zone van de voortuinen te worden geplaatst en tot op 
heden zijn de onteigeningen nog niet ver genoeg gevorderd. 

 
2. Van zodra de onteigeningsprocedure afgerond is, kunnen de nodige voorbereidingen voorzien 

worden voor het verleggen van de nutsleidingen en de verdere afwerking van het project. 
 
3. Het probleem in de onteigeningsprocedure is het gebrek aan beschikbare huurwoningen voor de 

eigenaar van het hoekhuis op de N370/N368. Dit huis moet worden afgebroken en er zijn 
momenteel geen huurwoningen in de omgeving die instapklaar zijn om de te onteigenen persoon 
onderdak te bieden. Momenteel is de gemachtigde commissaris in onderhandeling met een 
immobiliënkantoor, dat een appartement kan bieden dat tegen begin januari vrij is.  

 In afwachting hiervan wordt er van uitgegaan dat de werken aangevat kunnen worden vanaf 
januari 2009. De werken zullen ongeveer een jaar duren (150 werkdagen). 

 
4. Op 4 april 2008 werd een Ministerieel Besluit goedgekeurd met betrekking tot de onteigeningen. 

Op 11 april werd dit aan het aankoopcomité overgemaakt met de vraag over te gaan tot 
onteigening van de betrokken percelen. Verwacht wordt dat de onteigeningen voor de eerste fase 
(Stationsstraat tot en met G. Gezellestraat) af zijn tegen begin januari 2009 (zie hoger). 
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Vraag nr. 49 
van 28 oktober 2008 
van PAUL WILLE 
 
 
 
Sanering arseenfabriek Bocholt   -   Stand rechtszaken 
 
Zowat vijftien jaar geleden was er heel wat te doen aangaande de sanering van de oude arseenfabriek 
in Bocholt. Dit stond bekend als het zwaarste met arseen vervuilde grondgebied in Vlaanderen. 
 
De saneringspolemiek gaf bovendien aanleiding tot heel wat rechtsgedingen, van de vrederechter tot 
de Raad van State en het toenmalige Arbitragehof. 
 
Graag vernam ik wat de huidige stand is van alle procedures die in dat verband werden gevoerd. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 49 van 28 oktober 2008 
van PAUL.WILLE 
 
 
 
Aangaande de sanering van de oude arseenfabriek in Bocholt zijn er verschillende procedures gevoerd. 
Een aantal hiervan zijn intussen afgerond. 
 
Voor de volledigheid wordt hieronder een overzicht gegeven van alle procedures. 
 

• Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse Regering in 1991 werd er een verzoekschrift 
tot schorsing en nietigverklaring ingesteld door Eikenaar Consoorten. Bij arrest van de Raad 
van State van 12 juni 1992 werd dit verzoekschrift afgewezen aangezien er geen aanwezigheid 
was van een uitvoerbare administratieve rechtshandeling. 

• Bij ministerieel besluit van 13 januari 1992 werd de OVAM gemachtigd om onmiddellijk te 
verwerven bij wege van onteigening. Eikenaar Consoorten stelde een verzoekschrift tot 
schorsing in voor dit besluit. Op 24 september 1992 volgde de uitspraak van de Raad van 
State. Eikenaar nv deed afstand van haar vordering. 

• In het kader van het onteigeningsbesluit van 31 januari 1992 werd een burgerlijke procedure 
ingesteld door Eikenaar Consoorten. Bij vonnis van de vrederechter te Bree van 18 september 
1992 werd de onwettigheid van het onteigeningsbesluit uitgesproken. 

• Eikenaar Consoorten diende een verzoekschrift tot nietigverklaring in bij de Raad van State 
tegen het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 1992 en de bij dit besluit gevoegde 
begeleidende brief van 17 augustus 1992. Hierbij werd aan OVAM opdracht gegeven over te 
gaan tot de onmiddellijke ambtshalve sanering van de terreinen van de voormalige 
arseenfabriek te Bocholt, waarbij OVAM ook gemachtigd werd om deze percelen te 
onteigenen en om een beroep te doen op de Rijkswacht om zich onmiddellijk toegang te 
verschaffen. De Raad van State oordeelde bij arrest van 6 maart 1997 dat er geen reden is tot 
vernietiging van het besluit van de Vlaamse Regering tot ambtshalve sanering, noch van het 
ministerieel besluit. Deze uitspraak volgde nadat een prejudiciële vraag was gesteld aan het 
Arbitragehof (het huidige Grondwettelijk Hof). Het Arbitragehof oordeelde bij arrest van 14 
juli 1994 dat het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 1992 geen schending inhoudt 
van artikel 21, § 2 c van het afvalstoffendecreet. Tegen dit arrest van de Raad van State werd 
een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opgestart tegen België 
(federaal – Ministerie van Justitie). Deze procedure werd op 30 april 2002 beëindigd doordat 
het Hof besliste dat het verzoek onontvankelijk was. 

• In verband met de toegang op het terrein werd een kortgedingprocedure gevoerd, geïnitieerd 
door Eikenaar Consoorten. De beschikking van de voorzitter van de rechtbank van 1e aanleg te 
Tongeren in kortgeding op 20 juli 1992 hield in dat er geen uitvoerbare administratieve 
beslissing is. 

• In het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 1992 werd een burgerlijke 
procedure ingesteld door Eikenaar Consoorten. Het ging hierbij om een bezitsvordering met 
verzoek voor dringende voorlopige maatregelen te treffen. De vrederechter van Bree sprak op 
21 augustus 1992 een verbod uit ten aanzien van de OVAM voor toegang tot het terrein, dit in 
afwachting van de uitspraak van de Raad van State. Door de rechtbank van 1e aanleg te 
Tongeren werd dit vonnis bevestigd op 6 september 1993. Op 28 januari 1999 oordeelde de 
vrederechter dat er uitwerking was van het tussengekomen vonnis en dat er geen hindering 
meer was voor de OVAM om toegang tot het terrein te hebben in het kader van haar 
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ambtshalve optreden. Door Eikenaar nv werd hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak 
bij de rechtbank van 1e aanleg te Tongeren. Dit hoger beroep staat op de bijzondere rol. 

• Door Eikenaar Consoorten werd een tweede burgerlijke procedure ingesteld rond bezits-
vordering, dit in navolging van het bevel tot ontruiming van het terrein (conform het vonnis 
van de vrederechter van 28 januari 1999). De vrederechter van Bree oordeelde op 21 oktober 
1999 dat de OVAM alle maatregelen moet kunnen nemen welke nodig zijn voor de 
ambtshalve sanering. Tegen dit vonnis tekende Eikenaar nv eveneens beroep aan. Deze 
procedure is eveneens verwezen naar de bijzondere rol. 

• Op 20 juli 1993 dagvaardde de OVAM de betrokken partijen met het oog op recuperatie van 
haar kosten in het kader van haar ambtshalve optreden. Deze procedure is op dit moment nog 
lopende. 

• Bij de beslagrechter van Tongeren diende Eikenaar Consoorten een verzet tegen dwangbevel 
in (verbeurdverklaring van dwangsom). Tegen de uitspraak van de beslagrechter van 23 
november 1995 werd incidenteel beroep aangetekend. De zaak werd verwezen naar de 
bijzondere rol. 

• In het kader van de bouwvergunningsprocedure rond de asfaltplant is een correctionele 
procedure gevoerd. Bij beslissing van de Raadkamer te Tongeren werden de heren Theophiel 
en Luc Eikenaar veroordeeld op 26 september 1996. Tegen deze uitspraak werd hoger beroep 
ingesteld bij het Hof van Beroep te Antwerpen. Dit beroep werd onontvankelijk verklaard. De 
correctionele rechtbank van Tongeren oordeelde op 1 oktober 1997 dat de burgerlijke 
partijstelling van de OVAM ontvankelijk maar ongegrond was. 

• Eikenaar Consoorten stelde een verzoekschrift in tot nietigverklaring van artikel 2,2° van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1998 (lijst ambtshalve bodemsaneringen) 
waarvan de uitvoering door de OVAM in de loop van 1998 zal worden voortgezet of 
begonnen.. De Raad van State verwierp dit beroep bij uitspraak van 22 juni 2006 (arrest nr. 
160.426). 

• Tegen het ministerieel besluit van 19 april 2001 in het kader van het voormalige artikel 30, § 2 
van het bodemsaneringsdecreet diende Reppel Invest bvba een verzoekschrift tot 
nietigverklaring in bij de Raad van State. De uitspraak van de Raad van State wordt binnen 
enkele maanden verwacht.  

• De Juridische Dienst van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft ook nog 4 
andere Raad van State-dossiers van 2001 van Reppel Invest lopende. Deze dossiers handelen 
over een terrein dat grenst aan de site van de vroegere arseenfabriek. Het betreft beroepen 
tegen vier afzonderlijk genomen beslissingen tot aanwijzing als historische verontreinigde 
grond waar bodemsanering moet plaatsvinden van telkens één perceel. In het totaal vier 
percelen dus waarvan Reppel Invest de eigenaar is. In elk dossier is de juridische problematiek 
dezelfde. De verslagen van de auditeur van 30 oktober 2006, verwerpen de annulatieberoepen. 
In al deze dossiers werd er een verzoek tot voortzetting gevraagd. In geen enkel dossier mocht 
de Juridische Dienst tot nu toe een arrest ontvangen. 

• Vervolgens is er nog een dossier van 2002, NV Eikenaar, waarbij twee zaken voor de Raad 
van State werden samengevoegd en waarbij het meest actuele stuk een verslag van de auditeur 
van 22 november 2006 is, waarbij de vordering niet ontvankelijk verklaard werd. De NV 
Eikenaar, Theophiel Eikenaar, Jeanne Eikenaar en Luc Eikenaar vorderen hier de 
nietigverklaring van het besluit van de Afdeling Milieuvergunningen van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap d.d. 26 maart 2002 waarbij deze beslist dat het administratief beroep 
dat de verzoekers indienden tegen twee beslissingen van OVAM d.d. 13 februari 2002, 
onontvankelijk is, omdat er geen administratief beroep open staat tegen dergelijke OVAM-
beslissingen. In deze beslissingen werden enerzijds voorzorgsmaatregelen opgelegd op de 
voormalige terreinen van de Oude Arseenfabriek te Reppel-Bocholt en anderzijds 
voorwaarden vastgesteld tot teruggave van de controle over de terreinen aan de eigenaars. 

• Het verslag van de auditeur stelt hier dat tegen dergelijke beslissingen van de administratie 
geen annulatieberoep open staat en de vordering van verzoekers dan ook niet ontvankelijk is. 

• In deze procedure is het dus wachten op een arrest van de Raad van State. Het arrest van de 
Raad van State wordt binnen enkele maanden verwacht. 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 50 
van 28 oktober 2008 
van PAUL WILLE 
 
 
 
Sanering Dijlestorten Leuven   -   Stand van zaken 
 
In de zomer van 1998 werden in de buurt van Leuven enkele illegale oude stortplaatsen opgeruimd, 
beter bekend als de Dijlestorten. De te saneren grond werd per spoor naar vier verschillende locaties 
gebracht.  
 
Dit gebeurde door OVAM ambtshalve op grond van het Afvalstoffendecreet. Dit is dan wettelijk met 
de verplichting van terugvordering van kosten. 
 
1. Hoeveel heeft destijds deze operatie gekost? 
 
2. Wie heeft de werken uitgevoerd ? 
 
3. Hoeveel werd er teruggevorderd en vooral van wie ? 
 
4. Zijn er gerechtelijke acties in dat verband ? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 50 van 28 oktober 2008 
van PAUL WILLE 
 
 
 
1. De kosten voor de verwijdering bedroegen circa 16 miljoen euro. 
 
2. De werken zijn uitgevoerd door de TV Herbosch-Kiere/WRS/Hoebreghts uit Kallo. 
 
3. De kosten van het ambtshalve optreden van de OVAM konden niet worden teruggevorderd. 
 De OVAM heeft geprobeerd om de kosten terug te vorderen via strafrechtelijke en burger-

rechtelijke weg.  
 Op strafrechtelijk vlak heeft het Parket van Leuven op 22 april 1996 verklaard dat het 

strafonderzoek zonder gevolg werd geklasseerd, dus  werd geseponeerd. 
 Een terugvordering via een burgerlijke partijstelling werd hierdoor onmogelijk.  
 De terugvordering van de kosten van de burgerrechtelijke aansprakelijke was ook niet mogelijk. 

De burgerrechtelijke aansprakelijke was een vennootschap die in faling werd verklaard. Het 
faillissement werd bij vonnis van 6 oktober 1999 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel 
afgesloten wegens ontoereikend actief.  

 
4. Nee, er zijn geen gerechtelijke acties meer lopende volgens de OVAM, zie antwoord op 

deelvraag 3. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -543- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 55 
van 28 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Ionische rookmelders   -   Inzameling 
 
Het is afdoende bewezen dat, door de aanwezigheid van een Americium-241-bron, ionische 
rookmelders probleemafval vormen. Uit antwoorden op vorige schriftelijke vragen (van 25 januari 
2006 en 3 oktober 2006 telkens aan de toenmalige bevoegde minister Kris Peeters) is gebleken dat een 
sluitend systeem vinden voor de inzameling ervan, niet gemakkelijk was. 
 
Omdat de efficiëntie van de inzameling in belangrijke mate afhankelijk is van de discipline van de 
burger, werd in beide vragen dan ook informatie ingewonnen omtrent een zinvolle voorlichting van de 
burgers. In beide antwoorden werd verwezen naar een communicatiecampagne die gevoerd zou 
worden zodra het inzamelsysteem was opgestart. 
 
Volgens Milieumail, de digitale nieuwsbrief van de VVSG vzw, van 8 juli 2008 is de inzameling op 
containerparken van start gegaan per 1 juli. 
 
1. Wanneer start de grootschalige communicatiecampagne inzake de inzameling van rookmelders? 

Door wie wordt ze gefinancierd? Door wie uitgevoerd? 
 
2. Hoeveel rookmelders werden op de containerparken ingezameld in de jaren 2006, 2007 en de 

eerste helft van 2008? Hoeveel in de eerste drie maanden (juli – augustus – september 2008) na de 
invoering van het verzamelsysteem? 

 
3. Hoeveel van de ingezamelde detectoren zijn systeemdetectoren, hoeveel autonome? 



-544-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 55 van 28 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
1. Recupel heeft in het kader van de algemene professionele campagne enkele tijdschriften geselecteerd 

die gericht zijn naar een doelpubliek dat in aanraking komt met rookmelders. Deze campagne loopt 
van eind september 2008 tot begin mei 2009 en wordt gefinancierd door de invoerders en 
producenten van professionele apparatuur. In samenspraak met Fedis en Agoria werd eveneens een 
gerichte mailing gestuurd naar hun leden op 5 mei 2008 ter aankondiging van de bijdrage op 
rookmelders. Bij de introductie van de nieuwe productenlijst (1 juli 2008) werden alle leden en alle bij 
Recupel gekende ophaalpunten hierover eveneens geïnformeerd.  
In het kader van de nieuwe overeenkomst met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is het 
eveneens de intentie van Recupel om via de gemeenten de consument regelmatiger en directer te 
sensibiliseren. De communicatie over rookmelders komt hiervoor perfect in aanmerking. Op het 
containerpark zelf is het recipiënt van de rookmelders duidelijk herkenbaar en gelinkt aan Recupel. 

 
2. Het inzamelsysteem werd pas opgestart op 1 juli 2008. Hierover moet een eerste keer gerapporteerd 

worden in 2009. Er zijn dan ook nog geen cijfers beschikbaar. Tijdens de voorgaande jaren hebben de 
containerparken de ingezamelde rookmelders gestockeerd in afwachting van de opstart van het 
inzamelsysteem van Recupel. Hier zijn ook geen cijfers over bekend. 

 
3. Hierover zijn nog geen gegevens beschikbaar gezien de recente opstart van het systeem. De autonome 

rookmelders worden via de containerparken (huishoudelijk circuit) ingezameld en de systeem-
detectoren zullen door privé-ophalers (professioneel circuit) worden ingezameld. Deze privé-ophalers 
ondertekenen hiervoor een charter van Recupel. 
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Vraag nr. 58 
van 29 oktober 2008 
van FLOR KONINCKX 
 
 

 
Kruispunten met fietspad   -   Verkeersveiligheid 
 
Op heel wat kruispunten langs gewestwegen met een fietspad werd of wordt op de plaats waar fietsers 
moeten kruisen/oversteken gekozen voor het systeem van het “doorlopend fietspad”. 
 
Dat is gevaarlijk voor de fietsers. Zij hebben op zo’n doorlopend fietspad immers voorrang maar uit 
een onderzoek van de VAB (Vlaamse Automobilistenbond) en het BIVV (Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid) vorig jaar is gebleken dat zowat de helft van de automobilisten de voorrangsregels 
voor fietsers niet of nauwelijks kent, onder andere omdat er geen eenvormigheid bestaat. Zo is er naast 
het doorlopend fietspad-met-voorrang de “oversteekplaats voor fietsers”, waarop die fietsers géén 
voorrang hebben. 
 
Voor het aankondigen en het aanduiden van een doorlopend fietspad bestaan er geen verkeersborden, 
wat voor de oversteekplaats voor fietsers wél het geval is. Voor de veiligheid van het verkeer lijkt het 
aangewezen om op grote en drukke kruispunten resoluut en systematisch te opteren voor het systeem 
“oversteekplaats voor fietsers” en het plaatsen van de bijbehorende verkeerstekens A25 en F50. 
 
1. Heeft de minister een overzicht van de plaatsen waar de gevaarlijke situatie met een doorlopend 

fietspad bestaat of gepland is? 
 
2. Bestaan er criteria voor het aanleggen van een fietspad op kruispunten? En zo ja, welke criteria 

werden/worden gehanteerd door Wegen en Verkeer? 
 
3. Zijn er plannen om ter wille van de veiligheid op zulke plaatsen enkel nog een oversteekplaats 

voor fietsers met de bijbehorende verkeersborden toe te laten? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 58 van 29 oktober 2008 
van FLOR KONINCKX 
 
 
 
1. Er bestaat geen specifiek overzicht per kruispunt op de gewestwegen. 
 Bij kruispunten op gewestwegen heeft men in de regel echter wel één van volgende situaties: 
 

a) het is een klassiek kruispunt met voorrang voor de (belangrijkste) gewestweg; 
b) het is een kruispunt met verkeerslichten; 
c) het is een rotonde. 

 
 Bij een klassiek kruispunt wordt het fietspad langsheen de voorrangsweg doorlopend als fietspad 

gemarkeerd over het kruispunt. Op het kruispunt wordt (dwars over de voorrangsweg) in de 
regel geen oversteekplaats voor fietsers aangegeven (met zogenaamde “blokmarkeringen”), 
omdat dit volgens de tekst van artikel 18.4, 4° paragraaf van het MB d.d. 11 oktober 1976, over 
de afmetingen en plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, niet toegelaten is. 

 Bij kruispunten met verkeerslichten wordt er nu in de regel een fietspad over het kruispunt 
gemarkeerd evenwijdig met de weg waarlangs de fietsers steeds voorrang hebben over het 
kruispunt, ook wanneer de verkeerslichten uitvallen. Evenwijdig met de weg die voormelde 
hoofdweg kruist, worden in de regel nu geen fietsvoorzieningen meer gemarkeerd. 

  
Wanneer er op de rotonde een fietspad is, wordt dit fietspad doorgemarkeerd over de 
toekomende of afrijdende takken heen, indien geoordeeld wordt dat het wenselijk is om de 
fietsers in de voorrang te houden.  

 Zo niet wordt een fietsoversteek gemarkeerd op enige afstand van de “kroon” van de rotonde. 
 

Uit voormelde gegevens mag geconcludeerd worden dat er op kruispunten op gewestwegen in 
principe geen gevaarlijke situaties met doorlopende fietspaden voorkomen omdat de fietspaden 
als dusdanig enkel gemarkeerd worden langsheen de weg waar fietsers én wagens voorrang 
hebben t.o.v. het kruisende verkeer. Dit is een duidelijke situatie voor alle betrokkenen. 

 
2. De criteria voor de aanleg van fietspaden op een kruispunt, zijn diegene die in hoger vermeld 

punt 1 zijn opgesomd.  Daarnaast worden in het vademecum fietsvoorzieningen ook richtlijnen 
weergegeven. 

 
3. Oversteekplaatsen voor fietsers met de bijhorende verticale signalisatie worden veelal buiten de 

eigenlijke kruispunten gerealiseerd. 
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Vraag nr. 61 
van 29 oktober 2008 
van JURGEN VERSTREPEN 
 
 
 
Sanering industriële site Colle (Petegem)   -   Stand van zaken 
 
Er heerst nog steeds veel onrust in verband met de zware bodemverontreiniging van de site Uco-Leon 
Declerq of de zogenaamde “industriële site Colle” in Deinze, deelgemeente Petegem. 
 
Deze site is gelegen in het midden van een woonzone. Uit verschillende onderzoeken en 
bemonsteringen is gebleken dat, rekening houdende met de omvang van de verontreiniging, de ligging 
van het terrein, de mobiliteit en de eigenschappen van de stoffen en de vastgestelde concentraties, er 
een groot verspreidingsrisico verbonden is aan de vastgestelde verontreiniging. 
 
Omwonenden lopen risico op gezondheidsproblemen indien zij aan de verontreiniging worden 
blootgesteld. 
 
1. Wat is de huidige stand van de bodemsanering die door OVAM ambtshalve opgestart werd? 
 
2. Worden ook de percelen gelegen in de woonzone aan de Toekomststraat en de Regenbooglaan, die 

palen aan de verontreinigde site, aan een bodemonderzoek onderworpen? 
 
3. Zijn er metingen gedaan op deze percelen en zo ja, wat waren de resultaten? Indien er tot op heden 

geen onderzoeksverrichtingen op deze percelen gedaan werden, had ik graag vernomen waarom 
dit nog niet gebeurde en in welke mate de omwonenden een gezondheidsrisico lopen? 

 
4. Welke voorzorgsmaatregelen werden er genomen of zullen er worden genomen om het 

verspreidingsrisico in te perken of teniet te doen? 
 
5. Welke gegevens worden vermeld op de bodemattesten die afgeleverd worden voor de percelen die 

palen aan de verontreinigde site? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 61 van 29 oktober 2008 
van JURGEN VERSTREPEN 
 
 
 
Vooraleerst wil ik duidelijk stellen dat de site Uco-Leon Declerq en de industriële site Colle 2 
verschillende dossiers bij de OVAM zijn. De site van Uco-Leon Declerq ligt aan de Poelstraat 155 
terwijl de site van Colle gelegen is aan de Gaversesteenweg 54. Beide sites worden gekenmerkt door 
een gelijkaardige verontreiniging (gechloreerde solventen) waarbij enkel de verontreiniging op de site 
van Colle zich naar de omgeving verspreid heeft. Daarnaast wil ik nogmaals duidelijk maken dat de 
omwonenden van de site Colle geen risico op gezondheidsproblemen hebben gezien zij niet 
blootgesteld worden aan de verontreiniging. De verontreiniging buiten de site Colle is immers een 
grondwaterverontreiniging op een diepte van 6 tot 9 meter onder het oppervlak. 
 
1. Voor het dossier Colle is momenteel nog geen ambtshalve tussenkomst van de OVAM 

noodzakelijk. De huidige stand van zaken is dat de OVAM op 29 mei 2008  het 
bodemsaneringsproject ontvangen heeft. Dit bodemsaneringsproject werd opgesteld in opdracht 
van de vereffenaar meester Eugeen De Ridder. Op 25 augustus 2008 heeft de OVAM 
aanvullingen op het bodemsaneringsproject gevraagd. Deze zijn nog niet bezorgd aan de 
OVAM. 

 
2. De aanwezige verontreiniging heeft zich met het grondwater mee verspreid in noordelijke 

richting, richting van het station van Deinze. De verontreiniging werd horizontaal afgeperkt en 
komt in het noorden tot iets voorbij het station van Deinze. In het oosten tot halverwege de 
Poelstraat, in het zuiden (stroomopwaarts) heeft de verontreiniging de site van Colle niet 
verlaten en in het westen loopt de verontreinigingscontour min of meer samen met de 
Gaversesteenweg. Er zijn bijgevolg geen indicaties dat er eveneens verontreiniging ten gevolge 
van de activiteiten van Colle ter hoogte van de woonzone aan de Toekomststraat/Regenbooglaan 
zou bevinden. 

 
3. Voor het antwoord op deze vraag verwijst ik naar het antwoord op deelvraag 2. 
 
4. In het besluit van het beschrijvend bodemonderzoek werd de noodzaak tot 

voorzorgsmaatregelen onderzocht. De bodemsaneringsdeskundige achtte voorzorgsmaatregelen 
niet nodig. Met betrekking tot het inperken of teniet doen van het verspreidingsrisico werd in het 
bodemsaneringsproject aangetoond dat de verontreiniging in de pluim – waar de concentraties 
lager zijn dan in de kern – door de microbiële activiteit in de bodem onder natuurlijke 
omstandigheden afgebroken wordt. Tijdens de toekomstige bodemsaneringswerken zal sowieso 
de bron van de verontreiniging verwijderd moeten worden. Hierdoor zal er geen bijkomende 
verontreiniging meer ontstaan. 

 
5. De percelen die binnen de verontreinigingscontour vallen en dus verontreinigd zijn, krijgen een 

bodemattest waarop vermeld staat dat er “volgens het bodemdecreet bodemsanering moet 
gebeuren op de grond” en dat “de bodemverontreiniging, aangetroffen in dit bodemonderzoek 
niet tot stand gekomen is op de betreffende grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of 
gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam”. Gezien de OVAM geen 
gegevens bezit over de percelen die buiten de verontreinigingscontour voorkomen, krijgen deze 
percelen een zogenaamd ‘blanco’ bodemattest. Hierop wordt vermeld dat “De OVAM voor de 
betreffende grond niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit”. 
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Vraag nr. 65 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Thermische zonne-energie   -   Sectorovereenkomst 
 
Met de sectorovereenkomst thermische zonne-energie Vlaanderen heeft het Vlaams Gewest een 
overeenkomst met de Belgische vakvereniging van leveranciers van zonne-energiesystemen, genaamd 
Belsolar. 
 
Belsolar engageert zich voor deze overeenkomst door het ter beschikking stellen van een operationeel 
kwaliteitssysteem voor thermische zonne-energiesystemen aan leveranciers met vier componenten: 
gestandaardiseerde garantiecondities, afstemming van de kwaliteit van de producten, minimumcriteria 
met betrekking tot de kwaliteit en een engagementscontract met betrekking tot ethische criteria voor 
handel, marketing en communicatie. 
 
Bijgevolg moet elk pakket van zonnecollectoren, zonneboiler en toebehoren dat gecommercialiseerd 
wordt, de goedkeuring krijgen van Belsolar, wat de kwaliteit ten goede komt. 
 
1. Wat is de duurtijd tussen de aanvraag van een fabrikant en de goedkeuring van een pakket? 
 
2. Moet bij de wijziging van een onderdeel van een pakket, het hele pakket of enkel het onderdeel 

goedgekeurd worden?  
 

Wat is de duurtijd tussen de aanvraag van een fabrikant en de goedkeuring van het pakket met het 
nieuwe onderdeel? 

 
3. Komt Belsolar al haar engagementen in voldoende mate na? Zo neen, welke punten van de 

overeenkomst worden niet of onvoldoende nagekomen? Zijn er verbeteringstrajecten 
vooropgesteld? Op welke basis, en welke termijn, worden de engagementen geëvalueerd? 

 
4. Zijn de onderhandelingen al gestart voor het sluiten van een nieuwe sectorovereenkomst die moet 

ingaan op 1 januari 2010? Zo ja, wat zijn de nieuwe uitgangpunten? 
 

 Zo neen, wanneer worden deze opgestart? 
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ANTWOORD  
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1. In de periode 2001 tot begin 2008 hebben meer dan 30 aanvragen de procedure succesvol 

doorlopen. De gemiddelde doorlooptijd van de aanvraag varieerde tussen de 8 weken en de 6 
maanden, met enkele uitzonderingen die langer duurden.  

 
 Er werd vastgesteld dat de kandidaat-leverancier zelf in belangrijke mate de doorlooptijd kan 

beïnvloeden, namelijk door zelf de snelheid te bepalen waarmee de informatie wordt 
toegeleverd en de gevraagde inspanningen worden geïmplementeerd. De procedure is duidelijk 
omschreven in de documenten van het kwaliteitssysteem. Parameters die de doorlooptijd 
beïnvloeden zijn: de kwaliteit van het aangeleverde dossier, de eventuele aanpassingen die van 
de aanvrager worden gevraagd, de organisatie van expertencomités enz.  

 
 Eind 2006 werd, op initiatief van de Vlaamse overheid, het kwaliteitscentrum voor kleinschalige 

hernieuwbare energietoepassingen (QUEST vzw) opgericht. Het kwaliteitscentrum is in eerste 
instantie gericht op de kwaliteitsbewaking van thermische en fotovoltaïsche zonne-
energiesystemen en warmtepompsystemen.  

 
 Belsolar is momenteel één van de partners van QUEST, waarbij het de thermische zonne-

energiesector vertegenwoordigt. Op deze wijze heeft QUEST de operationele implementatie van 
het kwaliteitssysteem van Belsolar overgenomen.   

 
 Sinds begin 2008 werd de overname van het volledige beheer van het vroegere Belsolar-

kwaliteitssysteem voorbereid binnen QUEST. Eventuele aanvragen tot deelname aan het 
kwaliteitssysteem zijn in te dienen bij QUEST, maar zullen pas vanaf begin volgend jaar 
effectief kunnen worden behandeld.  

 
 Bovendien werd de vakvereniging Belsolar in de loop van 2008 gereorganiseerd en uitgesplitst 

in twee deelverenigingen, respectievelijk BelPV (voor de fotovoltaïsche systemen) en Belsolar 
vzw (voor de zonthermische systemen). Door de overdracht van de secretariaatstaken is het in 
deze overgangsfase mogelijk dat de doorlooptijden langer zijn dan de hierboven vermelde 
richtwaarden. 

  
2. Het is niet zo dat elk pakket van zonnecollectoren, zonneboiler en toebehoren dat gecommercia-

liseerd wordt, de goedkeuring moet krijgen van Belsolar. 
 
 Het doelbereik van het Belsolar-kwaliteitssysteem beperkte zich tot leveranciers van 

gestandaardiseerde residentiële toepassingen voor warmtapwaterbereiding. Het betrof een 
vrijwillig systeem dat geen wettelijke of andersoortige vereiste is om producten op de Belgische 
of Vlaamse markt te commercialiseren. Er werd in die zin geen handelsbarrière gecreëerd door 
het systeem.  

 
 Het kwaliteitslabel werd ook niet toegewezen op het niveau van elk pakket van 

zonnecollectoren, zonneboiler en toebehoren als dusdanig, maar op de combinatie van een 
welbepaalde leverancier in combinatie met een welbepaald gamma aan producten.  De reden is 
dat een aantal elementen van het kwaliteitssysteem ook betrekking heeft op de dienstverlening 
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naar de eindklanten (bijvoorbeeld garanties, handleidingen) en naar de installateurs 
(bijvoorbeeld opleidingen, opleveringsinstructies) voor dat welbepaalde gamma. Met betrekking 
tot de productgerelateerde elementen baseert dit kwaliteitssysteem zich zoveel mogelijk op 
bestaande Europese normeringen. 

 Het kwaliteitssysteem voorzag in een initiële controle van de verschillende elementen met 
betrekking tot producten én diensten. Bij een positieve eindevaluatie van de aanvraag werd de 
kandidaat in een proefstatuut van 1 jaar aanvaard, waarbinnen eventuele klachten via de 
klachten- en/of technische commissie ook verder konden worden opgevolgd. Er was in de vorige 
versie van het kwaliteitssysteem geen systematische herbehandeling op productniveau 
geïncorporeerd.  

 
 In het toekomstige kwaliteitssysteem dat door QUEST beheerd wordt, zal een vorm van 

recurrente controle actief onderdeel vormen van het systeem. De concrete invulling daarvan is in 
uitwerking. De eventuele herbehandeling na wijzigingen in producten zal daar eveneens verder 
beschreven worden.  

3. Volgens het Vlaams Energieagentschap is Belsolar zijn engagementen in voldoende mate 
nagekomen. In het kader van de huidige sectorovereenkomst wordt jaarlijks één stuurgroep-
vergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van de 3 betrokken partijen (de Vlaamse 
overheid, Belsolar en de Vlaamse distributienetbeheerders), waar de engagementen van de 
betrokkenen worden geëvalueerd. 

 Verder dient vermeld te worden dat de koppeling tussen de deelname aan het Belsolar-
kwaliteitslabel enerzijds en het verkrijgen van een premie door de distributienetbeheerders 
anderzijds, vanaf 1 januari 2008 werd opgeheven. De Europese Commissie laat niet toe dat een 
lidstaat een éénzijdig erkend kwaliteitslabel gebruikt als criterium voor het uitreiken van 
subsidies of andere financiële tegemoetkomingen. De nieuwe voorwaarden werden, 
overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbare 
dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, vastgelegd en 
goedgekeurd door het Vlaams Energie-agentschap. De nieuwe voorwaarden hebben enkel 
betrekking op de productgerelateerde elementen (gebaseerd op de Europese normeringen).  

 
 De systemen die voldoen aan het Belsolar-kwaliteitssysteem  (en het toekomstig Quest-label) 

voldoen aan de nieuwe voorwaarden. 
 
4. De jaarlijkse stuurgroepvergadering voor de opvolging van de sectorovereenkomst wordt dit jaar 

voorzien eind november.  
 
 De nieuwe uitgangspunten voor de toekomstige sectorovereenkomst zijn op dit ogenblik nog 

niet bekend.  
 
 De afspraken met betrekking tot een nieuwe sectorovereenkomst zullen worden gemaakt op 

basis van de evaluatie van de overdracht van het Belsolar-label naar Quest enerzijds, en de 
evaluatie van de ontkoppeling van het kwaliteitslabel met de premies van de netbeheerders, die 
voor het eerst in 2008 werden toegepast, anderzijds. 

 
 De onderhandelingen zullen, in het kader van de nieuwe REG-actieplannen voor 2010, worden 

opgestart in het voorjaar van 2009. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -553- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 70 
van 30 oktober 2008 
van HANS SCHOOFS 
 
 
 
Elektriciteitsvoorziening   -   Noodaggregaten 
 
De Vlaamse elektriciteitsmarkt kent een gezonde mix aan energiebronnen. Het feit blijft echter dat 
Vlaanderen grotendeels afhankelijk blijft van import van elektriciteit. 
 
Bij eventuele pannes in het elektriciteitsnet is men dan ook aangewezen op noodaggregaten om het net 
opnieuw op te starten. Zo staat bijvoorbeeld in de steenkoolcentrale in Mol een gasturbine die moet 
zorgen voor het opvangen van piekmomenten in het verbruik en voor het heropstarten van het 
elektriciteitsnet. 
 
Er bestaat echter onduidelijkheid over de bestemming van die gasturbine in Mol na de sluiting van de 
steenkoolcentrale in 2009. In een persoonlijke boodschap laat Electrabel weten dat ze een kosten-
batenanalyse laat uitvoeren. In de media vertelt de woordvoerder van Electrabel dat de gasturbine zal 
blijven en in de steenkoolcentrale zelf vertelt men dat de gasturbine verkocht zal worden. 
 
Het lijkt van cruciaal belang dat minister op de hoogte is van de noodcapaciteit in Vlaanderen en dat er 
transparantie bestaat over het inzetten van deze noodaggregaten en over het effect dat zij hebben op de 
elektriciteitsvoorziening in Vlaanderen.   
 
1. Hoeveel noodaggregaten zijn er in Vlaanderen?  
 

Welke dekking voorzien deze noodaggregaten en welke hoeveelheid elektriciteit kunnen zij 
produceren?   

 
2. Zijn er momenteel voldoende noodaggregaten in Vlaanderen voor een snelle en efficiënte 

heropstart van het elektriciteitsnet? 
 
3. Hoeveel noodaggregaten heeft Electrabel momenteel nog in dienst en wat zijn haar 

toekomstplannen met deze noodaggregaten, in het bijzonder met de gasturbine in Mol? 
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1. Het is beter om in dit kader niet te spreken over noodaggregaten maar wel over black start 

centrales. Dat zijn éénheden die zonder elektrische voeding van buitenaf kunnen opstarten. Zij 
worden ingezet om het elektriciteitsnet na een black out geleidelijk terug onder spanning 
brengen. Zij zorgen ervoor dat andere productie-eenheden die wel voeding uit het net nodig 
hebben om op te starten terug opgestart kunnen worden.  

 Op deze wijze kan de stroomtoevoer naar de netgebruikers geleidelijk weer op gang gebracht 
worden. Black start is dus te beschouwen als de eerste schakel in een complex proces.  

 Er zijn in Vlaanderen drie black start eenheden gecontracteerd (via aanbesteding) door Elia 
System Operator voor de periode t.e.m. 2009. Er werden twee eenheden gecontracteerd voor de 
zone noordwest en één eenheid voor de zone noordoost (de regelzone van Elia is opgedeeld in 5 
elektrische zones die een synchrone heropstart van het net mogelijk maken). 

 In België heeft Electrabel een contract met Elia voor een “black start” vanuit Mol, Drogenbos, 
Herdersbrug en Coo/Tihange. Het Belgische net kan vanuit deze sites opgestart worden. 

 
 De gecontracteerde éénheden voorzien voor de zones noordoost en noordwest in Vlaanderen een 

totaal vermogen van 697 MW. Een geografische spreiding van deze black start eenheden is 
echter minstens even belangrijk als de hoeveelheid vermogen die zij kunnen produceren. 

 
2. We kunnen stellen dat er momenteel voldoende blackstart eenheden zijn in Vlaanderen. Voor de 

periode vanaf 2010 kan er zich wel een probleem stellen voor de zone noordoost door het 
wegvallen van de steenkoolcentrales van Mol. Deze laatste voorziet nl, in combinatie met de 
gasturbine van Mol, in de zone noordoost de black start dienst. Het gaat hier immers over een 
zgn. “conditional” blackstart waarbij de gasturbine gebruikt wordt om de steenkoolcentrale op te 
starten die op haar beurt het net kan voeden in geval van black-out. Het vermogen van de 
gasturbine in Mol alleen is onvoldoende om zelfstandig de voeding van het net in deze zone snel 
en efficiënt te herstarten. Tot nu toe hebben zich geen alternatieven voor deze zone aangediend. 
Er wordt nog onderzocht op welke wijze de uitrusting van een blackstart eenheid in deze zone 
kan aangemoedigd worden. 

 
3. - De gasturbine in Mol initieert de start van een kolengroep te Mol ( 125 MW). 

- De dieselmotor in Drogenbos initieert de STEG (stoom- en gasturbine) in   
- Drogenbos (460 MW). 
- De gasmotor in Herdersbrug  initieert de STEG (stoom- en gasturbine) in Herdersbrug 

(460 MW). 
- Het spaarbekken van Coo initieert een groep van de kerncentrale in Tihange. 
 

De bovenvermelde black start centrales blijven normaal operationeel in de toekomst, met 
uitzondering van Mol. In het kader van de veroudering van de piekgroepen, wordt momenteel de 
vervanging van deze installaties onderzocht, teneinde de bevoorradingszekerheid aan de klanten 
te kunnen blijven garanderen. 
 
Meer specifiek voor de gasturbine van Mol, wordt de situatie na de sluiting van de kolengroepen 
bestudeerd. Na het sluiten van de kolengroepen kan de gasturbine niet meer dienst doen als 
“black start”, maar wel nog ingezet worden als piekgroep. Hierover wordt momenteel een 
technische studie en een kosten-batenanalyse uitgevoerd.  
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Vraag nr. 71 
van 30 oktober 2008 
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Bosuitbreiding Ninove-Roosdaal  -  Stand van zaken 
 
In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 303 van 20 februari 2006 (Websitebulletin 
publicatiedatum 31-03-2006) stelde de toenmalige bevoegde minister Kris Peeters dat het Vlaams 
Gewest, de afdeling Bos en Groen, samen met de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en 
de gemeenten Ninove en Roosdaal, een studie heeft opgestart met als titel “Bosuitbreiding te Ninove 
en Roosdaal met speciale aandacht voor de ontwikkeling van een stadsbos, de versterking van het 
Neigembos en de inrichting van de Dendervallei”. Het realiseren van een verbinding tussen het 
Neigembos en Berchembos werd door de afdeling Bos en Groen reeds onderzocht en als ecologisch 
wenselijk beschouwd. 
 
Verder stelt de toenmalige bevoegde minister in zijn antwoord dat de haalbaarheid van de 
implementatie van deze verbinding onderwerp is van bovenvermelde studieopdracht. “Momenteel ligt 
de inrichtingsvisie, waarin een dergelijke verbinding wordt vooropgesteld ter goedkeuring bij de 
Colleges van Burgemeester en Schepenen van de gemeenten Ninove en Roosdaal. Als zij akkoord 
gaan met de inrichtingsvisie, dan zal in een laatste fase van de studie een stappenplan 
(implementatieplan) worden uitgewerkt om deze visie ook effectief te realiseren.” 
 
1. Wat is de stand van zaken in dit dossier?  
 
2. Is de studie intussen voltooid, is de inrichtingsvisie goedgekeurd door de colleges van 

burgemeester en schepenen van de gemeenten Ninove en Roosdaal?  
 
3. Is een stappenplan uitgewerkt en zal de verbinding tussen beide bossen ook effectief gerealiseerd 

worden? Zo ja, wanneer?  
 

Zo neen, waarom niet? 
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1. De studie ‘Bosuitbreiding te Ninove en Roosdaal met speciale aandacht voor de ontwikkeling 

van een stadsbos, de versterking van het Neigembos en de inrichting van de Dendervallei’ is 
afgerond. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werkt geleidelijk aan de uitwerking op het 
terrein. Daarbij moet men rekening houden met afwikkelingen van de noodzakelijke ruimtelijke 
planningsprocessen, budgettaire mogelijkheden en verwervingsmogelijkheden van gronden voor 
bosuitbreiding. 

 
2. Het eindrapport van de studie werd in juni 2006 afgeleverd. De gemeente Roosdaal heeft de 

studie en inrichtingsvisie goedgekeurd op 30 maart 2007, door de gemeente Ninove gebeurde 
dat op 26 april 2007. 

 
3. In het voorgestelde "operationeel inrichtingsplan" dat in de voormelde studie is opgenomen, 

wordt voor het deelgebied Neigembos-Berchembos de periode 2008-2018 voor de nodige 
terreinverwervingen (door het ANB) naar voor geschoven. Voor bepaalde terreinen, palend aan 
het Neigembos, zijn momenteel al minnelijke aankoopdossiers gestart of beëindigd. 
Voorafgaand aan de concrete realisatie van het verbindingsgebied tussen Neigembos en 
Berchembos zelf is er echter een bestemmingswijziging noodzakelijk door middel van de 
opmaak van een gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Die procedurele stap kan 
worden gezet na goedkeuring van de visie over de afbakening buitengebied regio Vlaamse 
Ardennen (deelruimte Dender-Mark, waar dit gebied wordt voorgesteld als bosverbindings-
gebied) met bevestiging van agrarische gebieden. Na goedkeuren van het RUP zullen 
verwervingen in dit bosverbindingsgebied op effectieve wijze kunnen doorgaan met daarop 
aansluitend de realisatie van bos op het terrein. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 73 
van 30 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Vlaamse reserve emissierechten   -   Waalse trekkingsrechten 
 
Volgens de beslissing van het Overlegcomité van 1 februari 2008 betreffende het Nationaal 
Toewijzingsplan van emissierechten  en de problematiek van de bijkomende inspanning die door de 
Europese Commissie wordt gevraagd, zal het Vlaams Gewest “technisch en juridisch nagaan hoe de 
Vlaamse reserve de trekkingsrechten van het Waals Gewest zo correct mogelijk kan opnemen in haar 
wetgeving”.  
 
1. Heeft deze technische en juridische analyse ondertussen plaatsgevonden? Zo ja, wie heeft ze 

verricht en wat blijkt er uit? 
 
2. Gaat de minister ervan uit dat volgens de conclusies van deze analyse de opgezette constructie om 

de Waalse trekkingsrechten op te nemen in de Vlaamse reserve, effectief kan plaatsvinden? 
 
3. Welke gevolgen verbindt de minister aan de conclusies van de technische en juridische analyse 

met betrekking tot de uitvoering van het akkoord dat op het Overlegcomité van 1 februari 2008 
werd bereikt? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 73 van 30 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
1-3.  In uitvoering van de beslissing van het Overlegcomité van 1 februari 2008 inventariseren het 

Vlaamse en het Waalse Gewest momenteel de verschillende technische en juridische mogelijk-
heden. Daar de analyse nog niet afgerond is, kunnen er nog geen conclusies uit getrokken 
worden. Een eerste vergadering om de verschillende technische en juridische opties tegen 
mekaar af te wegen vindt plaats voor het kerstreces teneinde de nodige bepalingen zo spoedig 
mogelijk te treffen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 74 
van 30 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Grensoverschrijdende aardgasdistributie   -   Stand van zaken 
 
Het tot stand brengen van een interne markt is een belangrijke doelstelling van de Europese Unie. Op 
dit vlak is al een lange weg afgelegd. Ook inzake de realisatie van de interne energiemarkt is al veel 
verwezenlijkt. Uitdrukking hiervan is onder andere de Richtlijn 2003/55/EG van 26 juni 2003 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas. Toch blijven nog een 
aantal praktische beperkingen bestaan die een werkelijke vrije interne energiemarkt belemmeren. 
 
De grensoverschrijdende gasdistributie of deze nu van internationale of interregionale aard is, blijkt 
vandaag nog geen feit te zijn. Dit zorgt ervoor dat we nog niet kunnen spreken van een volwaardige 
interne markt, hoewel dit een belangrijke doelstelling is van Europa. Een echte vrijgemaakte markt 
komt ook de consument ten goede. De elektriciteitsmarkt is hier het schoolvoorbeeld van hoe het niet 
moet. Van een monopolie naar een oligopolie, is als van de regen in de drop.  
 
Een grensoverschrijdende gasdistributie moet natuurlijk ook in de praktijk uitgebouwd worden met 
fysieke interconnecties tussen aardgasnetten op alle drukniveaus, dus ook op het niveau van de 
eindgebruiker. 
 
Een bekend probleem in de grensregio’s is het drukverlies op het aardgasnet van gebruikers die zich 
bevinden op het einde van het aardgasnet. Aardgasdistributeurs kunnen zelden de garantie geven dat er 
op piekmomenten voldoende capaciteit zal zijn op een zo’n eindpunt.  Een internationale of 
interregionale interconnectie op eindgebruikersniveau kan ervoor zorgen dat heel wat woningen in 
grensregio’s de kans krijgen om aan te sluiten op aardgas en dus over te schakelen naar een 
milieuvriendelijkere vorm van bijvoorbeeld woningverwarming.  
 
Vandaag blijkt dit echter niet mogelijk. Vlaamse distributienetbeheerders mogen geen werken 
uitvoeren op buitenlands grondgebied. Ook kunnen buitenlandse eindafnemers geen leveringscontract 
afsluiten met een leverancier met een Vlaamse licentie. 
 
Deze belemmeringen staan een effectief ééngemaakte markt in de weg.  
 
1. Is de minister op de hoogte van dergelijke aanvragen tot aansluiting in grensgebieden? 
 

Wat zeggen de Europese regels daar vandaag over? Wie kan hierin een oplossing bieden? 
 

Ziet de minister een mogelijkheid om hieraan een oplossing te bieden? 
 
2. Heeft de minister dit probleem reeds bij de Europese Commissie aangekaart? 
 
3. Bestaat er vandaag al grensoverschrijdende aardgasdistributie, zowel internationaal als 

interregionaal? 
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4. Hoever is men gevorderd met de interconnectie van de netten?  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 74 van 30 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. Een goed functionerende interne energiemarkt is inderdaad een essentiële doelstelling van de 

EU.  Deze interne energiemarkt vereist een betrouwbaar en coherent Europees energienetwerk, 
dus (grensoverschrijdende) gekoppelde netten zijn noodzakelijk. Stapsgewijs dwingen de 
Europese regels tot de realisatie daarvan door hervorming van de vroegere marktorganisatie 
(met nationale netwerken) naar een interne markt. Met de koppeling van de nationale netten 
werd een begin gemaakt door de interconnectie van de vervoersnetten. Op het niveau van de 
gasdistributienetten zijn er echter op heden geen Europese regels die een koppeling van 
nationale netten voorschrijven. Een verbod is er anderzijds ook niet. Er zijn wel technische 
belemmeringen die de koppeling van gasdistributienetten in de weg staan: zo worden er in 
verschillende landen verschillende gaskwaliteiten verdeeld, en dit staat een koppeling van deze 
netten in de weg. En doordat de gasdistributienetten in verschillende landen op een verschillende 
manier uitgebaat worden, is een koppeling van de netten niet zonder meer mogelijk.  

  
 Wat betreft uw vraag naar het voorkomen van aanvragen tot aansluiting in grensgebieden, is het 

zo dat er zo goed als geen aanvragen vanuit het buitenland zijn tot aansluiting op Vlaamse 
aardgasdistributienetten. Volgende situaties van aansluiting op een ander distributienet dan 
datgene waartoe de afnemer behoort, komen wel sporadisch voor:  

 
 (1) Aansluiting, binnen Vlaanderen zelf, op een ander distributienet dan dat aanwezig in de 

eigen gemeente. Deze problematiek wordt momenteel aangepakt in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomsten tussen aardgasnetbeheerders.  

 
 (2) Bestaande historische situaties van grensoverschrijdende levering. In dergelijke gevallen 

rijzen dan praktische vragen betreffende leverancierskeuze en toepasselijke wetgeving. 
   
 Dergelijke aanvragen gaan over uitzonderingssituaties waarbij geval per geval en in 

samenwerking met de betrokken aardgasnetbeheerders en eventueel ook betrokken overheden 
naar een oplossing gezocht moet worden. Een probleem hierbij is dat de aardgasnetbeheerder het 
monopolie heeft voor de uitbouw en beheer van het distributienet in het welbepaalde gebied. 

 
2. Als "hoedster van de Europese verdragen" ziet de Europese Commissie erop toe dat de Europese 

wetgeving wordt toegepast. Zoals in het antwoord op deelvraag 1 vermeld, is de afwezigheid 
van grensoverschrijdende koppeling van distributienetten evenwel niet in strijd met enige 
Europese regel.  Het is dus niet nuttig het probleem bij de Europese Commissie aan te kaarten. 

 
3. Op basis van niet-gedetailleerde gegevens uit de gemengde sector hebben we weet van enkele 

tientallen Nederlandse afnemers die aangesloten zijn op distributienetten in Vlaanderen. 
 
 En in de gemeente Baarle-Hertog zijn een 800-tal Vlaamse afnemers aangesloten op het 

distributienet van het Nederlandse Intergas Energie. Dit is echter een zeer specifieke situatie 
aangezien het gaat om een enclave in Nederland. Gezien de omvang van het aardgasnet in 
Baarle-Hertog en het relatief hoge aantal afnemers, werd Intergas Energie daar in het verleden 
effectief aangesteld als aardgasnetbeheerder. 
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 Deze situaties mogen evenwel niet verward worden met koppeling van gasdistributienetten van 
verschillende landen, zoals aangehaald in uw vraagstelling. Dergelijke koppelingen zijn 
momenteel niet aan de orde. 

 
4. De Europese projecten van interconnectie van de netten betreffen Europese knelpunten in of 

tussen de verschillende vervoersnetten, die tot een ander niveau behoren dan de distributienetten 
waarvan sprake in uw vraag.  Op 15 april 2008 werd een rapport van de Europese Commissie 
bekend gemaakt (COM(2008) 192) dat de vooruitgang vaststelt in de ontwikkeling van de 
interne gas- en elektriciteitsmarkt.  Het uitgebreide antwoord op deze deelvraag kan u dus daarin 
terugvinden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 77 
van 3 november 2008 
van KURT DE LOOR 
 
 
 
Energiescans   -   Stand van zaken 
 
Op basis van artikel 3, §4 van het REG-besluit (rationeel energiegebruik) van 2 maart 2007 heeft de 
netbeheerder de openbaredienstverpliching om in de periode 2007-2009 een aantal energiescans uit te 
voeren bij specifieke doelgroepen van huishoudelijke eindafnemers. Het totaalaantal energiescans dat 
elke netbeheerder moet laten uitvoeren, is gelijk aan 2 per 100 huishoudelijke toegangspunten op het 
elektriciteitsdistributienet per 1 oktober 2006. 
 
Bij deze openbaredienstverplichting spelen de steden en gemeenten ook een rol. In dit kader heb ik de 
volgende vragen. 
 
1. Het aantal uit te voeren energiescans wordt jaarlijks per netbeheerder verdeeld over de gemeenten 

die aangesloten zijn op zijn net en die een convenant hebben afgesloten, op basis van het aantal 
huishoudelijke toegangspunten per gemeente per 1 oktober 2006. Niet-uitgevoerde energiescans 
worden na elk jaar herverdeeld over alle gemeenten die een convenant hebben afgesloten of alsnog 
een convenant afsluiten, op basis van het aantal huishoudelijke toegangspunten per gemeente per 1 
oktober 2006. 

 
a) Welke gemeenten hebben hierover een convenant met de netbeheerders afgesloten en 

wanneer? 
 

b) Welke gemeenten hebben niet ingetekend op dit initiatief? 
 
2. Welke communicatie-initiatieven werden ondernomen om de gemeenten warm te maken voor dit 

initiatief? 
 
3. Elke gemeente bepaalt de specifieke doelgroepen waaraan de energiescans worden aangeboden. 

Deze doelgroepen mogen niet samenvallen met de geselecteerde doelgroepen in het kader van de 
actie klimaatwijken. 

 
Welke doelgroepen hebben de verschillende deelnemende gemeenten aangeduid? 

 
4. Elke gemeente bepaalt door wie de energiescans worden uitgevoerd. De energiescans kunnen 

worden uitgevoerd door gemeentepersoneel, door personeel van de netbeheerder of door derden. 
 

Wie werd uiteindelijk door de verschillende gemeenten aangewezen om deze energiescans uit te 
voeren? 

 
5. Een energiescan is gedefinieerd als een doorlichting die, op basis van een bezoek ter plaatse, een 

eerste beeld geeft van de energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op het vlak van 
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gebouwschil, verwarming, sanitair warm water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag en 
waarbij tijdens het bezoek op die plaatsen waar het zinvol wordt geacht, spaarlampen, een 
spaardouchekop, radiatorfolie en buisisolatie worden geplaatst. 

 
a) Heeft men op basis van de door de netbeheerder reeds doorgevoerde rapportage, een zicht op 

het aantal spaarlampen, spaardouchekoppen, radiatorfolie en buisisolatie dat reeds werd 
geplaatst? 

 
b) Hoeveel primaire energiebesparing werd inmiddels door dit initiatief gerealiseerd? 

 
6. Over de uitvoering van deze actieverplichting wordt door de netbeheerder jaarlijks voor 1 mei 

gerapporteerd aan het Vlaams Energieagentschap. 
 

Blijken er uit deze rapportage problemen, zo ja welke en hoe worden ze opgelost? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 77 van 3 november 2008 
van KURT DE LOOR 
 
 
 
1. Alle gemeenten hebben ingetekend op het aanbod inzake energiescans.  De convenanten met de 

gemeenten werden afgesloten eind 2007, begin 2008. 
 

Voor wat de gemeenten betreft die geopteerd hebben om in te gaan op het aanbod van de 
netbeheerder inzake de uitvoering van de energiescans, verloopt de aanlevering van adressen 
niet in alle gemeenten even vlot.  Zeven gemeenten hebben tot op heden nog geen adressen 
aangeleverd, hoewel zij dus officieel deelnemen aan de actie, werden er tot dusver geen scans 
werden uitgevoerd op hun grondgebied. Anderzijds hebben sommige netbeheerders ervoor 
geopteerd om de uitvoering van de scans gemeente per gemeente aan te pakken, waardoor niet 
in alle gemeenten reeds gestart werd met de uitvoering van scans.  

 
2. In het begin van de actie werden alle gemeenten op de hoogte gebracht van het initiatief. Er 

werden verschillende informatiesessies georganiseerd en alle gemeentebesturen hebben een 
brief ontvangen waarin de actie werd uiteengezet. Ook naar intermediaire organisaties toe (zoals 
OCMW’s, armenverenigingen) werden verschillende initiatieven ondernomen. Specifiek voor 
het aanleveren van de adressen werden oproepen gepubliceerd in verschillende gemeentelijke 
informatiebladen, de magazines van de netbeheerders zelf en wordt samengewerkt met de 
OCMW’s en armenverenigingen. Sommige netbeheerders hebben ook een folder laten drukken 
waarin opgeroepen wordt om deel te nemen aan de scanactie. 

 
3. De keuze van de verschillende gemeenten is verdeeld: sommigen bieden dit aan al hun gezinnen 

aan (bijvoorbeeld door een oproep in het gemeentelijk infoblad), sommigen opteren voor de 
OCMW-klanten, sommigen hebben gekozen voor bewoners van een bepaalde wijk, anderen 
hebben dit gekoppeld aan een prijs voor de deelnemers aan een bepaalde actie, zoals 
bijvoorbeeld “Ik Kyoto” en “Met belgerinkel naar de winkel”. Een heel aantal van de gemeenten 
die oorspronkelijk enkel voor de doelgroep OCMW-klanten kozen, ondervindt problemen bij het 
aanleveren van adressen en heeft intussen de gekozen doelgroep verruimd. 

 
4. 11 gemeenten hebben geopteerd om de energiescans uit te voeren met eigen personeel. 
 

92 gemeenten hebben geopteerd om de uitvoering van de energiescans zelf uit te besteden aan 
een derde partij. In de meeste gevallen werd hier geopteerd voor een lokaal initiatief of een 
lokale vereniging (sociaal economie bedrijf (energiesnoeier), familiehulp, Natuurpunt, …).  
 
De andere gemeenten hebben geopteerd om in te tekenen op de door de netbeheerder 
aangeboden uitvoerder.  
 
In totaal zijn er een 40-tal organisaties betrokken bij de uitvoering van energiescans.  

 
5+6.  Zoals reeds aangegeven in de vraag om uitleg 1070 van de heer Decaluwé, werd de uitvoering 

van de scans pas gestart eind 2007, begin 2008. Gelet op het uitermate kleine aantal uitgevoerde 
scans in 2007, werd er in mei 2008 over deze actie niet gerapporteerd en zal de rapportering pas 
plaatsvinden in mei 2009 (over de scans uitgevoerd in 2007 en de scans uitgevoerd in 2008). 
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Problemen met de rapportage zelf konden nog niet worden vastgesteld. De ‘kinderschoen-
problemen’ met de software en met de afgeleverde rapporten werden opgelost. 

 
 Een indicatie van het aantal uitgevoerde maatregelen (spaarlampen, spaardouchekop etc) kan er 

op dit ogenblik nog niet gegeven worden. Half oktober werd aan de netbeheerders nog een 
update gevraagd van het aantal uitgevoerde scans: op dat ogenblik waren er 20.208 scans 
uitgevoerd (op een globale doelstelling van 52.270). Sommige netbeheerders geven aan dat het 
niet evident wordt om de globale doelstelling te halen voor het einde van 2009, andere 
netbeheerders verwachten dan weer geen problemen.   

 
 Per uitgevoerde scan wordt in het kader van de resultaatsverplichting van de netbeheerders 

forfaitair een primaire energiebesparing van 1277 kWh toegekend. Dit betekent tot medio 
oktober 2008 dus een primaire energiebesparing van 25,8 GWh.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 79 
van 5 november 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Stookolietanks   -   Hergebruik als regenwatertank 
 
Het omvormen van een stookolietank naar een regenwatertank gebeurt in de praktijk. Op het internet 
zijn verschillende firma’s te vinden die daarvoor reclame maken. De vraag rijst of het ook wel 
wettelijk mag. 
 
Het "Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, 01.10.2004" voorziet niet in 
voorschriften naar materiaalgebruik. Andere bouwvoorschriften voor regenwateropvang zijn niet 
direct te vinden. Er zijn wel voorschriften wat betreft de grootte van de hemelwaterput. 
 
In Vlarem staat dat men een stookolietank ofwel moet laten opgraven door een erkende aannemer 
ofwel moet laten opvullen. In principe mag ze dus niet leeg in de grond aanwezig blijven. Gewoon in 
de grond reinigen en dan gebruiken voor regenwater kan dus eigenlijk niet, of toch? 
 
Is hergebruik van stookolietanks als regenwatertank een toegelaten praktijk? 
 
Zo neen, zijn er dan geen initiatieven nodig om dat te verduidelijken? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 79 van 5 november 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Op diverse plaatsen wordt in titel II van het VLAREM voorgeschreven dat de houders voor de opslag 
van stookolie bij bedrijven en particulieren die definitief buiten gebruik worden gesteld, geledigd en in 
principe verwijderd moeten worden. In het geval dat het technisch onmogelijk is om de houder te 
verwijderen, moet deze worden gevuld met zand, schuim of enig ander inert materiaal. Verder moeten 
alle maatregelen worden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen. 
 
Deze bepalingen laten niet toe dat een houder voor stookolie achteraf wordt opgevuld met regenwater. 
In vele gevallen zal het gebruik van de houder als regenwateropslagplaats trouwens tot een versneld 
doorroesten van de wanden leiden waardoor er grondverzakkingen en mogelijks nog verdere 
verspreiding van verontreiniging kan ontstaan. 
 
Ik meen dat deze bepalingen op zich voldoende duidelijk zijn en op dat vlak dus geen verdere 
initiatieven noodzakelijk zijn. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 86 
van 6 november 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
N8 Oudenaarde   -   Fietspad 
 
Op de kruising van de N8 en de N60 in Oudenaarde ligt een grote rotonde. Op deze rotonde is er een 
aanliggend fietspad. Fietsers die deze rotonde verlaten richting Dokter Honoré Dewolfstraat kunnen 
dat via een gemarkeerd fietspad. Na 50 meter stopt het fietspad echter abrupt. De weg is er evenwel 
voldoende breed voor een verlenging. Het fietspad aan de overkant loopt zelfs nog minstens 30 meter 
verder.  
 
Door het ontbreken van een fietspad iets verder van de rotonde en de grote breedte van het resterende 
deel van de rijweg versnellen wagens er meer dan wenselijk is. Fietsers kunnen op die manier in 
gevaar komen. 
 
1. Waarom wordt het fietspad niet met enkele tientallen meters verlengd? 
 
2. Neemt men initiatieven om het einde van het fietspad beter aan te duiden in de wegmarkeringen en 

met borden? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 86 van 6 november 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. In de betreffende zone is een centrale aslijn op de rijweg gemarkeerd. Dit heeft als gevolg dat 

geen voertuigen mogen parkeren op de rijweg. Het verlengen van de fietspadmarkering zoals 
voorgesteld, zou als gevolg hebben dat op de ontstane restruimte onmiddellijk naast het fietspad 
autobestuurders de neiging kunnen krijgen er te parkeren, ondanks de beperkte ruimte. Deze 
praktijk zou fietsers op die plaats kunnen hinderen.  

 Bij de wegbeheerder, de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, zijn geen klachten 
bekend omtrent de beschreven situatie. 

 
2. Het einde van het fietspad is op reglementaire wijze gesignaleerd met het gevaarsbord A25, met 

onderbord. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 89 
van 7 november 2008 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
Kruispunt A12 Meise   -   Verkeersveiligheid 
 
De verkeerswisselaar met de A12 op de grens met Meise moet een oplossing bieden voor het zwarte 
kruispunt aan de A12 met de Kerkhofstraat. 
 
Omdat de Raad van State echter het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) schorste voor het 
bedrijventerrein Meise-Westrode, wordt hierdoor ook de aanleg van de verkeerswisselaar onmogelijk. 
 
Deze schorsing heeft, zeker met het oog op de verbetering van de verkeersveiligheid en de mobiliteit 
in Londerzeel en omgeving, ernstige nadelige gevolgen. Ook de economische ontwikkeling van deze 
zone komt hierdoor in het gedrang. 
 
Kan de minister meedelen welke initiatieven genomen worden om de aanpassing van het 
verkeersknooppunt alsnog uit te voeren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 89 van 7 november 2008 
van PIETER HUYBRECHTS 
 
 
 
Het TV3V-project voor de herinrichting van het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de 
Londerzeelsesteenweg, werd aanbesteed op 24 oktober 2006 (volledige herinrichting van het 
kruispunt). 
Gezien de uitvoering omwille van onteigeningen op zich liet wachten en het de bedoeling was in 2008 
de verkeerswisselaar Meise-Westrode aan te besteden en uit te voeren in 2009, werd met de laagste 
inschrijver overeengekomen enkel het gedeelte parallelweg langs de westzijde van de A12 van 
Kerkhofstraat richting Antwerpen uit te voeren. Met de komst van de wisselaar zou immers het 
kruispunt verdwijnen. Dit TV3V-project is nog niet gegund. 
 
Gezien het GRUP op 29 september 2008 geschorst werd door de Raad van State, werd de 
aanbesteding van de verkeerswisselaar ingetrokken en kan de uitvoering ervan niet starten in 2009. 
 
Momenteel wordt samen met het departement RWO onderzocht wat de verdere timing is voor de 
opmaak van een nieuw GRUP. 
Afhankelijk van deze timing zal beslist worden of het kruispunt volledig heraangelegd wordt in het 
TV3V-project of niet. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 96 
van 12 november 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Kruispunt A12 Meise   -   Verkeersveiligheid 
 
Het kruispunt tussen de Londerzeelse steenweg en de Kerkhofstraat in Westrode (Meise) telde reeds 
heel wat ongevallen met dodelijke slachtoffers. De verkeerslichten worden geregeld genegeerd. Een 
herinrichting van het kruispunt is dan ook noodzakelijk. Ideaal is hierbij de aanleg van de beloofde 
voetgangers- en fietserstunnel of –brug om ter hoogte van Westrode en Londerzeel de drukke A12 
over te steken.  
 
Gezien de schorsing door de Raad van State van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
voor het nieuwe logistieke bedrijventerrein in Westrode, wordt echter ook de aanleg van de 
verkeerswisselaar voorlopig onmogelijk en dus op zijn minst voor een hele tijd uitgesteld.  
 
Het is daarom meer dan verantwoord, ja zelfs noodzakelijk om los van het geschorste GRUP, dringend 
initiatieven te nemen om de veiligheid op het bestaande zwarte kruispunt te verbeteren. Indien de 
realisatie van de ideale situatie, d.w.z. een fiets- en voetgangerstunnel of –brug te veel tijd in beslag 
zou nemen, lijkt op korte termijn een gelijkgrondse aanpassing van het gevaarlijk kruispunt absoluut 
noodzakelijk. 
     
Welke concrete initiatieven plant de minister op zeer korte termijn – in de komende twee jaar - om de 
verkeersveiligheid op het uiterst gevaarlijke kruispunt op de A12 ter hoogte van Westrode en 
Londerzeel te verbeteren, nu de Raad van State het GRUP geschorst heeft? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 96 van 12 november 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Het TV3V-project voor de herinrichting van het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de 
Londerzeelsesteenweg, werd aanbesteed op 24 oktober 2006 (volledige herinrichting van het 
kruispunt). 
Gezien de uitvoering omwille van onteigeningen op zich liet wachten en het de bedoeling was in 2008 
de verkeerswisselaar Meise-Westrode aan te besteden en uit te voeren in 2009, werd met de laagste 
inschrijver overeengekomen enkel het gedeelte parallelweg langs de westzijde van de A12 van 
Kerkhofstraat richting Antwerpen uit te voeren. Met de komst van de wisselaar zou immers het 
kruispunt verdwijnen. Dit TV3V-project is nog niet gegund. 
 
Gezien het GRUP op 29 september 2008 geschorst werd door de Raad van State, werd de 
aanbesteding van de verkeerswisselaar ingetrokken en kan de uitvoering ervan niet starten in 2009. 
 
Momenteel wordt samen met het departement RWO onderzocht wat de verdere timing is voor de 
opmaak van een nieuw GRUP. 
Afhankelijk van deze timing zal beslist worden of het kruispunt volledig heraangelegd wordt in het 
TV3V-project of niet. 
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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. 8 
van 16 oktober 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Sociale huurders   -   Tevredenheidsenquête 
 
In de aangenomen resolutie betreffende de invoering van een tevredenheidsenquête bij sociale 
huurders (Stuk 619) vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaams Regering om “een initiatief te nemen 
voor het opstellen van een tevredenheidsenquête binnen de socialehuisvestingssector met een 
algemeen gedeelte voor heel Vlaanderen waarbij er ook rekening wordt gehouden met de sterke 
regionale verschillen”. 
 
Werd de tevredenheidsenquête reeds gehouden? 
 
Zo ja, wat waren de conclusies? 
 
Zo neen, wanneer zal ze gehouden worden? 
 



-578-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 8 van 16 oktober 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vorig jaar werd deze vraag reeds gesteld. Er werd toen verwezen naar de Woonsurvey 2005 die een 
schat aan informatie heeft opgeleverd. Zonder opnieuw uitgebreid in detail te treden over de resultaten 
van deze survey, wordt er nogmaals op gewezen dat er betrouwbare conclusies konden worden 
getrokken in verband met de tevredenheid van sociale huurders over hun woning en hun 
woonomgeving, en dit op Vlaams niveau. Het voordeel van de uitgevoerde grootschalige woonsurvey 
is dat de resultaten ook telkens vergeleken kunnen worden met de private huurders en eigenaars in 
Vlaanderen. Waar mogelijk werd ook de vergelijking gemaakt met de resultaten van het onderzoek 
‘Profiel van de sociale huurder en subjectieve beleving van de realisaties van de sociale huisvesting’ 
uit 2001. De resultaten van deze analyses zijn samengevat in het rapport “Op weg naar een nieuw 
Vlaams sociaal huurstelsel?” dat werd vorig jaar voorgesteld op de studiedag ‘Wonen in Vlaanderen: 
de toekomst van de sociale huisvesting’ van 21 juni in het Vlaamse Parlement.  
 
Informatie en kennis over hoe sociale huurders hun woning, woonomgeving en dienstverlening van de 
verhuurder ervaren is inderdaad van grote waarde. Enerzijds vormt dit een belangrijke insteek voor de 
sociale huisvestingsmaatschappij om bepaalde initiatieven te ontwikkelen en stappen te zetten om haar 
dienstverlening verder te verbeteren. Anderzijds is dit van belang om het gevoerde Vlaamse beleid te 
evalueren en zonodig bij te sturen. Men moet zich de vraag stellen hoe die gegevensverzameling het 
best wordt georganiseerd. Zo is een leefbaarheidsmeting meer aangewezen op wijkniveau dan op 
Vlaams niveau. Leefbaarheid wordt immers erg bepaald door wijkgebonden factoren zoals de ligging, 
de ontsluiting, de beschikbaarheid van voorzieningen, de aanwezigheid van groen, enzovoort. Dit 
blijkt ook uit het onderzoek uitgevoerd specifiek over de leefbaarheidsproblematiek in de sociale 
huisvesting en de bijdrage die een gewijzigd toewijzingsbeleid daartoe kan leveren. De resultaten van 
deze kwalitatieve analyses zijn samengevat in het rapport “Leefbaarheid en de rol van toewijzing in de 
Vlaamse sociale huisvesting” dat eveneens werd voorgesteld op de studiedag van 21 juni.  
 
Een van de conclusies van het onderzoek is dat ‘leefbaarheid’ een complex gegeven  is en dat om de 
leefbaarheid in kaart te brengen zowel objectieve indicatoren nodig zijn met betrekking tot de woning 
en de woonomgeving als het subjectieve ervaren van die omgevingscondities door de bewoners. Die 
subjectieve indicatoren van leefbaarheid vergaart men best door de bewoners zelf te gaan bevragen. In 
het kader van het nieuwe sociaal huurbesluit werd dan ook de opdracht gegeven aan het Steunpunt 
Ruimte en Wonen om een instrument uit te werken dat makkelijk hanteerbaar is door de gemeenten 
om de leefbaarheid te bevragen bij sociale huurders. Een vragenlijst met handleiding en verwerkings-
software werden begin 2008 gefinaliseerd. Dit instrument kan gebruikt worden wanneer gemeenten 
opteren om een lokaal toewijzingsreglement op te stellen om de leefbaarheid in bepaalde wijken of 
complexen te bevorderen. Maar het instrument, de bijhorende handleiding en de verwerkingssoftware 
is via de website bouwenenwonen.be gratis ter beschikking gesteld van alle gemeenten en sociale 
verhuurders. Het kan dus zeker ook gehanteerd worden als instrument om informatie te vergaren over 
het welbevinden van de bewoners. In de loop van december of ten laatste in het voorjaar van 2009 zal 
er ook een studienamiddag worden georganiseerd om de gemeenten en de sociale verhuurders 
vertrouwd te maken met het instrument.  
 
Vorig jaar werd, naar aanleiding van de opmaak van het jaarplan 2008, aan het Steunpunt gevraagd 
om na te gaan wat op vlak van tevredenheidsmeting in de sociale huisvesting nu verder kan gebeuren, 
gelet op de vorige studies. In de nota die het Steunpunt bezorgde, plaatst ze bij een grootschalig 
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tevredenheidsonderzoek op Vlaams niveau toch heel wat kanttekeningen die zeer terecht zijn. Het 
opzetten van goede metingen vraagt veel tijd en kost dus ook veel geld. Een organisatie op Vlaams 
niveau betekent ook dat de enquêtes moeten worden uitgestuurd per post wat tot een lagere respons 
leidt dan wanneer er lokaal wordt gewerkt en de SHM dit op zich neemt. Het is ook erg moeilijk de 
resultaten van leefbaarheids- en tevredenheidsmeting te interpreteren. Het gaat hier immers steeds om 
een meting van een oordeel, een attitude. Zo zullen de resultaten van de metingen bijvoorbeeld sterk 
afhankelijk zijn van de verwachtingen van de bewoners. Hoe lager de verwachtingen, hoe beter iets 
beoordeeld wordt. Dit bemoeilijkt vergelijkingen tussen verschillende metingen. Zo kunnen bewoners 
tevreden zijn met een onleefbare situatie bij gebrek aan alternatieven (bijvoorbeeld omdat een betere 
woning onbetaalbaar is). Een huisvestingsmaatschappij die reeds jaren een goed en klantvriendelijk 
beleid voert en tijdelijk te kampen krijgt met personeelsproblemen kan daardoor bijvoorbeeld slechter 
scoren dan een maatschappij die haar klanten al lang verwaarloost. Recente en ingrijpende 
gebeurtenissen kunnen een grote invloed hebben op het resultaat van de meting. Dit alles nuanceert het 
belang van dergelijke grootschalige metingen. 
 
Ten slotte moet steeds duidelijk blijven dat het perspectief van de sociale huurder maar één perspectief 
is op de kwaliteit van de dienstverlening van de sociale huisvestingsmaatschappij. Zo is het 
bijvoorbeeld evident dat een huisvestingsmaatschappij die zeer ver meegaat in de wensen van haar 
klanten, maar er niet in slaagt goede overeenkomsten af te sluiten met aannemers of sluitende rekenin-
gen voor te leggen, geen goed functionerende maatschappij is. Nochtans zal zij hoog scoren in een 
tevredenheidsonderzoek bij de huurders. Het is dan ook zinvoller dan het organiseren van een 
grootschalige tevredenheidsenquête, om de tevredenheid van sociale huurders als deelaspect mee te 
nemen bij de beoordeling van de huisvestingsmaatschappijen voor de nieuwe erkenningsronde. In het 
nieuwe kaderbesluit sociale huur wordt nu ook expliciet verwezen naar de basisbegeleidingstaken van 
de sociale verhuurder. Die taken werden verder geconcretiseerd in het MB van 21 december 2007. Het 
is dus evident dat er ook moet worden gekeken of de sociale huisverstigmaatschappijen hun taken naar 
behoren uitvoeren. Het Steunpunt Ruimte en Wonen kreeg de opdracht op zoek te gaan naar 
performantiecriteria voor de beoordeling van de sociale huisvestingmaatschappijen. De tevredenheid 
van de klant in dit geval de sociale huurder zal hier zeker ook aan bod komen. Dan moet men zien hoe 
die tevredenheid gemeten kan worden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 9 
van 17 oktober 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Lokale mandatarissen   -   Compensatie inkomensverlies 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 14 van 5 oktober 2007 (Websitebulletin publicatiedatum 
22-11-2007) in verband met lokale mandatarissen – compensatie inkomensverlies, zou ik graag 
volgende vragen willen stellen: 
 
Heeft de minister ondertussen de geanalyseerde gegevens ontvangen rond het aantal mandatarissen die 
tot op heden een inkomensverlies gecompenseerd hebben op basis van artikel 17, §2 of artikel 70, §1 
van het Gemeentedecreet en de artikelen 18 tot en met 21 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris?  
 
Zo ja, kan de minster deze gegevens bezorgen?  
 
Zo neen, hoe komt het dat deze gegevens nog niet beschikbaar zijn? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 9 van 17 oktober 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Hierbij bezorg ik u de  statistische gegevens over het aantal mandatarissen die tot op heden een 
inkomensverlies gecompenseerd hebben op basis van artikel 17, §2 of artikel 70, § 1 van het 
gemeentedecreet en de artikelen 18 tot en met 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 
januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris.  
 
Aantal gemeenteraadsleden in het Vlaamse 
gewest die op basis van art. 17, § 2 van het 
gemeentedecreet van een compensatie van 
inkomstenverlies genieten. 
 

Aantal leden van het college van 
burgemeester en schepenen in het Vlaamse 
Gewest die op basis van art. 70, § 1 van het 
gemeentedecreet van een compensatie van 
inkomstenverlies genieten. 
 

1 115 
 
Een gedetailleerd overzicht vindt u in bijlage. 

BIJLAGE 

Alfabetische tabel inzake compensatie inkomensverlies mandatarissen Vlaanderen 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/KEULEN/9/antw.009.bijl.001.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 10 
van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Overeenkomsten met gemeenten   -   Deelname faciliteitengemeenten 
 
Binnen de beleidsdomeinen Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering werden een 
aantal overeenkomsten afgesloten tussen de bevoegde minister en de gemeentebesturen van de 
Vlaamse gemeenten. Gezien de gemeentelijke autonomie, zijn deze overeenkomsten in principe 
vrijblijvend. Maar aangezien ze meestal passen in het algemeen belang, hangt er een beloning aan 
vast. Gemeenten die niet instappen in deze overeenkomsten missen dan ook vaak belangrijke 
geldelijke tussenkomsten voor de uitvoering van een degelijk lokaal beleid. 
 
De indruk leeft dat vooral de burgemeesters van de faciliteitengemeenten vaak niet ingaan op het 
aanbod vanuit de Vlaamse overheid. Daardoor worden zowel de Vlaamse als de anderstalige 
bevolkingsgroepen uit die gemeenten tekort gedaan in vergelijking met andere gemeenten, en wel door 
hun eigen bestuurders. Van de kant van de burgemeesters en gemeentebesturen is dit allerminst een 
daad van goed bestuur. 
 
Graag vernam ik in hoeverre de werkelijkheid deze indruk ook bevestigt. 
 
1. Aan welke vrijwillige programma’s, samenwerkingsovereenkomsten, convenanten of opdrachten 

binnen de beleidsdomeinen Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering hebben de 
verschillende faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel al dan niet deelgenomen? 

 
2. Om welke reden(en) werd er desgevallend niet deelgenomen? 
 
3. Hoeveel geld hebben ze daardoor niet ontvangen? 
 
N.B. Gelijkaardige vragen werden gesteld aan de ministers (Peeters nr. 18, Van Mechelen nr. 15, 

Vandenbroucke nr. 28, Anciaux nr. 12, Keulen nr. 10, Van Brempt nr. 26, Vanackere nr. 31, 
Crevits nr. 36, Ceysens nr. 11). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 10 van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
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. 12 
van 21 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Gelijkekansenbeleid   -   Actieplannen open coördinatiemethode 
 
In het voorjaar van 2006 werden doelstellingen in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Ministerieel 
Comité voor Gelijke Kansen, dat bestaat uit alle ministers uit de Vlaamse Regering. Vervolgens werd 
een ambtelijke Commissie Gelijke Kansen opgericht met vertegenwoordigers uit alle 
beleidsdomeinen. 
 
Deze goedgekeurde doelstellingennota heeft als basis gefungeerd voor het opstellen van de 
actieplannen 2006-2007 en 2008-2009 die zijn ingediend in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid. 
 
Uit de gedachtewisseling in de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke 
Kansen van 2 oktober jongstleden blijkt dat de actieplannen, zowel voor de werkjaren 2006-2007 als 
voor de werkjaren 2008-2009, zijn gekozen uit een suggestienota die door de administratie is 
opgemaakt.  
 
1. Kan de minister, voor zijn/haar beleidsdomein(en), een exemplaar bezorgen van de suggestienota 

die is aangewend voor de keuze van de actieplannen 2006-2007 en de actieplannen 2008-2009?  
 
2. Welke criteria heeft de minister aangewend om een keuze te maken uit de suggestienota’s voor het 

opstellen van de actieplannen 2006-2007 en 2008-2009?  
 
3. Werden er bepaalde actieplannen uit de suggestienota niet in aanmerking genomen? Zo ja, welke 

en waarom?  
 
4. Zijn er actieplannen die de minister in de open coördinatiemethode heeft opgenomen die niet op 

de suggestielijst stonden? Zo ja, welke en waarom? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 20, Van Mechelen nr. 19, 

Vandenbroucke nr. 35, Anciaux nr. 14, Keulen nr. 12, Van Brempt nr. 28, Vanackere nr. 43, 
Crevits nr. 39, Ceysens nr. 12). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 12 van 21 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams 
minister bevoegd voor de coördinatie van het gelijkekansenbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 13 
van 22 oktober 2008 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
Sociale huur   -   Energieleveranciers 
 
Het lijkt niet zonder belang dat ook bewoners van sociale huurwoningen op de vrijgemaakte 
energiemarkt steeds dát contract kunnen afsluiten met díe energieleverancier die  hen het meest 
voordelig gas en / of elektriciteit kan leveren.  
 
1. Welke SHM’s (socialehuisvestingsmaatschappijen) hebben een standaardenergiecontract 

afgesloten voor hun sociale huurwoningen en met welke energieleverancier(s)? 
 
2. Op basis van welke economische en ecologische criteria werden die contracten gegund? Welke 

procedure werd daarbij gevolgd? 
 
3. Zijn er SHM’s die geen standaardenergiecontract hebben maar die hun huurders geen vrijheid 

laten in het kiezen van een energieleverancier? Bij welke leverancier halen die SHM’s hun 
energie? 

 
4. Moeten huurders hun SHM laten weten bij welke leverancier ze zijn aangesloten of indien ze 

veranderen van energieleverancier? Worden die gegevens bijgehouden op niveau van de SHM? 
 
5. Zijn sociale huurders vrij hun energieleverancier te kiezen indien er geen standaardcontract door 

de SHM is afgesloten?  
 



-588-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 13 van 22 oktober 2008 
van JAN ROEGIERS 
 
 
 
De energieleveranciers zijn op vraag van Europa in concurrentie t.a.v. mekaar geplaatst waarbij het de 
bedoeling is dat iedere burger de leverancier zelf kan kiezen en daarvoor de markt kan opgaan. In de 
sociale huisvesting is dat niet anders. Alleen bij een beperkt aantal collectieve verwarmingsinstallaties 
is het de SHM die de leverancier (meestal voor gas of in steeds mindere mate voor stookolie) kiest en 
daarvoor onderhevig is aan de wetgeving overheidsopdrachten.  
Wat elektriciteit betreft, werd twee maal (onder de naam collectieve energiekorting) een oproep 
georganiseerd aan de leveranciers om een lucratief aanbod voor de huurders te  kunnen doorspelen. 
Via de sociale huisvestingsmaatschappijen werd dit aanbod aan de huurders kenbaar gemaakt met 
enige restricties: de wijze waarop de leveranciers hun tarieven samenstellen is immers zeer 
verschillend en voor iedere afnemer is niet dezelfde leverancier het goedkoopst (kortingen dag- nacht 
tarief –uurregelingen, globaal verbruik, vast recht … zijn alle voorbeelden van hoe complex een 
tariefbepaling kan zijn, wat de vergelijkbaarheid erg bemoeilijkt). Evenmin kon de sector de markt 
bevragen met een belofte van afname aan degene met het beste aanbod omdat het de individuele 
huurder is die tenslotte contracteert met de energieleverancier. Door de verschillen bleek al dat 
bepaalde huurders betere voorwaarden kregen buiten diegene verkregen met de oproep. Dit neemt niet 
weg dat er toch heel wat mensen zijn geweest die van de energiekorting geprofiteerd hebben. 
 
1. Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. 
 
2.  Ook hierover zijn bijgevolg geen gegevens beschikbaar. 
 
3.  Alleen bij collectieve installaties is het de maatschappij die de energie kiest en daarvoor de regels 

op mededinging (wetgeving overheidsopdrachten inzake leveringen) moet volgen. Hierop wordt 
toegekeken door de IVA Inspectie RWO. 

 
4. Dit hoort tot de private sfeer van de huurder. De verbruiksgegevens bij voorbeeld kunnen slechts 

mits individuele goedkeuring van de huurder worden verkregen. Nochtans kan het om lering te 
trekken i.v.m. bouw en renovatiewerken nuttig zijn verbruiken te kennen in relatie tot 
isolatiegraad, technische uitrusting met al dan niet economische afschrijvingen e.d.m. 

 
5.  Het is dus inderdaad de regel dat de huurder vrij is zijn leverancier zelf te kiezen. 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 14 
van 22 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Brievenacties 
 
Het Jaarverslag 2007-2008 van de Task Force Vlaamse Rand vermeldt op bladzijde 8: “Er worden nog 
steeds brievenacties ondersteund gericht naar handelaars, verenigingen en organisaties die tweetalige 
publiciteit voeren, om deze erop te wijzen dat de voertaal van de regio het Nederlands is en om 
hiervoor respect te vragen. 
(…) 
Indien een handelaar niet reageert, stuurt de provincie zelf ook nog een brief ter 
herinnering/aanmaning.” 
 
Ter herinnering stipuleert 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.” 
 
De minister stelde tijdens de bespreking van de Beleidsbrief Vlaamse Rand 2008: De minister 
onderstreept dat het om louter aanmoedigende campagnes gaat. (Stuk 15 (2007-2008) Nr. 6-B) 
 
1. Waarom wordt het gedoogd dat overheidsactoren zoals de provincie Vlaams-Brabant, maar ook 

door de overheid gesubsidieerde actoren zoals de VZW De Rand aanmaningsbrieven schrijven aan 
handelaars, verenigingen en organisaties die tweetalige publiciteit voeren, terwijl elke wettelijke 
basis daarvoor ontbreekt? 

 
2. Welke handelaars, verenigingen en organisaties werden in dit kader aangeschreven sinds 1 januari 

2007? 
 
3. Kan de minister een model van brief bezorgen die aan de betrokken handelaars wordt gestuurd? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vandenbroucke (vraag nr. 37) en Keulen (nr. 14). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 14 van 22 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-
president en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. 
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Vraag nr. 15 
van 27 oktober 2008 
van ELS VAN WEERT 
 
 
 
Sociale huisvesting   -   Ex-gedetineerden 
 
Elk jaar verlaten ongeveer 7.000 gedetineerden een gevangenisinstelling die gesitueerd is in het 
Vlaamse gewest. Voor velen onder hen is dat een compleet nieuwe start. Na soms vele jaren detentie 
zijn de uitdagingen groot: herstel van relaties met familie en vrienden, het zoeken van werk, maar ook 
het zoeken naar geschikte huisvesting. Veel ex-gedetineerden beschikken immers niet over een 
woning of over een adres waar ze terecht kunnen. 
 
Door de wet van 8 augustus 1980, art. 5, §1, II, 7° werd de hulpverlening aan gedetineerden een 
expliciete gemeenschapsbevoegdheid. De gemeenschapsbevoegdheid strekt zich ook uit over 
domeinen die buiten het kader van de bijstand aan personen vallen en die relevant zijn voor (ex-
)gedetineerden : onderwijs, sociale en culturele vorming, beroepsopleiding en begeleiding naar de 
arbeidsmarkt, gezondheidszorg, sport en recreatie, enzovoort. In die optiek werd in 2000 ook het 
Strategisch Plan van de Vlaamse Gemeenschap opgestart, dat voorziet in de sociale hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale re-integratie. 
 
In dit plan is geen notie gemaakt van de nood aan begeleiding inzake huisvesting. Nochtans kunnen 
ook daar de noden van ex-gedetineerden hoog zijn, zoals reeds aangegeven. 
 
1. Krijgen gedetineerden, bij hun voorbereiding op latere vrijlating, enige vorm van begeleiding op 

het vlak van huisvesting? Zo ja, op welke wijze gebeurt dit? Zo neen, waarom niet? 
 
2. Kunnen zij zich nog tijdens de detentie inschrijven op de wachtlijst van een sociale 

huisvestingsmaatschappij? Zo ja, is dit een afdwingbaar recht dat overal wordt toegepast? 
 
3. Acht de minister de ex-gedetineerden een prioritaire groep inzake toeleiding naar huisvesting? Zo 

ja, op welke manier wordt dit vorm gegeven? Zo neen, wat is hiervoor de argumentatie? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 15 van 27 oktober 2008 
van ELS VAN WEERT 
 
 
 
1. De Vlaamse Regering heeft inderdaad op 8 december 2000 het strategisch plan hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden goedgekeurd. De opzet van dit plan is om binnen een termijn 
van 10 jaar het hulp- en dienstverleningsaanbod aan gedetineerden vanuit de Vlaamse overheid uit 
te breiden en te garanderen en de afstemming met de overige betrokken diensten en organisaties te 
verbeteren. Mijn collega, de minister bevoegd voor Welzijn, is de coördinerende minister voor de 
uitvoering van dit strategisch plan. In uitvoering van dit plan werd onder meer het aanbod naar de 
gedetineerden op vlak van welzijn verder uitgebreid. In de schoot van de Centra voor Algemeen 
Welzijnswerk werden de teams justitieel welzijnswerk uitgebouwd. Deze teams staan onder meer 
in voor de individuele trajectbegeleiding van de gedetineerden. Zij maken hen wegwijs in het 
hulp- en dienstverleningsaanbod en staan hen bij in het uitwerken van een toekomstgerichte 
reclassering. Hierbij is het voorzien van huisvesting na vrijlating uiteraard een belangrijk aspect. 
De trajectbegeleider gaat samen met de gedetineerde na wat zijn huisvestingsbehoeften zijn na het 
uitzitten van zijn straf en voor welke ondersteunende maatregelen hij eventueel in aanmerking 
komt. Indien betrokkene aan de voorwaarden voldoet kan hij of zij steeds een beroep doen op de 
diverse instrumenten die normaliter vanuit het beleidsveld Wonen worden aangeboden, onder 
meer sociale huisvesting. 

 
2. Iedere natuurlijke persoon kan zich inschrijven als kandidaat-huurder voor een sociale woning 

voor zover hij voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden bepaald in het kaderbesluit sociale huur. 
Deze voorwaarden sluiten niet uit dat een gedetineerde zich kan inschrijven. De inschrijving kan 
dan per post gebeuren of een ander persoon kan de gedetineerde laten inschrijven. Het 
kaderbesluit sociale huur bepaalt niet dat de inschrijving persoonlijk moet gebeuren bij de 
verhuurder zelf. Dus op zich kan iemand die zich zelf fysiek niet kan aanmelden bij een sociale 
verhuurder toch ingeschreven worden. De inschrijvingsvoorwaarden kunnen bijna allemaal via 
geautomatiseerde weg opgevraagd en/of gecontroleerd worden door de verhuurder. Indien er een 
document dient getekend te worden, kan dit nog steeds gebeuren door de documenten via de post 
te versturen of via een kennis die de persoon in kwestie opzoekt in de gevangenis. Het moment 
van inschrijving is dan het moment waarop de verhuurder beschikt over alle noodzakelijke 
stukken waaruit blijkt dat de gedetineerde kandidaat-huurder voldoet aan de 
inschrijvingsvoorwaarden. Dit kan wellicht wat langer duren dan voor een andere kandidaat-
huurder. In principe is het recht op inschrijving voor een persoon die voldoet aan de 
inschrijvingsvoorwaarden een afdwingbaar recht. In de praktijk kan zich mogelijk wel een 
probleem stellen wanneer het gaat over de inburgeringsvereiste. Een gedetineerd persoon die 
inburgeringsplichtig is zal immers niet in staat zijn om zich aan te melden bij het onthaalbureau of 
het inburgeringstraject te volgen. In het inburgeringsdecreet is het verblijf in de gevangenis niet 
opgenomen als tijdelijke opschortingsgrond voor het volgen van een inburgeringscursus. De 
regelgeving zal in die zin worden aangepast.  

 
Met betrekking tot de taalbereidheidsvoorwaarde is er geen probleem. Het decreet van 15 juni 
2007 betreffende het volwassenenonderwijs kent aan de consortia volwassenenonderwijs een 
opdracht toe met betrekking tot de uitwerking van een onderwijsbeleid voor gedetineerden. Samen 
met de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie staan de consortia 
volwassenenonderwijs in voor de organisatie van een behoeftedekkend onderwijsaanbod – en dus 
ook een aanbod NT2 – voor gedetineerden. De consortia volwassenenonderwijs moeten ook een 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -593- 
 
 

 

samenwerkingsprotocol afsluiten met de Huizen van het Nederlands wat betreft de organisatie van 
het aanbod NT2. Nu reeds zijn er Huizen van het Nederlands die intakes organiseren in de 
strafinstellingen. In het kader van de samenwerking tussen de Huizen van het Nederlands en de 
consortia volwassenenonderwijs kan deze werkwijze veralgemeend worden. De Huizen van het 
Nederlands kunnen – naast het afnemen van een intake en het doorverwijzen van de cursist naar 
een passend aanbod ) ook een taaltest afnemen van gedetineerden die reeds Nederlands spreken 
maar niet  beschikt over de nodige documenten om dit aan te tonen. Op basis van een geslaagde 
taaltest kan de gedetineerden een attest van voldoende kennis van het Nederlands verkrijgen.  
 
In afwachting van een wijziging van de regelgeving kan een gedetineerde zich dus inschrijven als 
kandidaat-huurder voor een sociale woning voor zover hij voldoet aan de 
inschrijvingsvoorwaarden, onder voorbehoud dat deze geen verplicht inburgeraar is. 
 
Tot slot wordt ook in het ontwerp van wijzigend besluit van het kaderbesluit sociale huur, dat 
eerstdaags zal voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering, het zogenaamde ‘op wacht zetten van 
een kandidatuur’ geregeld. In sommige gevallen kunnen er gegronde redenen zijn om een 
bepaalde tijd geen woning aan te bieden aan een kandidaat-huurder omdat deze niet in staat is in te 
gaan op het aanbod. Zo kan een gedetineerde die een woning krijgt aangeboden uiteraard niet 
ingaan op dit aanbod. Om te vermijden dat die persoon na twee weigeringen geschrapt wordt van 
de wachtlijst dient hij een gemotiveerd verzoek te richten tot de verhuurder waarin hij vraagt 
voorlopig geen woning meer aan te bieden.  

 
3. De groep ‘ex-gedetineerden’ is niet als dusdanig gedefinieerd in het kaderbesluit sociale huur als 

een prioritaire groep aan wie met voorrang een woning dient toegewezen te worden. Uiteraard 
erken ik de nood van een degelijke huisvesting voor ex-gedetineerden als solide basis voor een 
nieuwe start in de maatschappij. Ik heb dan ook de mogelijkheid ingeschreven in de regelgeving 
om met voorrang te kunnen toewijzen aan een specifieke doelgroep van wie wordt aangetoond dat 
zij het extra moeilijk hebben op de private huurwoningmarkt. De gemeente heeft de mogelijkheid 
om in samenwerking met de huisvestings- en welzijnsactoren een lokaal toewijzingsreglement uit 
te werken waarin specifieke regels worden opgenomen die afwijken van de standaardregels. 
Indien een gemeente geconfronteerd wordt met een problematiek van ex-gedetineerden die 
moeilijk aan een woning geraken, kan zij opteren om aan deze specifieke doelgroep een voorrang 
te verlenen in de sociale huisvesting. Uiteraard blijven de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden  
van toepassing. Indien de gemeente opteert om een dergelijke voorrang toe te passen moet ze een 
doelgroepenplan opstellen waarin de specifieke woonnood van deze doelgroep wordt aangetoond 
maar waarin ook flankerende maatregelen worden opgenomen. Zo kunnen er bijvoorbeeld 
afspraken gemaakt worden met de dienst justitieel welzijnswerk of begeleid wonen van een CAW 
in de buurt die de begeleiding op zich neemt.  
Daarnaast kunnen ex-gedetineerden ook terecht bij de sociale verhuurkantoren (SVK’s). In het 
puntensysteem dat door de SVK’s wordt gehanteerd voor toewijzing krijgen ex-gedetineerden 17 
punten toegekend op een totaal van 20 binnen de prioriteit ‘woonnood’. Op deze manier komen 
ex-gedetineerden sneller vooraan op de wachtlijst. Het voordeel van ex-gedetineerden te 
huisvesten door een SVK tegenover een SHM is de persoonlijke huurdersbegeleiding die behoort 
tot de kerntaken van een SVK. Op deze manier wordt de ex-gedetineerde van dichtbij opgevolgd 
en kunnen andere welzijnsinstanties worden ingeschakeld indien nodig. Dit verhoogt de kans op 
een geslaagde reïntegratie in de maatschappij. 
Ik heb samen met mijn collega van Welzijn een ambtelijke werkgroep wonen-welzijn opgericht 
waarin o.m. de mogelijkheden van doelgroepprojecten voor cliënten van welzijn verder 
geëxploreerd zullen worden. 
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VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 16 
van 27 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Huizen van het Nederlands   -   Vlaams-Brabant 
 
De Huizen van het Nederlands staan in voor enerzijds de organisatie en coördinatie van de intake, 
testing en doorverwijzing van kandidaat-cursisten Nederlands Tweede Taal (NT2) en anderzijds de 
afstemming van het aanbod NT2. 
 
De Huizen van het Nederlands werken in een geïntegreerd samenwerkingsverband met de 
onthaalbureaus en de VDAB met het oog op het optimaliseren van de dienstverlening ten aanzien van 
anderstalige nieuwkomers, en dit via het realiseren van een één-loketfunctie.  
 
1. Hoeveel personen hebben de Huizen van het Nederlands sinds begin 2007 bezocht in Vlaams-

Brabant? 
 
2. Wat is de verdeling per nationaliteit van deze personen? 
 
3. Welke concrete acties werden er meestal ondernomen? 
 
4. Hoe was de verdeling van de “klanten” volgens de gemeente waar ze ingeschreven waren? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 16 van 27 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
1. Ter verduidelijking: er is slechts één Huis van het Nederlands voor de ganse provincie Vlaams-

Brabant. 
 Het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant heeft vier antennes, drie van deze vier antennes 

hebben meerdere loketten: 
• Antenne Leuven; 
• Antenne Halle, met loketten te Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Asse en Dilbeek; 
• Antenne Hageland, met loketten te Diest, Tienen en Aarschot; 
• Antenne Vilvoorde met loketten te Vilvoorde, Tervuren, Strombeek-Bever, Wolvertem en 

Zaventem. 
 

In de periode 1 januari 2007 tot en met 13 november 2008 kwamen er 11.901 bezoekers naar het 
Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant. 

 
2. Hieronder worden de vijf nationaliteiten vermeld die het vaakst voorkwamen in de periode 1 

januari 2007 tot en met 13 november 2008 (in bijlage is de oplijsting van alle voorkomende 
nationaliteiten te vinden): 

 
1. .België: 4.826 
2. .Marokko: 732 
3. .Congo: 486 
4. .Rusland: 227 
5. . Polen: 222 

 
3. Naast een intakegesprek, afgenomen van elke persoon die zich aanmeldde bij het Huis van het 

Nederlands in de periode 1 januari 2007 tot en met 13 november 2008, werden volgende acties 
uitgevoerd: 

 
Aantal Covaars (cognitieve vaardigheden test) 3986 
Aantal Niveaubepalingstesten 1698 
Aantal alfitesten / technische leestesten 12 
  
Aantal testen in het kader van de taalbereidheidsvereiste (wooncode) 2446 

 
Indien bij de intake echter meteen blijkt dat een kandidaat-cursist een analfabeet of zeer 
laaggeletterd is, dan worden er geen verdere testen afgenomen en worden deze kandidaat-cursisten 
doorverwezen naar het centrum voor basiseducatie.  
 
Wanneer blijkt dat een kandidaat-huurder nog niet over een basiskennis Nederlands beschikt, in 
het kader van de taalbereidheidsvereiste, dan wordt er meteen een covaartest afgenomen en een 
advies verleend.  

 
4. Hieronder worden de vijf gemeenten vermeld, met het grootste aantal kandidaat-cursisten die zich 

hebben aangemeld bij het Huis van het Nederlands in Vlaams-Brabant in de periode 1 januari 
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2007 tot en met 13 november 2008 (in bijlage is de oplijsting van alle voorkomende gemeenten te 
vinden): 

 
1. Leuven:  210 
2. Vilvoorde:  1.107 
3. Zaventem:  496 
4. Halle: 446 
5. Dilbeek: 381 

 
BIJLAGEN 
 
1. Verdeling per nationaliteit – klanten Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant sinds 2007 
2. Verdeling per gemeente – klanten Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant sinds 2007 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/KEULEN/16/antw.016.bijl.001.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/KEULEN/16/antw.016.bijl.002.doc 
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Vraag nr. 17 
van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Klimaatopwarming   -   Maatregelen 
 
Volgens het WWF (World Wide Fund for Nature) voltrekt de klimaatopwarming zich sneller dan tot 
nu toe voorspeld. Ook bij ons zijn ernstige gevolgen te verwachten: meer en zwaardere stormen, 
overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. 
 
1. Welke zijn de uitdagingen en problemen waarmee de minister in elk van zijn/haar 

beleidsdomeinen ten gevolge van de klimaatopwarming geconfronteerd wordt? 
 
2. Welke maatregelen nam de minister ter zake in elk van zijn/haar beleidsdomeinen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 27, Van Mechelen nr. 21, 

Vandenbroucke nr. 48, Anciaux nr. 23, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 34, Vanackere nr. 49, 
Crevits nr. 51, Ceysens nr. 16). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 17 van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister 
bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid. 
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Vraag nr. 18 
van 28 oktober 2008 
van WARD KENNES 
 
 
 
Kandidaat-OCMW-raadsleden   -   Geloofsbrieven 
 
Artikel 12 van de OCMW-wet verwijst expliciet naar het onderzoek van de geloofsbrieven van de 
kandidaat-OCMW-raadsleden tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. 
 
Bij een opvolging zoals geregeld in artikel 17 (namelijk als er geen opvolgers meer zijn en een nieuw 
OCMW-raadslid moet worden voorgedragen), wordt evenwel geen melding gemaakt van een 
eventueel onderzoek van geloofsbrieven. Het lijkt evenwel logisch dat ook in dergelijk geval 
overgegaan wordt tot een onderzoek van de geloofsbrieven. 
 
Wanneer in het geval zoals omschreven in artikel 17 van de OCMW-wet, een nieuw OCMW-raadslid 
wordt voorgedragen, en dat nieuw lid is ook gemeenteraadslid, ontstaat er enige onduidelijkheid. De 
geloofsbrieven van een gemeenteraadslid dat wordt voorgedragen als kandidaat-werkend lid van de 
OCMW-raad zouden dan opnieuw door de gemeenteraad worden onderzocht vooraleer het lid 
conform artikel 17 van de Organieke Wet op het OCMW verkozen kan worden verklaard. 
 
1. Is het onderzoek van de geloofsbrieven in dit geval niet overbodig, aangezien men impliciet kan 

stellen dat de gemeenteraad de geloofsbrieven heeft onderzocht door het feit dat de voorgedragen 
kandidaat in de gemeenteraad zetelt? 

 
2. Dient de regelgeving niet in die zin te worden aangepast? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 18 van 28 oktober 2008 
van WARD KENNES 
 
 
 
Artikel 12 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn schrijft voor dat het onderzoek van de geloofsbrieven plaatsvindt tijdens de installatie-
vergadering van de gemeenteraad in openbare zitting.  
 
Wanneer een werkend lid vóór het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de 
OCMW-raad en hij geen opvolger(s) meer heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraads-
leden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat-
werkend lid en één of meer kandidaat-opvolgers voordragen. Voor deze OCMW-raadsleden die in de 
loop van de legislatuur worden verkozen is in de OCMW-wet niet expliciet opgenomen dat hun 
geloofsbrieven onderzocht moeten worden. Om elke betwisting dienaangaande weg te nemen is in 
artikel 14 van het ontwerp van decreet betreffende de organisatie van de centra voor maatschappelijk 
welzijn nu expliciet het volgende opgenomen: “[…] Die voordrachtsakte moet uiterlijk vijf dagen voor 
de gemeenteraadszitting, waarop de geloofsbrieven van het nieuwe lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en de opvolger of opvolgers zullen worden onderzocht, aan de 
gemeentesecretaris worden overhandigd. […].” 
 
1.  Indien een gemeenteraadslid in de loop van de legislatuur wordt voorgedragen en wordt 

verkozen tot OCMW-raadslid is het noodzakelijk dat ook zijn geloofsbrieven worden 
onderzocht. Het doel van het onderzoek van de geloofsbrieven is immers om na te gaan of men 
aan de verkiesbaarheidvoorwaarden voldoet en zich niet in een van de gevallen van 
onverenigbaarheid bevindt om het mandaat van OCMW-raadslid uit te oefenen. Vermits de 
onverenigbaarheden voor het uitoefenen van een mandaat van gemeenteraadslid (cfr. artikel 11 
van het gemeentedecreet) anders zijn dan de onverenigbaarheden voor het uitoefenen van een 
mandaat van OCMW-raadslid (cfr. artikel 9 van de OCMW-wet) is een onderzoek naar de 
geloofsbrieven noodzakelijk. Zo kan, bij wijze van voorbeeld, een maatschappelijk werker die in 
dienst is van het OCMW wel gemeenteraadslid zijn, maar kan hij geen deel uitmaken van de 
OCMW-raad, vermits artikel 9, f) van de OCMW-wet dit verbiedt. 

 
2.  Het bovenstaande bewijst dat het onderzoek van de geloofsbrieven geenszins overbodig is. Ik 

zie dan ook geen reden om het onderzoek naar de geloofsbrieven in het aangehaalde geval niet 
te voeren en de regelgeving aan te passen. 
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 19 
van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Vlaamse verenigingen   -   Deelname aan internationale koepelstructuren 
 
Graag richt ik volgende vraag aan de minister naar aanleiding van het wedervaren van de Federatie 
van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado) en de Fédération Francophone des Sourds de Belgique 
(FFSB). 
 
Fevlado en FFSB hadden een vraag gericht aan de Wereldfederatie voor Doven (WFD) om allebei als 
lid te mogen toetreden. Zij ontvingen volgend antwoord: 
 
"Your request to admit the two Belgian organisations as Ordinary Members from January 2009 was 
discussed at the recent WFD Board meeting in Ede, the Netherlands. The Board was of the opinion 
that it is a sensible question to admit more than one organisation from a country as OM. Therefore it 
was decided to leave this question to the newly established Legal Commission who has been given the 
task to revise the WTD Intemal Rules which usually are used as a guideline for explaining and 
defining the WFD Statutes. It is expected that the Legal Commission will come up with a proposal to 
define the words "at least" in connection with the revision of the Intemal Rules and the Statutes (in de 
statuten staat dat minstens één organisatie gewoon lid kan worden van de WFD, HS). This will take 
sometime and it is expected that a solution with regard to your request will be presented at the Board 
meeting in May 2009. The WTD Statutes may be amended again at the General Assembly in 2011 or 
later." 
 
Mogelijk ondervinden ook andere Vlaamse (belangen)verenigingen, instellingen en instanties 
moeilijkheden om deel uit te maken van internationale koepelorganisaties en dus om internationaal te 
participeren. 
 
De terughoudendheid van internationale koepelorganisaties kan enigszins worden begrepen, gezien het 
mogelijke misbruik. Maar tegen meerdere leden vanuit het gefederaliseerde België, met zijn specifieke 
bevoegdheidsverdeling en democratisch gelegitimeerde deelparlementen, zou er toch geen bezwaar 
mogen bestaan.  
 
Heeft de minister binnen zijn/haar bevoegdheidsdomeinen weet van Vlaamse (belangen)verenigingen, 
instellingen en instanties die problemen ondervinden om deel uit te maken van internationale 
koepelorganisaties ten gevolge van de Belgische context? 
 
Werd deze problematiek binnen de Vlaamse Regering reeds aangekaart met het oog op een 
gezamenlijke strategie? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 32, Van Mechelen nr. 22, 

Vandenbroucke nr. 51, Anciaux nr. 26, Keulen nr. 19, Van Brempt nr. 39, Vanackere nr. 50, 
Crevits nr. 60, Ceysens nr. 17). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 19 van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Kris Peeters, Vlaams minister bevoegd 
voor het buitenlands beleid en de Europese aangelegenheden. 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 20 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Personeel Vlaamse overheid   -   Selectie en rekrutering 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor; 
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen; 
- in eigen beheer; 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door een derde. 
 
In opvolging van schriftelijke vraag nr. 99 van 11 mei 2006 (Websitebulletin publicatiedatum 28-09-
2006) vernam ik graag van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in 2006 en 2007 (cijfers per 

jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden IVA’s en EVA’s met en zonder 

rechtspersoonlijkheid waarvoor de minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde, 

 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 

 
4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 

Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of (toekomstige) agentschappen? 
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5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 
van aanwerving?  

 
Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 

 
6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 

integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 
 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 33, Van Mechelen nr. 23, 

Vandenbroucke nr. 54, Anciaux nr. 31, Keulen nr. 20, Van Brempt nr. 41, Vanackere nr. 52, 
Crevits nr. 62, Ceysens nr. 18). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 20 van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Kris Peeters, Vlaams minister, 
bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -611- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
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Vraag nr. 21 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Armoedebestrijding en sociale cohesie   -   Stand van zaken 
 
In het Pact van Vilvoorde staat de doelstelling verwoord dat armoedebestrijding en sociale cohesie in 
het jaar 2010 zo ver gevorderd zouden moeten zijn dat Vlaanderen op dat gebied tot de top-vijf van de 
Europese regio’s behoort. 
 
Ook in het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 “Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen” is in 
hoofdstuk IV.H. “(Kans)armoede bestrijden” als doelstelling opgenomen dat Vlaanderen op het vlak 
van armoedebestrijding en sociale cohesie bij de top 5 van de EU-regio’s moeten behoren. Dit 
betekent, aldus voormalig Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte op een vraag om uitleg (C19 – 
WEL3 – 11 oktober 2005), dat elke minister zich voor bovenvermelde doelstelling verantwoordelijk 
moet voelen. 
 
Nu we het einde van de legislatuur naderen, lijkt dit het gepaste ogenblik voor een stand van zaken. 
 
1. Welke maatregelen heeft elke minister deze legislatuur genomen binnen zijn/haar bevoegdheden 

om bovenvermelde doelstelling te bereiken? 
 
2. Kan de minister van Welzijn de situatie schetsen in verband met de huidige positie van 

Vlaanderen in het licht van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde met betrekking tot de 
armoedebestrijding en sociale cohesie?  

 
Op basis van welke criteria wordt bepaald of Vlaanderen tot de top-vijf van de Europese regio’s 
behoort inzake armoedebestrijding en sociale cohesie?  

 
Op welke plaats bevindt Vlaanderen zich nu? Graag een overzicht per jaar. 

 
N.B. De eerste subvraag werd gesteld aan alle ministers, de tweede bijkomend aan de minister van 

Welzijn (Peeters vraag nr. 34, Van Mechelen nr. 24, Vandenbroucke nr. 55, Anciaux nr. 32, 
Keulen nr. 21, Van Brempt nr. 42, Vanackere nr. 53, Crevits nr. 63, Ceysens nr. 19). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 21 van 29 oktober 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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Vraag nr. 22 
van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Toegankelijkheidsbeleid   -   Sociale huisvesting 
 
Op 14 april 2006 verspreidde minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt samen met toenmalig 
minister-president Yves Leterme een persbericht over de engagementen die de verschillende ministers 
hadden genomen aangaande het open coördinatiebeleid. Eén van de drie thema's betrof 
toegankelijkheid. 
 
Wat de bevoegdheden van de minister betrof, stonden volgende engagementen vermeld:  
 
- informeren van socialehuisvestingsactoren over aanpasbaar bouwen, bouwen voor personen met 

een handicap en levenslang wonen;  
 
- richtlijnen over toegankelijkheid opnemen in de ontwerpgids;  
 
- opnemen van de thema's als aanpasbaar bouwen en levenslang wonen in de cursus 

huisvestingsconsulent.  
 
Kan de minister een stand van zaken meedelen omtrent de realisatie en resultaten van deze concrete 
engagementen? 
 
N.B. Vragen over hetzelfde onderwerp werden gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 25), 

Vandenbroucke (nr. 57), Anciaux (nr. 35), Keulen (nr. 22), Vanackere (nr. 56), Crevits (nr. 66). 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 22 van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Steven Vanackere, Vlaams minister 
bevoegd voor de bijstand aan personen. 
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Vraag nr. 23 
van 29 oktober 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Renovatie-, verbeterings- en aanpassingspremies   -   Controles 
 
Het agentschap Wonen Vlaanderen behandelt o.a. renovatiepremies en verbeterings- en 
aanpassingspremies (VAP’s). Over de verwerking van deze premies werden al een aantal 
parlementaire vragen beantwoord. Hieruit blijkt dat in 2007 bijkomende personeelsleden werden 
aangeworven om de achterstand weg te werken. Ook in 2008 werden bijkomende personeelsleden 
aangetrokken.  
 
Hoewel de personeelsachterstand in alle provincies bijna weggewerkt is, zouden in enkele provincies 
(o.a. Oost-Vlaanderen) zo goed als geen (minder dan 1%) controles op het terrein plaatsvinden. 
Dergelijke dossiers kunnen nochtans niet altijd vanop het kantoor beoordeeld worden. 
 
In zijn antwoord wees de minister op een aantal gevallen waarin een onderzoek ter plaatse 
noodzakelijk is. Ook maakte hij gewag van een steekproefcontrole en van een streefcijfer van 15 % 
van de dossiers die een controle ter plaatse zouden krijgen, wat onvoldoende lijkt.  
 
De controleurs doen in sommige provincies bijna uitsluitend administratief werk (intikken van 
factuurbedragen). De nieuw aangeworven controleurs hebben vaak ook geen enkele bouwkundige 
opleiding genoten. Ze hebben bijvoorbeeld wel een technisch diploma, maar van een heel ander type 
(kunstonderwijs, fotografie e.d.). Ondanks hun gebrek aan vooropleiding behandelen ze ook 
zelfstandig premiedossiers. Zij kregen ook binnen de administratie geen volwaardige opleiding of 
begeleiding. Bovendien is er geen nazicht en controle van de door hen afgewerkte dossiers. 
 
Naast een gebrek aan controle binnen de administratie voert ook het Rekenhof vrijwel geen controles 
meer uit op deze dossiers.  
 
Het lijkt toch noodzakelijk dat in dergelijke dossiers bepaalde specifieke technische bouwkundige 
voorwaarden worden nagekeken (comformiteit van de woning na werken, dikte isolatie, attesten 
verwarmingsketels, U-waarde glas, ontbreken bouwvergunning, ongedetailleerde facturen en 
registratie aannemer). De regelgeving noopt daartoe.  
 
1. Hoeveel van de aanvragen voor de Vlaamse renovatiepremie en de VAP (percentage) worden per 

provincie ter plaatse onderzocht?  
 

Zal dit percentage in de toekomst verhogen, aangezien de achterstand grotendeels weggewerkt is?  
 
2. Zijn er nieuwe controleurs aangeworven met onvoldoende competenties voor de functie die ze 

moeten opnemen? Zijn er controleurs die geen opleiding genoten binnen de administratie en die 
niet begeleid en gecontroleerd worden?  
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Kan de minister de aanwervingsvoorwaarden van de betrokken controleurs toelichten?   
 
Over hoeveel aanwervingen gaat het en wat is het opleidingsniveau? 

 
3. Klopt het dat de minister aan het Agentschap Wonen Vlaanderen opdracht geeft om sommige 

wettelijke technische voorschriften niet na te kijken? Zo ja, gaat het om een tijdelijke maatregel 
om de achterstand in te dijken? 

 
4. Hoeveel overheidsgeld zou ten onrechte kunnen worden uitgegeven door niet-controle van 

wettelijke voorschriften enerzijds en door geen of onvoldoende controles ter plaatse anderzijds? 
 
5. In sommige provincies krijgt de controleur een vaste sector toegewezen waarbinnen hij alle 

soorten dossiers behandelt (zowel premies als kwaliteitsbewaking), in andere provincies heeft elke 
controleur een specifieke taak (voor de premies, voor de huursubsidies en voor de 
kwaliteitsbewaking). Op die laatste manier worden veel kilometers te veel gereden en zijn 
sommigen bijna dagelijks op controle, terwijl anderen voortdurend facturen moeten intikken.  

 
Wordt er actie ondernomen om de efficiëntie van de diensten te bekijken en uniform te 
reorganiseren? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 23 van 29 oktober 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. Als streefcijfer voor de controles ter plaatse is inderdaad 15% vooropgesteld. In geen enkele 

provincie wordt dit cijfer evenwel gehaald. Voor de controle ter plaatse voor de verbetering- en 
aanpassingspremies (VAP) en renovatiepremies schommelen de percentages naargelang de 
provincie van 1 tot 5% . Dat het streefcijfer niet wordt gehaald is ondermeer het gevolg van de 
volgende omstandigheden: 

 
 in Vlaams-Brabant en Limburg werden de buitendiensten geconfronteerd met onverwacht 

langdurige afwezigheden van onderzoekers ingevolge ziekte en/of vertrek van personeel. 
Er werden intussen procedures opgestart om in de vervanging van dit personeel te 
voorzien, maar bij gebrek aan een wervingsreserve voor technisch personeel specifiek 
voor woningonderzoeken, is het erg moeilijk om op korte termijn voldoende ervaren 
personeel hiervoor te vinden; 

 
 er werd in alle provincies voorrang gegeven aan het wegwerken van de achterstanden en 

het respecteren van de wettelijk voorgeschreven behandelingstermijnen. Aangezien er 
uiterlijk binnen de 3 maanden na de indiening van een aanvraag een beslissing in een 
dossier moet worden genomen, is er met het beschikbare personeel geen ruimte om in 
15% van alle aanvragen ter plaatse te gaan. Dit zou immers ten koste gaan van de 
factuurcontroles en zou een negatieve invloed hebben op de maandelijkse productie. Dat 
deze aanpak heeft geloond, blijkt uit het feit dat het uitstaande dossiersaldo van de 
renovatiepremies is teruggevallen van 7.328 eenheden op 31/12/2007 tot 4.363 eenheden 
op 31/10/2008. Ruim 58% van dit uitstaande saldo situeert zich in de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen. Ook wat de VAP betreft noteert men een sterke terugval van het 
uitstaande dossiersaldo, met name van 4.397 naar 1.846 eenheden op 31/10/2008.  Hier is 
de achterstand volledig weggewerkt;  

 
 een belangrijk aspect bovendien is dat het aantal aanvragen voor de renovatiepremie de 

initiële verwachtingen ruimschoots overstijgt. Hierdoor blijft Wonen-Vlaanderen 
geconfronteerd met een precaire bezetting van het personeel voor de premies. Zo werden 
er van januari 2008 tot en met oktober 2008 reeds 15.703 aanvragen ingediend. 

 
Wat betreft het percentage van controles die in de toekomst zullen plaatsvinden, wordt wel 
verwacht dat dit aandeel zal stijgen. Enerzijds is de achterstand quasi weggewerkt, maar 
anderzijds ligt het dossieraantal op jaarbasis veel hoger dan oorspronkelijk geraamd. Het 
streefcijfer van 15% lijkt dus met het huidig personeelsbestand nog te hoog gegrepen, maar 
het controlepercentage zal wel nog effectief stijgen. Verschillende elementen kunnen hiertoe 
bijdragen. Zo zijn inmiddels de nieuw aangeworven personeelsleden opgeleid en zijn de 
startproblemen voor de renovatiepremie onder controle. Bovendien zal in de loop van 2009 de 
nieuwe beheerstoepassing (ICT) operationeel zijn, waardoor de dossierafhandeling meer 
geautomatiseerd en dus nog vlotter kan verlopen. 
 

2. Bij de werving van onderzoekers wordt steeds een opleiding in een technische richting gerelateerd 
aan de bouw vooropgesteld. Bovendien is aantoonbare relevante ervaring een pluspunt voor de 
kandidaten. Mijn administratie wordt evenwel geconfronteerd met het feit dat de bijzonder 
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specifieke vereisten waaraan moet worden voldaan een aantal kandidaten blijkt af te schrikken 
waardoor er vaak onvoldoende respons komt op de vacatureberichten en het bijgevolg niet evident 
is om steeds ervaren kandidaten te kunnen werven. Het is duidelijk dat de functie van 
woningcontroleur evolueert naar een knelpuntberoep. Mijn administratie moet dan ook steeds 
afwegen of de kandidaat-controleur intrinsiek over voldoende capaciteiten beschikt om op termijn 
door te kunnen groeien tot een valabele kracht die onafhankelijk en zelfstandig op het terrein 
inzetbaar is.  
 
Intern worden echter de nodige maatregelen genomen opdat nieuwe controleurs op relatief korte 
termijn voldoen aan de hoge standaardeisen. Op regelmatige tijdstippen worden gerichte 
technische opleidingen georganiseerd. Deze opleidingen zijn zowel intern als extern, in de zin dat 
deze opleidingen op punt gesteld worden in samenspraak met hetzij het WTCB (het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), hetzij met het KVBG (de 
Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden) en de erkende controle-instelling AIB-
Vinçotte. Deze specifieke opleidingen worden bovendien gegeven door de verantwoordelijken 
binnen deze organisaties. De organisaties zijn ijkpunten in hetzij de bouwtechnische vereisten in 
ruime zin, hetzij de vereisten waaraan in het bijzonder gasinstallaties en elektrische installaties 
moeten voldoen. Hun knowhow kan niet te discussie gesteld worden. Meer specifiek worden 
opleidingen georganiseerd inzake stabiliteit, scheurvorming, vocht en schimmelvorming, 
gasinstallaties, CO-risico, basiscursus elektriciteit en vereisten waaraan elektrische installaties 
moeten voldoen.  
 
Mijn administratie, Wonen-Vlaanderen, is bovendien één van de entiteiten die reeds voldoen aan 
de vereiste om een preventieplan op punt te hebben, in het bijzonder voor functies die risicovol 
kunnen zijn.  
 
Aan de intentie om met voldoende gekwalificeerd en goed opgeleid personeel te werken, kan niet 
getwijfeld worden. 
 
Als aanwervingsvoorwaarden worden gesteld :  
 - diploma hoger secundair onderwijs, met een technische richting, 
 - minimaal twee jaar relevante ervaring , 
 - aanwerving op niveau C; brutojaarsalaris bij aanvang is minimaal 20.356,83 euro 
De functie is zeer specifiek en geen enkele huidige opleiding beantwoordt aan de bijzondere 
vereisten van de functie. Zoals hoger gesteld, wordt de functiespecifieke opleiding door het 
agentschap zelf georganiseerd (intern of extern).  

 
De laatste twee jaar (2007-2008) werden door het agentschap 9 bijkomende onderzoekers 
aangeworven. 

  
3. De technische voorschriften worden systematisch en correct gecontroleerd. De aanvraag van een 

renovatiepremie of VAP wordt omstandig gecontroleerd. Eerst wordt nagegaan of de aanvrager 
aan de reglementaire voorwaarden voldoet (o.a. inkomen, bezitsvoorwaarden en minimale 
kostprijs van de werken). Nadien worden de ingediende facturen grondig gecontroleerd. Door de 
geschetste omstandigheden wordt deze controle noodzakelijkerwijze vaak administratief 
afgehandeld. Evenwel wordt bijkomend zowel via telefonische als elektronische weg (internetsites 
van producenten en leveranciers) relevante informatie ingewonnen. 
 
Bij de onderzoeken ter plaatse kan enkel de norm voor de dakisolatie niet systematisch worden 
gecontroleerd. Deze controle is vaak onmogelijk omdat de controleur geconfronteerd wordt met 
een afgewerkt geheel en zodoende zonder schade aan te richten geen controle kan uitvoeren. 
Bovendien is de kost van de isolatie op zich vaak verwaarloosbaar in de totale premie. 
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4. In het geval van twijfel over facturen of vermoeden van fraude wordt er in ieder geval zeker ter 
plaatse gegaan. Ook als er twijfel is over de verdeling van de kosten of de opdeling van een 
woning is een onderzoek ter plaatse steeds aangewezen.  
Enkel het vooropgestelde percentage steekproeven werd niet bereikt. Bovendien valt op dat circa 
85% van alle ingediende facturen werken van geregistreerde aannemers betreft. Binnen dit 
segment wordt het risico op onterecht toegekende premies als erg klein ingeschat door de 
administratie. Bovendien worden alle dossiers, voor ze in uitbetaling worden gesteld, aan het 
toezicht van het Rekenhof onderworpen. 

 
5. Zowel in het op stapel staande personeelsplan als in de instructienota die alle onderzoekers 

ontvangen hebben wordt er uitgegaan van een zeer gevarieerd takenpakket voor de technische 
onderzoekers van Wonen-Vlaanderen. De technische controleurs moeten polyvalent inzetbaar zijn, 
wat betekent dat een controleur zowel fungeert binnen het kader van de woningkwaliteitsbewaking 
(ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid, leegstand, verwaarlozing) als binnen het kader van het 
ondersteunende segment, in het bijzonder de premies. Naast de noodzakelijke factuurcontroles in 
het kader van de renovatiepremie is er dus in de regel ook een belangrijke inzet op het vlak van de 
effectieve woningonderzoeken. In nagenoeg alle provincies wordt deze aanpak intussen 
consequent doorgetrokken en in de toekomst zullen hierop ook geen uitzonderingen meer worden 
gemaakt. Deze multidisciplinaire inzet van personeel zal ongetwijfeld de efficiëntie en 
betrokkenheid van het team onderzoekers verhogen. In het personeelsplan wordt trouwens 
uitgegaan van 15% onderzoeken ter plaatse, wat dus een (beperkte) toename van het aantal 
onderzoekers zal vergen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 24 
van 3 november 2008 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
Woningkwaliteit   -   Private huurmarkt 
 
Geregeld bereiken ons via de media schrijnende berichten aangaande mensonwaardige 
levensomstandigheden in krotten. Het zijn dan de meest extreme toestanden die in dergelijke berichten 
getoond worden en zij vormen dan ook het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. 
 
Uit tal van studies blijkt dat huurwoningen gemiddeld van slechtere kwaliteit zijn dan woningen die 
worden bewoond door de eigenaar. De kans voor een huurder om in een slechte woning terecht te 
komen, is dus statistisch gezien groter dan de kans dat een eigenaar zelf in een slechte woning woont. 
 
1. In hoeveel gevallen werd door de Vlaamse Wooninspectie tijdens de voorbije vijf jaar een proces-

verbaal opgemaakt dat geleid heeft tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring? 
 
2. Hoeveel woningen en kamers werden effectief krot, ongeschikt of onbewoonbaar verklaard? 

Graag indien mogelijk cijfers over de voorbije vijf jaar. 
 
3. In hoeveel gevallen werd naast de administratieve procedure ook een gerechtelijke procedure 

tegen de eigenaars van krotten opgestart? Graag indien mogelijk cijfers over de voorbije vijf jaar. 
 
4. Hoeveel bewoners van krotten, ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde kamers en woningen 

kwamen de voorbije vijf jaar in aanmerking voor een huursubsidie? 
 

Voor de vragen onder 1, 2, 3 en 4 graag een indeling per provincie. 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 24 van 3 november 2008 
van ELS ROBEYNS 
 
 
 
1. Het optreden van de Vlaamse Wooninspectie situeert zich binnen de strafrechtelijke procedure. 

Het verhuren van een gebrekkige woning of kamer is een misdrijf dat door de Vlaamse 
Wooninspectie wordt vastgesteld bij proces-verbaal. Het optreden van de Vlaamse Wooninspectie 
is gericht op strafrechtelijke vervolging van de verhuurders van gebrekkige woningen. 
In een aantal gevallen zal na een controle van de Wooninspectie de administratieve procedure 
worden opgestart. In andere gevallen zal dit niet het geval zijn (bv. omdat de woonentiteit reeds 
eerder ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard werd of omdat het gaat over constructies die niet 
onder het toepassingsgebied van de administratieve procedure vallen). 
De Vlaamse Wooninspectie houdt geen cijfers bij over het aantal gevallen waarin na een controle 
de procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring werd opgestart. Wel kan een overzicht 
gegeven worden van het aantal geverbaliseerde panden en het aantal geverbaliseerde 
woonentiteiten, verspreid over de steden Antwerpen-Gent, de regionale steden9 en de overige 
steden en gemeenten. 

 

 
aantal 
acties Antwerpen - Gent Regionale steden Overige steden en gemeenten 

  panden woonentiteiten panden woonentiteiten panden woonentiteiten 
Werkjaar 1 59 33 126 5 11 21 52
Werkjaar 2 76 87 268 15 26 27 67
Werkjaar 3 179 117 435 29 108 47 123
Werkjaar 4 186 109 454 35 128 55 226
Werkjaar 5 352 112 378 63 187 77 250
Werkjaar 6 331 140 381 39 106 85 270

  
Werkjaar 1:  periode okt. 2001 - sept. 2002 
Werkjaar 2:   periode okt. 2002 - sept. 2003 
Werkjaar 3:   periode okt. 2003 - sept. 2004 
Werkjaar 4:   periode okt. 2004 - sept. 2005 
Werkjaar 5:   periode okt. 2005 - sept. 2006 
Werkjaar 6:   periode okt. 2006 - sept. 2007 

 
Eveneens kan een overzicht gegeven worden van de resultaten van het onderzoek: 
 

Ongeschikt (O)  16,2
Onbewoonbaar 
(Ob)  5,09
O + Ob  58,8
O + Ob + Onaangepast (Oa) 7,56
O + Ob + Oa + Overbewoond (Ob) 0,46
Geen kwalificatie  18,98

 
2. Onderstaande gegevens betreffen het aantal wooneenheden (kamers, studio's, appartementen en 

woningen) die in de periode 2003-2007 ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard werden. 

                                                      
9 De regionale steden volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn: Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, 
Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Sint-Niklaas en Turnhout. 
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Een woning is ongeschikt als ze niet voldoet aan elementaire kwaliteitsvereisten inzake stabiliteit 
en bouwfysica, veiligheid, gezondheid en comfort. Een woning kan ongeschikt worden verklaard 
vanaf 15 strafpunten (voorheen tot de inwerkingtreding van het nieuwe technische verslag in feb 
2008 , was dit vanaf 18 strafpunten) 
Indien de woning ernstige veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de bewoners vertoont, wordt 
ze onbewoonbaar verklaard. Gevaar voor elektrocutie, ontploffing, brand en CO-vergiftiging 
worden hierbij als de ernstigste risico’s in aanmerking genomen. 
Met "krotten" worden ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaard woningen bedoeld.  
 

ANTWERPEN 
 2003 2004 2005 2006 2007 
           
aantal geïnventariseerd in … 451 427 490 579 624 

 

VLAAMS-BRABANT 
 2003 2004 2005 2006 2007 
           
aantal geïnventariseerd in …  67  138  187  170  193 

 

WEST-VLAANDEREN 
 2003 2004 2005 2006 2007 
           
aantal geïnventariseerd in …  276  292  297  429  338 

 

OOST-VLAANDEREN 
 2003 2004 2005 2006 2007 
           
aantal geïnventariseerd in …  406  475  381  333  396 

 

LIMBURG 
 2003 2004 2005 2006 2007 
           
aantal geïnventariseerd in …  78  157  196  146  131 

 

VLAANDEREN 
 2003 2004 2005 2006 2007 
           
aantal geïnventariseerd in … 1278 1489 1551 1657 1682 

  
 
3. De beslissing over de opstart van een gerechtelijke procedure ten gevolge van een proces-verbaal 

van de Vlaamse Wooninspectie ligt niet bij de Vlaamse Wooninspectie zelf, maar bij de procureur 
des Konings. 

 Tot voor kort werd de Wooninspectie ook niet steeds op de hoogte gebracht van een dagvaarding 
voor de strafrechter of van een gerechtelijke uitspraak. Sinds de invoering van de herstelvordering, 
blijft de wooninspecteur op de hoogte van het gevolg dat aan zijn proces-verbaal en 
herstelvordering wordt gegeven. 

 
4. Het is pas met het vernieuwde huursubsidiestelsel dat de huursubsidie geënt is op de begrippen en 

het instrumentarium van de woonkwaliteitsbewaking. Dit stelsel is in werking getreden op 1 mei 
2007.  
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 De volgende statistische gegevens werden daarom beperkt tot de meest recente gegevens van  het 

vernieuwde stelsel en betreft de periode van 1 mei 2007 t.e.m  10 november 2008. Het betreft 
personen die verhuizen van een  ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning naar een woning 
die conform is aan de minimum kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Met de term 
"krotverlaters" wordt deze categorie van begunstigden bedoeld.  
 
De verdeling van het aantal toegezegde tegemoetkomingen in de huurprijs aan verlaters van een 
ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning is per provincie de volgende :  

• Antwerpen: 66 
• Vlaams-Brabant: 43 
• Limburg: 17 
• Oost-Vlaanderen: 32 
• West-Vlaanderen: 42 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 25 
van 3 november 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Bevlagging openbare gebouwen   -   Lennik 
 
De burgemeester van de gemeente Lennik heeft beslist om de Belgische driekleur niet meer uit te 
hangen aan de openbare gebouwen in zijn gemeente. 
 
Gaat de minister optreden tegen deze beslissing van de burgemeester? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 25 van 3 november 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Het KB van 5 juli 1974 betreffende de bevlagging van de openbare gebouwen bepaalt op welke data 
de Belgische vlag moet gehesen worden. De gemeenten zijn ertoe verplicht deze federale regelgeving 
na te leven. De heer burgemeester van de gemeente Lennik heeft mij bevestigd dat hij dat KB correct 
zal naleven, zodat optreden van mijnentwege niet nodig zal zijn.  
 
Of de Belgische vlag op andere dan de in het KB bedoelde data al dan niet wordt gehesen is een zaak 
die louter en alleen behoort tot de gemeentelijke autonomie. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
Vraag nr. 31 
van 7 november 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
Evaluatie inburgeringsbeleid   -   Stand van zaken 
 
In 2004 werd in het kader van het Viona-onderzoeksprogramma het Vlaamse inburgeringsbeleid 
geëvalueerd.  De onderzoeksopdracht werd voorbereid door het Interdepartementaal Projectteam 
Inburgering (IPI) op basis van het oorspronkelijke Inburgeringsdecreet en hield bijgevolg geen 
rekening met de wijzingen die in juli 2006 werden doorgevoerd.   
 
In een antwoord op een schriftelijke vraag (nr.68 van 18 januari 2008, Websitebulletin 
publicatiedatum 20-02-2008) reageerde de minister positief op de vraag naar de wenselijkheid van een 
verdere evaluatie van het inburgeringsbeleid.  Een dergelijke evaluatie is niet enkel een belangrijk 
instrument om het beleid bij te sturen; artikel 26 van het Inburgeringsdecreet bepaalt ook dat de 
Vlaamse Regering uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding, en vervolgens om de drie jaar, de 
inhoudelijke en financiële aspecten van het beleid dient te evalueren en aan het parlement voor te 
leggen. 
 
De minister stelde dat het nieuwe evaluatieonderzoek nog in 2008 van start zou gaan en dat de 
concrete uitwerking van de oproep, met inbegrip van de termijnen, de komende maanden binnen IPI 
voorbereid zou worden. 
 
1. Werd de voorbereiding van de oproep door IPI ondertussen afgerond?   
 
2. Welke onderzoeksvragen werden gesteld? 
 
3. Welke periode zal worden geëvalueerd? 
 
4. Werd de oproep ondertussen gelanceerd?  Zo ja, zijn er reeds voorstellen ingediend?  Zo neen, 

voor wanneer is die oproep voorzien? 
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MARINO KEULEN 
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, STEDENBELEID, WONEN EN INBURGERING 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 31 van 7 november 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1. De voorbereiding van de oproep door IPI werd afgerond in juli 2008.  
 
2. In opvolging van het voorstel van IPI is er voor geopteerd om een evaluatieonderzoek te laten 

uitvoeren dat op korte termijn bruikbare adviezen moet verschaffen en dat bestaat uit twee delen: 
een impactstudie en een procesanalyse.  

 
Hieronder geven we de onderzoeksvragen weer uit het bestek.  

 
Impactstudie:  

 
 Wat is de meerwaarde voor de inburgeraar (t.o.v. personen die geen inburgeringstraject 

volgen) van de verschillende onderdelen MO, NT2, LO en trajectbegeleiding?). Wat heeft 
hij/zij eruitgehaald? Zou hij/zij het, achteraf gezien opnieuw doen? Zou hij/zij het aanraden 
aan anderen? Zijn de verwachtingen ingelost? Waren de verwachtingen realistisch? 

 Is er een grotere inburgering van personen die een inburgeringstraject volgen dan bij personen 
die geen inburgeringstraject volgen? Bij wie wel/niet en onder welke voorwaarden? 

 Welke effecten heeft de verplichting bij nieuwkomers? 
 Welke effecten heeft de inspanningsverbintenis bij de inburgeraars? 
 Welke effecten heeft de vrijstelling inschrijvingsgeld NT2 bij de inburgeraars? 
 Wat is de meerwaarde voor de inburgeraar van het inburgeringsattest? 

 
 Welke beleidsaanbevelingen voor de verschillende categorieën van inburgeraars en voor de 

verschillende trajectonderdelen kan men formuleren op basis van de analyse? 
 Welk beperkte set van indicatoren stellen de onderzoekers/consulenten op basis van hun 

analyse voor om in de toekomst impact te kunnen meten? 
 

Procesanalyse: 
 
 Verloopt het proces om te komen tot de doelstelling van het inburgeringsbeleid op een 

effectieve en efficiënte manier? 
 Waar kan dit systeem van partners en processen bijgestuurd worden?  

o Verloopt de aansturing op een effectieve en efficiënte manier? 
o Verloopt de doorstroom binnen het primaire traject op een effectieve en efficiënte 

manier?  
o Welke inburgeraars vallen af in welke fase van het traject en waardoor? 

(persoonsgebonden oorzaken, aanbodsgebonden oorzaken en randvoorwaarden) 
(cijfergegevens beschikbaar bij het team inburgering voor de uitval op zich, niet voor 
oorzaken).  

o In welke mate stimuleert een samenwerkingsverband/één-loketfunctie de doorstroom, 
maakt die het traject naadloos en vermijdt het hierdoor uitval? 

o Bepaalde inburgeraars willen/moeten twee trajecten tegelijk volgen. Hoe verloopt de 
gelijkstroom OCMW/Inburgering, VDAB/Inburgering en Syntra/Inburgering?  
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o Dragen homogene lesgroepen (taalgroepen, scholingsgraad, gender, oudkomer/ 
nieuwkomer, …) bij tot minder uitval en snellere doorstroom, en heterogene lesgroepen 
tot meer integratie? Hoe beide doelstellingen verzoenen? 

o Een aantal middelen zouden moeten bijdragen tot het doel van inburgering. Dragen ze 
ook bij, wat zijn (ongewenste) neveneffecten? Kunnen deze middelen geoptimaliseerd 
worden of zijn alternatieven beter? O.a.  

 Verplichting 
 Vrijstelling van inschrijvingsgeld NT2 
 Opvolgen aanwezigheden/inspanningsverbintenis 
 Werken met doelgroepenprofielen  
 Modulering traject (flexibele trajecten voor werkenden, duale trajecten 

MO/NT2, langere trajecten voor o.a. laaggeletterden,…) 
 

 Welke aanbevelingen kunnen de opdrachtnemers formuleren om goede elementen in de 
praktijk te versterken en zwakke elementen in het samenspel van de verschillende actoren te 
kunnen verbeteren? 

 Hoe kunnen de partners de uitvoerders motiveren om gegevens regelmatig en juist te 
registeren in de Kruispuntbank Inburgering?  

 
3. Voor de impactanalyse is het belangrijk een zicht te krijgen op de impact van het 

inburgeringstraject, enige tijd na het afronden van dit traject. Daarom zal voor dit onderdeel de 
cohorte 2005-2006 bestudeerd worden. Er zal vergeleken worden tussen de groep van de niet-
starters, de starters die zijn afgevallen en de inburgeraars die een traject voltooid hebben.  
Voor de procesanalyse is het belangrijker de actuele situatie in kaart te brengen. Voor dit 
onderdeel wordt dan ook de cohorte 2007 bestudeerd. Er zal nagegaan worden hoever de 
inburgeraars die in 2007 gedetecteerd werden als doelgroep, in december 2008 staan met hun 
traject. De interviews met de verschillende actoren (aanbodverstrekkers, onthaalbureaus, enz.) 
zullen worden gevoerd in 2009 en zullen gaan over de actuele situatie.  

 
4. Er werd gekozen voor een algemene offerteaanvraag op basis van artikel 14 van de wet van 24 

december 1993. De opdracht werd bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 6 
augustus 2008. De offertes moesten uiterlijk op 19 september 2008 ingediend worden. Enkel het 
Hoger Instituut voor de Arbeid heeft voor beide onderzoeksdelen een offerte ingediend. Voor 
beide delen werd de opdracht na jurering gegund. Beide deelonderzoeken starten op 1 december 
2008 met een looptijd van één jaar.  
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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. 29 
van 22 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Velo-city 2009   -   Deelname 
 
In mei 2008 heb ik een schriftelijke vraag (nr. 201) ingediend in verband met het fietsbeleid en de 
afstemming ervan met Brussel (Websitebulletin publicatiedatum 04-07-08). 
 
Een van de vragen handelde over de internationale fietsconferentie “Velo-city” die Brussel zal 
organiseren in mei 2009. Ik vroeg in hoeverre er samenwerking of overleg was met de andere 
overheden van dit land voor de organisatie van dit congres en welke initiatieven de Vlaamse Regering 
heeft genomen om het Vlaamse fietsbeleid een prominente plaats te geven op dit internationale forum, 
zoals de minister zelf had aangegeven in haar Beleidsbrief Mobiliteit 2007-2008. 
 
In haar antwoord verklaarde de minister dat er “tot op heden enkel informele contacten waren tussen 
de Vlaamse overheid en de Velo-city-organisatie”.  
 
Hoewel de Brusselse fietsmanager een oproep deed aan Vlaamse fietsbeleidsmakers om voorstellen 
van participatie aan het fietscongres te doen, heeft Vlaanderen nog geen verdere stappen gezet (o.a. 
omdat er weinig informatie beschikbaar is over de concrete modaliteiten voor de inbreng vanuit 
Vlaanderen).  
 
In mei drong de Vlaamse fietsmanager opnieuw aan bij de conferentiedirecteur van het fietscongres 
om het formeel overleg spoedig op te starten.  
 
1. Is het formeel overleg ondertussen opgestart? Sinds wanneer? Hoeveel keer zijn de verschillende 

actoren al samengekomen? 
 
2. Wat wordt er besproken op deze vergaderingen?  
 

Is er al meer duidelijkheid over de rol van Vlaanderen tijdens dit congres?  
 
3. Hebben de actoren van het Vlaamse fietsbeleid tot op heden voorstellen van participatie gedaan, 

zoals gevraagd door de Brusselse fietsmanager? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 29 van 22 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Op 13 oktober 2008 vond overleg plaats tussen mijn kabinet en het kabinet van minister Pascal 

Smet, in aanwezigheid van de Brusselse en de Vlaamse fietsmanager. De Brusselse fietsmanager 
en de vertegenwoordiger van het kabinet van minister Pascal Smet zitten in het kernteam van de 
organisatie van Velo-city 2009. 

 Naar aanleiding van dit overleg vroeg algemeen directeur van Velo-city 2009, Radjiny Schiltz, een 
onderhoud aan met de Vlaamse fietsmanager. Deze ontmoeting had plaats op 22 oktober. Op 13 
november zal een volgende vergadering plaatsvinden met de organisatoren en een aantal actoren 
van het Vlaamse fietsbeleid, waaronder de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.  

 Door zijn deelname aan het feedbackteam van het programmacomité ontvangt de Vlaamse 
fietsmanager regelmatig informatie over het conferentieprogramma. 

  
2. Tijdens deze vergaderingen werd/wordt de mogelijke inbreng van de Vlaamse overheid voor 

Velo-city 2009 besproken. Het betreft hier zowel de deelname aan de conferentie met inhoudelijke 
bijdragen, als de deelname aan de expo .  

 In principe zal de Vlaamse overheid op de expo aanwezig zijn met een stand over de betekenis van 
het fietsen in Vlaanderen, met de nadruk op het functionele gebruik van de fiets. 

  
 Verschillende mogelijkheden voor inhoudelijke bijdragen tijdens workshops of door middel van 

postersessies, werden geopperd. Het programmacomité buigt zich momenteel over de ingediende 
voorstellen.  Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. 

 
 Wat Vlaanderen betreft zijn volgende onderwerpen voorgesteld:  
 

- werking van het mobiliteitsconvenant om lokaal fietsbeleid aan te sturen en 
kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur te realiseren; 

- werking en resultaten van het Meldpunt Fietspaden; 
- comforteisen voor fietspaden : meetmethodes en kwaliteitseisen; 
- fietspunten en sociale economie; 
- succesvolle wervende campagnes (bv. Met belgerinkel naar de winkel); 
- best practice fietseducatie. 

 
3. Het programmacomité van Velo-city 2009 heeft verschillende actoren van het Vlaamse fietsbeleid 

rechtstreeks aangesproken. Er bestaat momenteel geen overzicht van de reacties. De Vlaamse 
Stuurgroep Fietsbeleid zal de deelname van de Vlaamse actoren inzake fietsbeleid tegen eind dit 
jaar op de agenda plaatsen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 33 
van 27 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 
Benelux-aanbeveling wegenvignet   -   Antwoord ministercomité 
 
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad heeft op 24 maart 2007 een aanbeveling 
goedgekeurd over “De invoering van een wegenvignet” (doc 765/1 van 24.03.2007).  
 
Deze aanbeveling (overwegende dat de Gewesten in België de invoering van een wegenvignet 
overwegen, wetende dat de mogelijke invoering van zo een Belgisch wegenvignet door de buurlanden 
als discriminerend wordt ervaren, gezien het feit dat de invoering ervan zou samengaan met de 
verlaging van de verkeersbelasting, gelet op het principe dat de gebruiker betaalt) vraagt aan de 
regeringen: 
 
- een overleg te starten tussen de betrokken regeringen om te onderzoeken of de invoering van het 

wegenvignet wenselijk is en eventueel binnen de Benelux een samenwerking kan tot stand 
gebracht worden; 

- een gemeenschappelijke strategie binnen de Europese Unie te bespreken en te onderzoeken of de 
versnippering van wegenvignetten en tolheffingen strookt met de vrijheid van mobiliteit van de 
Europeanen binnen de Unie. 

 
Op deze aanbeveling werd nog geen antwoord ontvangen van het Benelux Comité van Ministers. 
 
1. Bestaan er afspraken waarbinnen het Comité van Ministers normaliter op aanbevelingen reageert? 

Zo ja, welke? 
 

Zo neen, waarom niet? Wat wordt als een adequate termijn beschouwd? 
 
2. Waarom is het antwoord op deze aanbeveling tot op heden uitgebleven? Ligt de moeilijkheid 

omtrent het antwoord op deze aanbeveling bij één lidstaat en zo ja, bij welke? 
 
3. Voorziet de minister initiatieven om aan de bovenvermelde aanbevelingen inzake “de invoering 

van een wegenvignet” te voldoen? Zo ja, welke? 
 

Zo neen, waarom niet?  
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 33 van 27 oktober 2008 
van STERN DEMEULENAERE 
 
 
 

1. Er zijn GEEN afspraken voorzien waarbinnen het Comité van Ministers dient te reageren op 
aanbevelingen. 

 Op 22 april 2008 werd dezelfde vraag nr. 35 gesteld door de heer Bart Tommelein aan de 
minister van Buitenlandse Zaken. Het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken van 27 
mei 2008 werd gepubliceerd in QRVA 52 020 van 02 juni 2008 (Kamer – 2e zitting van de 52e 
zittingsperiode).  

 Ik verwijs ook naar het nieuw “Benelux Verdrag” waar onder Hoofdstuk I – art. 16 t/m 22 het 
Comité van Ministers wordt beschreven, alsook naar het goedgekeurd werkprogramma 2008-
2012 bijzonder art. 1.4 en 3.4 die betrekking hebben op ‘transport’. Deze beide documenten zijn 
te raadplegen op: http://www.benelux.be/nl/act/act_nieuwVerdrag.asp 

 Een adequate termijn is gerelateerd aan de complexiteit van het probleem,  de studies en de 
onderzoeken die hiervoor nodig en lopende zijn en is niet zomaar te definiëren. 

 Wel kan worden meegedeeld dat een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen in opmaak is dat midden 
2009 gereed zou moeten zijn met scenario’s 2010-2015 concreet en tot 2030 strategisch. Daarin 
zullen de effecten van de wegbeprijzing samen met andere maatregelen tot uiting komen. Aldus 
wordt een km/heffing voor vrachtwagens tegen eind 2011 als een haalbare optie vooropgesteld. 

 
2. Hierna volgt een overzicht van feiten en procedures waarom deze aanbeveling nog lopende is. 

Er blijkt duidelijk dat de reden hiervoor niet bij één lidstaat ligt. 
 Op 27 april 2007 werd het gestelde probleem inzake mogelijkheden tot onderlinge afstemming 

en tot samenwerking, ook met de Europese Commissie, wat betreft de administratieve en 
technische implementatiemogelijkheden, reeds besproken op de ambtelijke Benelux-werkgroep 
“Wegbeprijzing”. Prioriteit dient te worden gegeven om zo snel mogelijk tot een informatie-
uitwisseling op technisch niveau te komen. Toen werd besloten om een nieuw overleg over de 
wegbeprijzing in zijn algemeenheid te plannen, zodra er een nieuwe Belgische federale regering 
was gevormd. 

 Op 26 oktober 2007 werd er in dezelfde Benelux-werkgroep op gewezen dat wegbeprijzing in 
België een gewestelijke bevoegdheid is, maar op dit moment wordt uitgeoefend in het kader van 
een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten en de federale overheid. Een dergelijk 
samenwerkingsakkoord is te zien als een besluit op het niveau van de vier regeringen, als een 
juridisch akkoord dat de vier partijen bindt. In 2007 was het dossier geagendeerd op het 
overlegcomité waarin de regeringen van de gewesten, gemeenschappen en de federale regering 
zitting hebben. Toen werd afgesproken met de beantwoording van de aanbeveling te wachten tot 
nadat het Nederlandse kabinetsbesluit van december bekend was ter bespreking op een volgende 
vergadering. 

 Wel werd op 08 oktober 2007 in antwoord op de aanbeveling van 24 maart 2007 van de 
Raadgevende Interparlementaire Benelux – Raad betreffende de invoering van een wegenvignet, 
het volgende besproken:  

 
 “In antwoord op de aanbeveling van 24 maart 2007 van de Raadgevende Interparlementaire 

Benelux-raad, betreffende de invoering van een wegenvignet, deel ik u het volgende mee:  
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 De drie Belgische Gewesten overwegen momenteel de invoering van wegbeprijzing. In 
Nederland is op politiek niveau besloten tot de invoering van een systeem van kilometerheffing. 
Luxemburg heeft geen concrete beleidsvoornemens op dit vlak.  

 
 De Benelux-landen zijn inmiddels op ambtelijk niveau overleg gestart inzake de (mogelijk) in te 

voeren wegbeprijzing, juist met het oog op het voorkomen van discriminerende effecten op 
buitenlandse weggebruikers en van ongunstige grensoverschrijdende neveneffecten (op 
bijvoorbeeld bewoners van de grensstreken of op het wegennet van de buurlanden). Verder heeft 
dat overleg tot doel om tot voorstellen te komen voor een optimale onderlinge compatibiliteit 
van beoogde systemen.  

 Op regeringsniveau bestaat tussen de Benelux-landen de bereidheid tot overleg. Het ambtelijk 
overleg levert hiervoor de ‘input’.  

 
 Voor wat betreft vrachtvervoer over de weg, zijn de drie Benelux-landen, samen met 

Denemarken en Zweden aangesloten bij het zogenaamde Eurovignetverdrag. Op basis daarvan 
dient voor vrachtwagens met een gewicht van minstens 12 ton die gebruik maken van de 
autosnelwegen in de aangesloten landen, een certificaat (Eurovignet) te worden aangeschaft.  

 
 De Eurovignetrichtlijn vormt het wettelijk kader voor tolheffingen en gebruiksbelastingen op 

wegeninfrastructuur in de EU. Een in 2006 aangenomen wijziging op die richtlijn bepaalt dat 
vanaf 2012 de reikwijdte van de richtlijn wordt uitgebreid tot vrachtwagens van minstens 3,5 
ton. Verder mogen (sinds juni 2006) de toltarieven variëren volgens de emissieklasse van het 
voertuig, de schade die het toebrengt aan de wegen, het tijdstip, de plaats en de mate van 
congestie. Lidstaten mogen tol- en/of gebruiksheffingen ook toepassen op andere wegen dan de 
autosnelwegen. Aan de tarieven zijn maxima gesteld.  

 
 Wat betreft het personenvervoer en de bestelauto’s, bestaan er geen specifieke Europese 

richtlijnen inzake tolheffingen/gebruiksbelastingen. Wel dient te worden voldaan aan de 
uitgangspunten die de Europese Commissie hanteert op het vlak van non-discriminatie (tarief 
buitenlandse gebruikers ten opzichte van binnenlandse weggebruikers), proportionaliteit (tarief 
ten opzichte van de kosten voor weggebruik), en het feit dat buitenlandse weggebruikers niet 
kunnen worden verplicht om een On-Board-Unit aan te schaffen.  

 Het principe van non-discriminatie is overigens ook uitdrukkelijk in het Benelux-verdrag 
vastgelegd. 

 
 De regeringen van de Benelux-landen zijn van mening dat, net als op Benelux-niveau, systemen 

van tolheffingen of gebruiksrechten binnen de Europese Unie gericht moeten zijn op verbetering 
van de kwaliteit en duurzaamheid van vervoer en van de infrastructuurnetwerken, op een 
efficiëntere organisatie van het wegverkeer en op een goede werking van de interne markt. 
Versnippering en per saldo toename van de administratieve lasten passen daar niet binnen. “ 

 
 Op 09 mei 2008 werd de beslissing van de Vlaamse Regering van 9 februari 2008, genomen op 

basis van een aanvullend onderzoek vanuit de ambtelijke begeleidingsgroep, toegelicht in 
dezelfde ambtelijke werkgroep. 

 
  Naast een aantal verschillen zijn er ook duidelijke gemeenschappelijke aandachtspunten in de 

Benelux. Specifiek bvb. de interoperabiliteit en de discussie met de Europese Commissie inzake 
mogelijke discriminatie voor niet-ingezetenen die moeten worden onderhandeld. 

 
3. Hierna volgen een aantal initatieven die verder worden genomen met betrekking tot deze 

aanbevelingen inzake de invoering van een wegenvignet. Momenteel richt men zich op 
ambtelijk niveau op het vergaren van aanvullende informatie middels een aantal studies. 

 Daarvoor werd in de eerste plaats nagegaan welke functionele eisen men aan het in te voeren 
systeem wenst te stellen en wat technisch uitvoerbaar is. En daarmee verband houdende zal 
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binnenkort een studie naar investerings- en exploitatiekosten worden worden en kan dan ook 
onder de Benelux-partners worden verspreid. Daarnaast wordt de impact op de lokale 
luchtkwaliteit (fijnstof en NOx) onderzocht (de effecten op CO2-uitstoot zijn al bekend) en de 
lokale economische impact (onder andere met betrekking tot de havens).  

 Ten slotte wordt een studie uitgevoerd naar de mogelijke organisatiemodellen, onder andere 
afgezet tegen kosten en opbrengsten.  

 De bevindingen van de ambtelijke werkgroep worden op vrijdag 5 december 2008 voorgelegd 
aan de Vlaamse Regering. Dat dossier zal vervolgens worden voorgelegd aan deMobiliteitsraad 
Vlaanderen, welke als taak heeft het maatschappelijk debat onder professionelestakeholders te 
organiseren.  

 Begin 2009 wordt een advies van deze Raad verwacht. 
 
 Ondertussen wordt ook onderzocht welke criteria dienen te worden gehanteerd bij het vaststellen 

van de tarieven.  
 Het gaat dan onder meer om zaken als kostenneutraliteit en internalisering van externe kosten. 
 
 Op politiek niveau heeft tussen de gewesten verschillende keren overleg plaatsgevonden. 

Vlaanderen heeft een voorstel van politiek akkoord voorgelegd dat als doel heeft om 
overeenstemming te bereiken over de punten die gezamenlijk als uitgangspunt voor de door de 
gewesten uit te werken wegbeprijzingssystemen dienen te worden genomen. Het gaat daarbij 
concreet over de terugtrekking uit het Eurovignetverdrag, de wijziging van de Belgische 
financieringswet, afspraken over het beheer: wie bepaalt de tarieven, de categorieën van 
weggebruikers die onder het systeem vallen, het toepasselijke wegennet, kortom, wat wenst men 
samen te bespreken en wat niet. Dat politiek akkoord wordt momenteel besproken.  

 De belangrijkste vraag nu is in welke mate de wegbeprijzing voor vrachtverkeer te combineren 
is met een door het Waalse Gewest gewenste forfaitaire gebruiksheffing voor personenverkeer 
die eventueel later zou kunnen evolueren naar een kilometerheffing.  

 
 Opgemerkt wordt dat hoe langer het akkoord op zich laat wachten, hoe krapper de timing wordt 

voor de effectieve invoering.  
 Het intergewestelijk akkoord is noodzakelijk om de vervolgstappen te kunnen zetten. Doel blijft 

om het dossier volledig gereed te hebben, zodanig dat de volgende Vlaamse Regering, mocht die 
effectief besluiten tot invoering van kilometerheffing, hiermee direct aan de slag kan gaan.  

 
 Op Benelux niveau heeft het Benelux Secretariaat-Generaal in de afgelopen maanden bilaterale 

gesprekken gevoerd met een aantal betrokken bewindslieden in België en Nederland over de 
wijze waarop de Benelux-samenwerking rond wegbeprijzing, op gang kan komen. Een gesprek 
met de Luxemburgse transportminister werd gepland in oktober 2008. 

 
 In het Benelux-meerjarenprogramma 2009-2012, dat tegelijk met het nieuwe Benelux-verdrag 

op 17 juni jl. door de landen en Belgische Gewesten is ondertekend, wordt het onderwerp 
‘wegbeprijzing’ nadrukkelijk genoemd.  

 Dit onderstreept het belang dat op politiek niveau aan dit onderworp wordt gehecht. 
 
 Alle geraadpleegde bewindslieden hebben zich positief uitgesproken voor het ondertekenen van 

een Memorandum of Understanding (of een Intentieverklaring) over een Benelux-samenwerking 
betreffende wegbeprijzing op basis van een aantal voorlopige geïnventariseerde elementen die in 
een dergelijke MOU/ intentieverklaring zouden kunnen worden opgenomen: 

 
Doel van de Benelux-samenwerking Wegbeprijzing: 
- het voorkomen van concurrentieverstoring binnen en buiten BNL ; 
- het voorkomen van bijkomende hinder of administratieve lasten bij 
- grensoverschrijding, ; 
- een op termijn compatibel systeem van beprijzing ; 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -639- 
 
 

 

- het benutten van schaalvoordelen ; 
- gezamenlijke milieuwinst ; 
- een optimaal afgestemd mobiliteitsbeleid ; 
- op lange termijn een uniform systeem van beprijzing. 

 
Akkoord over km-heffing voor vrachtwagens (consolideren van de huidige gelijklopende 
standpunten): 
- zoveel mogelijk gelijktijdig invoeren ; 
- zoveel mogelijk afstemming inzake interoperabiliteit ; 
- zoveel mogelijk afstemming inzake geviseerd wegennet ; 
- zoveel mogelijk afstemming inzake tariefstelling ; 
- zoveel mogelijk afstemming benadering van buitenlandse weggebruikers. 

  
Akkoord om voor wegbeprijzing voor personenwagens zoveel mogelijk afstemming te zoeken 
over (zoeken naar gelijklopende standpunten): 

- invoeringsdatum ; 
- interoperabiliteit ; 
- geviseerd wegennet ; 
- tariefstelling ; 
- benadering van buitenlandse weggebruikers. 

 
Bovendien heeft de Interparlementaire Benelux – Raad, gehouden te Luxemburg op 13 en 14 
juni 2008, opnieuw een aanbeveling geformuleerd (voorstel Bossuyt) inzake wegbeprijzing 
waarin de regeringen worden opgeroepen tot meer ambitie en politiek engagement inzake een 
gezamenlijke aanpak van de wegbeprijzing in de Benelux, namelijk: 
“Gelet op de recente ontwikkelingen betreffende wegbeprijzing in de landen en gewesten in de 
Benelux en bij Benelux-buur Frankrijk en Duitsland, meent de IPR dat de mogelijkheden tot een 
grotere afstemming en harmonisatie in de Benelux toenemen.  
De Interparlementaire Benelux-raad roept daarom alle betrokken overheden in de Benelux op tot 
meer bestuurlijke ambitie en tot een politiek engagement tot een gezamenlijke aanpak van de 
wegbeprijzing in de Benelux. 
Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot het verbeteren van de duurzaamheid van het vervoer, 
het garanderen van de inter-operabiliteit, het benutten van de win-win situaties en schaal-
voordelen, het vermijden van negatieve grensoverschrijdende effecten en het voorkomen van 
onderlinge concurrentieverstoringen”.  
 
Nadere afspraken worden gemaakt met betrekking tot de beantwoording van deze aanbeveling. 
Het Benelux Secretariaat-Generaal bereidt een antwoord voor dat zal aangeven dat er aan een 
ministeriele intentieverklaring wordt gewerkt die inhoudelijk in de lijn ligt van de aanbeveling 
van de Interparlementaire Benelux – raad. 
Een herziening van de Eurovignetrichtlijn kan de basis bieden voor de invoering van een 
gebruiksgebonden kilometerheffing, wat op Benelux – niveau aantrekkelijk is om hiervan 
gebruik te maken om tot schaalvoordelen te komen wat de kosten betreft.   
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 40 
van 29 oktober 2008 
van BART CARON 
 
 
 
Snelheidsbeperkingen Kortrijk   -   Overzichtelijkheid 
 
Momenteel is er een wirwar aan verkeersborden in Kortrijk. Op deze manier is het niet altijd mogelijk 
te weten wat de maximale snelheid is. Op de meeste gewestwegen mag men 70km per uur rijden, 
terwijl op de stadswegen de snelheid beperkt is tot 50km per uur. Dit leidt tot gevaarlijke en 
onduidelijke situaties.  
 
1. Zijn er plannen voor de invoering van een snelheidsbeperking van 50km per uur op alle 

gewestwegen binnen de ring rond Kortrijk (R8)? 
 
2. Wordt er gedacht aan een algemene regeling voor alle wegen, zowel de gewestwegen als de 

stadswegen, binnen de ring rond Kortrijk (R8)? 
 
3. Waarom worden er bij de uitritten op de R8 die stadsinwaarts gaan en op de invalswegen naar de 

stad niet systematisch opvallende markeringsborden geplaatst, zoals bijvoorbeeld aan de 
grensovergangen, waarop duidelijk staat dat binnen deze zone maximum 50km per uur gereden 
mag  worden? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 40 van 29 oktober 2008 
van BART CARON 
 
 
 
1+3. Voor alle wegen binnen de ring (R8) te Kortrijk een snelheidsbeperking van 50 km/u invoeren 

en aangepaste markeringsborden bij de overgang voorzien, zou inderdaad de eenduidigheid en 
leesbaarheid kunnen ten goede komen. Maar een snelheidsregime moet ook aan andere 
elementen getoetst worden zoals ondermeer de omgeving, het wegbeeld, het ruimtelijk kader, de 
afdwingbaarheid, … 

 
Daarbij, zoals terecht door U gesteld wordt, is er in Vlaanderen reeds een wirwar aan verkeers-
borden. Er dient dan ook omzichtig omgesprongen te worden met het bijplaatsen ervan. 
Bij een eerste nazicht, tot op een plaatselijke 300 meter aan de overgang na, is binnen de R8 
reeds voor alle gewestwegen een snelheidsregime van 50 km/u van toepassing. Echter de R8 is 
niet overal een harde grens tussen woonzone en open zone. Zowel stadin-, als staduitwaarts 
komen in sommige gevallen woonlinten voor, waardoor een snelheidsregime van 50 km/u aan 
beide zijden aangewezen is.  
 

2. Het mobiliteitsplan van de stad Kortrijk ten slotte bevat spijtig genoeg momenteel geen 
snelheidsplan waarin de gewenste snelheden vertaald zijn. Ook bij de evaluatie van het mobili-
teitsplan is dit niet als actie opgenomen. 

 
 Wij zullen echter uw voorstel indachtig zijn bij de verdere projectrealisaties en dit tevens 

overmaken aan het stadsbestuur. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 47 
van 3 november 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Harmonicabussen De Lijn   -   Stofaanzuiging 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 136 van 21 maart 2008 (Websitebulletin publicatiedatum 
07-05-08) had ik graag bijkomende informatie gekregen. 
 
1. Welk gespecialiseerd bedrijf heeft onderzoek gevoerd naar de aanwezigheid van fijn stof op de 

gelede bussen van De Lijn?  
 

Werd er eveneens een analyse gemaakt van het liggend stof dat aanwezig was? 
 
Zo ja, kan de minister van beide onderzoeken een gedetailleerd verslag en resultaat bezorgen? 

 
2. Worden de stof/pollenfilters alsook de stofdoeken in de harmonica’s met regelmaat vervangen? 

Door wie? En worden hierbij de richtlijnen van de constructeur nauwlettend opgevolgd? 
 
3. Wie maakt deel uit van het overlegcomité dat de problemen aangaande de fijnstofproblematiek of 

de roetneerslag heeft besproken? 
 

Graag ook hier een uittreksel uit het verslag van dat overlegcomité. 
 
4. Welke bedrijfsarts werd betrokken en op de hoogte gesteld en wat waren zijn/haar bevindingen? 
 

Is er een periodieke specifieke medische longcontrole voorzien voor de buschauffeurs? 
 
5. Vond er een overleg plaats tussen De Lijn en de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers 

(BTTB)? Zo ja, werden de resultaten ook aan de BTTB meegedeeld? 
 
6. Zijn alle gelede voertuigen van De Lijn van het type AG 300 of zijn er ook gelijkaardige gelede 

bussen van een andere leverancier? Doet het probleem zich enkel voor op het type bus AG 300 
van VAN HOOL? 

 
7. Als alle getroffen maatregelen om het stof/roetprobleem in te dijken teniet worden gedaan door 

een eventueel open raampje, is de minister dan nog steeds overtuigd van de oplossing van het 
probleem? 

 
Kan de minister een kostenraming voorleggen wat betreft de herstellingen en de getroffen 
maatregelen voor het type AG 300 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 47 van 3 november 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Vooreerst willen we verduidelijken dat er nooit sprake is geweest van fijn stof of van stof uit de 

uitlaatgassen in de bussen. Dit werd door de metingen bevestigd. Wel zijn er klachten over de 
aanwezigheid van gewoon stof. 
 
De diverse onderzoeken werden uitgevoerd door SGS Belgium NV. 
 
Er werd geen aparte analyse gemaakt van het liggend stof. Uit de analyses van de omgevingslucht 
ter hoogte van de vouwbalg blijkt evenwel dat de samenstelling van het aangezogen stof, voor wat 
betreft schadelijke stoffen, nergens de grenswaarden overschrijdt. Aangezien het liggend stof door 
de bus aangezogen geweest is, zal de samenstelling van het liggend stof gelijkaardig zijn aan de 
samenstelling van het aangezogen stof. 
 
De analyserapporten bevinden zich in bijlagen 1 tot 6. Er werden drie reeksen metingen 
uitgevoerd: 

- op 6, 7 en 8 september 2006; 
- op 13, 14 en 15 september 2006; 
- op 15, 16 en 17 november 2006. 

Van elke reeks werden twee analyserapporten opgesteld: één analyserapport betreffende het 
inadembaar en inhaleerbaar stof en één analyserapport betreffende de PAK’s (Polycyclische 
Aromatische Koolwaterstoffen). Elk personeelslid die dat wenste, kon inzicht hebben in deze 
analyserapporten. 
De conclusie is dat de toelaatbare normen nergens worden overschreden. 
 

2. De stof/pollenfilters en de stofdoeken in de geledingen worden door de onderhoudstechnici van 
De Lijn volgens de instructies van de constructeur onderhouden en vervangen. 

 
3. Alle leden van het CPBW maken deel uit van het overlegcomité dat de problemen aangaande de 

stofproblematiek heeft besproken. De uittreksels uit de verslagen van het CPBW betreffende de 
stofproblematiek bevinden zich in bijlage 7. 

 
4. De bedrijfsarts(en) van CBMT maken deel uit van het CPBW. De bedrijfsarts stelde geen 

bijkomende maatregelen voor bovenop de door De Lijn genomen maatregelen. 
 
Alle buschauffeurs ondergaan een jaarlijkse longfunctietest. 

 
5. Neen, aangezien tijdens de metingen door SGS nergens de wettelijke grenswaarden overschreden 

werden. 
 
6. De Lijn heeft eveneens gelede bussen van VDL Jonckheere en andere modellen gelede bussen van 

Van Hool. Omwille van de aanwezigheid van de vouwbalg, is een gelede bus steeds meer 
onderhevig aan binnendringend stof. Doch het probleem van binnendringend stof stelde zich niet 
in dezelfde mate op andere gelede bussen van De Lijn. 
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7. Het zoveel mogelijk dichthouden tijdens het rijden van het schuifraam bij de chauffeur is één van 
de drie maatregelen om het binnendringend stof te verminderen, tezamen met de aanzuig van 
buitenlucht in de geleding en het plaatsen van fijnere filters in de aanzuigkanalen op het dak. 
Bijgevolg is het vanzelfsprekend dat wanneer één van deze drie maatregelen niet opgevolgd 
wordt, het binnendringend stof niet in dezelfde mate verminderd wordt, dan wanneer de drie 
maatregelen alle drie opgevolgd worden. Deze voertuigen zijn uitgerust  met airco. 
 
De kostprijs van de onderzoeken door SGS Belgium NV, de fijnere filters en de organisatorische 
kosten (inladen van de gewijzigde software voor de aanzuig van de buitenlucht) bedraagt ca. € 
12.000. Van Hool heeft voor de wijziging van de software voor de aanzuig van de buitenlucht 
geen kosten aangerekend. 

 
BIJLAGEN: 
 
1-6. Analyserapporten SGS Belgium NV 
7. Verslagen CPBW 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/47/antw.047.bijl.001.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/47/antw.047.bijl.002.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/47/antw.047.bijl.003.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/47/antw.047.bijl.007.doc 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/47/antw.047.bijl.006.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/47/antw.047.bijl.004.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/47/antw.047.bijl.005.pdf 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 48 
van 4 november 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Netmanagement De Lijn   -   Financiering 
 
In de periode 2007-2009 werden/worden er middelen voorzien voor netmanagement bij De Lijn.  
 
Welke daarmee gesubsidieerde aanboduitbreidingen passen in één of ander langetermijnplan van De 
Lijn (Pegasus, Spartacus, Neptunus)? Hoe verhouden deze middelen zich ten opzichte van het totaal 
aan beschikbare middelen voor netmanagement? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 48 van 4 november 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
Over de periode 2007- 2009 worden in totaal 45 projecten netmanagement opgestart.  
Hiervan kaderen 31 projecten in één van de lange termijnplannen van De Lijn.  
Budgettair gezien gaat het om 63 % van het totale gespendeerde budget. 
 
Specifiek gaat het voor elke provincie om volgende projecten : 
 
Antwerpen 
 
De volgende projecten kaderen in de langetermijnplannen van De Lijn, zij het niet rechtstreeks, dan 
wel onrechtstreeks. 
De verlenging van tram 8, de tangentlijnen in de ZO-rand van Antwerpen en de lijn 500 Antwerpen-
Boom kaderen alle drie in het Masterplan Antwerpen. Tram 6 hoort gedeeltelijk in het Masterplan 
thuis maar dient ook als minder hindermaatregel voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. De 
sneldiensten via de E313 werden oorspronkelijk als minder hinderproject ingelegd, maar door het 
grote succes maken deze nu ook deel uit van het Pegasusplan voor Antwerpen.  
 
Limburg 
 
Al de projecten netmanagement die tot nu toe werden vastgelegd kaderen in het Spartacusplan:  
ofwel gaat het om een afstemming van het lokale net op de toekomstige sneltramlijnen, ofwel om 
verbindende lijnen die later vervangen zullen worden door een Spartacuslijn. 
Concreet gaat het hier om de lijnen 182 (Achel-Hasselt), 183 (Genk-Neerpelt), 184 (Leopoldsburg-
Diest), verlenging G8 Opglabbeek, Beringen-Mol, Lommel-Neerpelt, Diepenbeek-Hasselt/Genk, 
bediening Zonhoven en uitbouw stadsnet Maasmechelen en Sint-Truiden.  
 
Oost-Vlaanderen 
 
In het Pegasusplan is een tramlijn naar Merelbeke voorzien. Omdat deze lijn gepland is op lange 
termijn, wordt het project Blaarmeersen-Merelbeke als voorloper hiervoor opgestart.  
 
Vlaams Brabant 
 
De meeste projecten in Vlaams Brabant kaderen hetzij in START, hetzij in het busplan Leuven II. 
Concreet gaat het om volgende projecten: 
 

♦ Sneldienst 485:  
Deze sneldienst is opgenomen in busplan Leuven II 2002-2012 (uitbouw regionaal sneldienst-
net 'sneldienst Leuven - Lubbeek - Tienen') en is ook terug te vinden in het Pegasusplan – 
RegioNet Brabant-Brussel. 
 

♦ Lijn 630 Wijgmaal Remy – Leuven – Haasrode:  
Deze lijn is opgenomen in busplan Leuven II 2002-2012 en is eveneens opgenomen in het 
ruimtelijk structuurplan van de stad Leuven.  
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♦ Sneldienst 212:  
Deze sneldienst maakt deel uit van het START OV-plan van De Lijn. Het OV-plan voor 
START maakt integraal deel uit van het Pegasusplan - RegioNet Brabant-Brussel 
 

♦ Ringbus 600:  
Deze lijn is toegevoegd aan busplan Leuven  II 2002-2012. 
 

♦ Nachtvervoer Leuven:  
Het aanbieden van nachtvervoer in en rond Leuven is opgenomen in busplan Leuven II 2002-
2012. 
 

♦ Lijn 461 Boom-Brussel:  
Deze sneldienst maakt deel uit van het START OV-plan van De Lijn. Het OV-plan voor 
START maakt integraal deel uit van het Pegasusplan - RegioNet Brabant-Brussel. 

 
West-Vlaanderen 
 
Wat de provincie West-Vlaanderen betreft passen al de kusttramprojecten, alsook de 2 stadslijn-
projecten in Brugge, de lijn Roeselare-Tielt en het project Nieuwpoort-Veurne in het Neptunusplan. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 49 
van 4 november 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Vrije busbanen   -   West-Vlaanderen 
 
Een betere doorstroming van het openbaar vervoer is een prioriteit van het Vlaams beleid. Op 
verschillende Vlaamse gewestwegen zijn busbanen al een vertrouwd gezicht. Zij garanderen mee 
regelmaat en stiptheid voor de bussen van De Lijn. 
 
1. Waar in West-Vlaanderen zijn er vrije busbanen? 
 
2. Worden deze geëvalueerd? Zo ja, hoe en wat zijn de resultaten van deze evaluatie? 
 
3. Welke projecten zijn er voor West-Vlaanderen opgenomen in de doorstromingsprogramma’s van 

de Vlaamse Regering? 
 

Welke concrete werken omvatten deze projecten? 
 
Wat is de vooropgestelde timing voor de uitvoering van deze projecten? 
 
Welke procedures dienen nog doorlopen te worden? 
 
Wat zijn de begrote budgetten voor deze werken? 

 



-652-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 49 van 4 november 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Vrije busbanen op gewestwegen in West-Vlaanderen. 
 

Gewest-
weg Gemeente Van 

kmpt 
Tot 

kmpt 
Gereali-

seerd  
Lengte 
(km) Type Richting 

N009000 Brugge 95,800 95,990 2002 0,190 busstrook stad uit 
N397000 Brugge 0,320 0,700 2002 0,380 busstrook station 
R030000 Brugge 4,720 5,300 2002 0,580 busstrook naar N50 
R030000 Brugge 5,890 6,270 2002 0,380 busstrook station 
N034000 Oostende 32,971 33,870 2003 0,899 bus/trambedding station 
N034000 Oostende 32,971 33,870 2003 0,899 bus/trambedding casino 
N034907 Oostende 0,000 0,190 2003 0,190 bus/trambedding station 
N034907 Oostende 0,000 0,190 2003 0,190 bus/trambedding casino 

R030000 Brugge 8,420 8,600 2003 0,180 busstrook Ezelpoort /  
Warandebrug 

N037902 Ieper 0,000 0,920 2004 0,920 busstrook Rijselpoort 
N033000 Oostende 3,084 4,340 2005 1,256 busstrook stad in 

N050000 Brugge 102,340 104,320 2005 1,980 busstrook 
centrum - 
station 

N050000 Brugge 102,340 104,320 2005 1,980 busstrook Oostkamp 
R030000 Brugge 5,300 5,450 2005 0,150 busstrook station 
N008000 Veurne 148,165 148,940 2006 0,775 busstrook afwisselend 
N032000 Roeselare 33,480 33,701 2006 0,221 busstrook Roeselare 

N034000 De Panne 65,470 65,750 2006 0,280 vrije 
trambedding Adinkerke 

N049000 Knokke-Heist 84,090 84,500 2006 0,410 busstrook Station 
N033000 Gistel 9,222 9,419 2007 0,197 busstrook Gistel 
N033000 Gistel 8,979 9,520 2007 0,541 busstrook Oostende 
N034000 Oostende 31,000 31,357 2007 0,357 bus/trambedding Oostende 
N034000 Oostende 31,000 31,357 2007 0,357 bus/trambedding Knokke-Heist 
N043000 Harelbeke 35,610 35,790 2007 0,180 busstrook Kortrijk 
N043000 Harelbeke 35,720 36,050 2007 0,330 busstrook Waregem 
R030000 Brugge 8,220 8,580 2007 0,360 busstrook Station 
R036000 Kortrijk 4,080 4,180 2007 0,100 busstrook Station 
R036000 Kortrijk 4,180 4,320 2007 0,140 busstrook Meensepoort 
R031000 Oostende 3,780 4,570 2008 0,790 busstrook Bredene 
R030000 Brugge 5,670 5,820 2008 0,150 busstrook Station 
N371000 Blankenberge 11,342 11,560 2008 0,218 busstrook Brugge 

 
2. Gezien de eerste infrastructurele projecten op het VIF 73.16 (doorstroming openbaar vervoer, 

programma 2006) werden aangelegd in/vanaf 2007, kon slechts dit jaar (2008) gestart worden 
met zinvolle evaluatiemetingen.Zoals voor de andere entiteiten van De Lijn, geldt ook voor De 
Lijn West-Vlaanderen dat medio september 2008 de eerste congestiemetingen werden 
gehouden, die een beeld geven van de gerealiseerde tijdwinst op de betrokken trajecten.. 
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Resultaten van deze metingen zijn nog niet beschikbaar 
 

3. Het goedgekeurde investeringsprogramma doorstroming 2008 (v3) bevat volgende projecten: 
 

Gemeente 
Gewest-
weg Gewestweg (naam) 

van 
kmp

tot 
kmp Beschrijving Budget 

Aanbestedi
ng 

Kortrijk N8 Oudenaardsesteenwe
g 

Aanpassen 
bushalte 

53.000 euro 10/07/2008

Ardooie N37  Aanleg 
aanloopstrok
en 

1.100.000 euro 
 

16/09/08 
 

Tielt N327 
Kruispunt  
Polenplein 8,13 8,13

Aanleg 
afslagstrook, 
algemene 
verbetering 
doorstroming 136.000 euro 

24/10/08 

Brugge N339 
en 
N339/N
9 

Kruispunt AZ St.-Jan 
/ Ruddershove en  
Ruddershove /  
Oostendse steenweg 0,22 0,42

Doorstromin
gsmaatregele
n 

873.000 euro 17/06/2008

Kortrijk N323b President  
Kennedylaan 

Busbanen in 
beide 
richtingen 

500.000 euro Naar 
programm

a 2009 

Oostende R31 Tweebruggenstraat 3,78 4,57

Busbaan 
richting De 
Bolle 284.000 euro 

8/05/2008 

Kortrijk R036 Romeinselaan  1,48 1,72 Aanleg 
busbaan 
Gentstraat -
Romeinse 
Laan 

78.000 euro 17/07/2008

     totaal 3.024.000 EUR 
 

Bijkomende informatie per project: 
 

Kortrijk N8:  
1. Dit project omvat de aanleg van vier uitstulpende bushaltes. 
2. De uitvoering gebeurt in het kader van de globale herinrichting van de doortocht N8 -

Oudenaardsesteenweg. Dit project is in uitvoering vanaf 1 september 2008 tot en met 15 
september 2009. 

3. Er dienen geen procedures meer doorlopen te worden. 
 

Ardooie N37:  
1. De N37 wordt tussen de Wezenstraat en kruispunt R32 / N37 overlaagd met een 

gewapend asfalt. In het nieuwe dwarsprofiel wordt een aparte zone voorzien voor de 
verbinding van de snelbus tussen Roeselare en Tielt. 

2. De uitvoering van de werken is voorzien in de eerste helft van 2009. De aanvangsdatum 
moet nog worden afgesproken met nutsmaatschappijen en gemeente. 

3. Nihil. 
 

Tielt N327: 
1. Dit project betreft de herinrichting van het kruispunt van het Polenplein, waarbij een 

aparte rechtsafstrook voorzien wordt om zo de wachttijd op het kruispunt voor lijnbussen 
in te korten. 



-654-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

2. De uitvoering van de werken is voorzien in de tweede helft van 2009, na wegname van de 
torenkraan die omwille van verbouwingswerken momenteel in de weg staat om de nuts-
leidingen te kunnen verplaatsen. De aanvangsdatum moet nog worden afgesproken met 
nutsmaatschappijen en stad. 

3. Nihil. 
 

Brugge: N9/N339 en N339:  
1. Heraanleg van het kruispunt N9/N337 met plaatsing van verkeerslichten. Aanleg van een 

rotonde op de N339 aan de toegang tot het AZ Sint-Jan. 
2. De uitvoering van de werken is voorzien vanaf 1 december 2008. Het einde van de werken 

is voorzien rond mei 2009. 
3. Nihil. 

 
Oostende: R31:  

1. Aanleg van een busstrook op de R31 vanaf kilometerpunt 3,78 tot aan het kruispunt met 
de Voorhavenlaan. Daarnaast aanleg van een aanloopstrook op de N9 naar het kruispunt 
met de R31 toe en plaatselijk herschikken van dit kruispunt. 

2. De werken zijn gestart op 1 oktober 2008 en zullen tegen eind dit jaar zijn afgerond. 
3. Nihil. 
 

Kortrijk R36:  
1. Aanleg van een busbaan vanaf de Gentse Poort tot en met het kruispunt Plein/Lange 

Meersstraat.  
2. De uitvoering gebeurt in het kader van de globale herinrichting van de doortocht N8 -

Oudenaardsesteenweg. Dit project is uitgevoerd gedurende de periode van 1 september 
2008 tot en met 15 september 2008. 

3. Nihil. 
 

De doorstromingsmaatregelen voorzien in het dossier N323b President Kennedylaan te Kortrijk 
maken deel uit van een ruimer project dat convenantgebonden is. De startnota van dit dossier 
werd voorgelegd aan de Provinciale Auditcommissie van 8 september 2008 en voorwaardelijk 
conform verklaard. 
 
Budgetten: deze zijn opgenomen in de bovenstaande tabel 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 50 
van 5 november 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
De Lijn   -   Hinderlijke verkeersdrempels 
 
Verkeersdrempels hebben een slechte reputatie inzake de verspreiding van stof zoals blijkt uit de 
brochure van het VIWTA: “Autoverkeer en fijn stof”, maar ook voor De Lijn vormen 
verkeersdrempels en verkeersplateaus een zeer hinderlijk obstakel. Meermaals maant De Lijn dan ook 
gemeentebesturen aan om de verkeersdrempels of -plateaus te verlagen. 
 
1. Kan de minister meedelen of er een inventaris bestaat van de verkeersdrempels of 

verkeersplateaus in Vlaanderen die een hindernis vormen of vormden op een aantal bustrajecten? 
Zo ja, graag een overzicht. 

 
2. Op welke manier wordt een oplossing gezocht met de betrokken instantie? 
 

Welke gemeentebesturen gingen tot op heden niet in op de vraag tot aanpassing van de 
verkeersdrempel of het verkeersplateau? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 50 van 5 november 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Een inventaris van verkeersdrempels of verkeersplateaus in Vlaanderen die een hindernis 

vormen of vormden bestaat niet. Wel is het zo dat bij elk netmanagement project een convenant 
met een module 8 wordt afgesloten. De Lijn gaat na waar op de nieuwe trajecten verkeers-
drempels of plateaus gelegen zijn en laat deze vervolgens opnemen in de module 8 ter verwij-
dering of aanpassing aan de normen vastgelegd in het KB van 09.10.1998 (BS 28.10.1998), 
gewijzigd bij KB van 03.05.2002 (BS 31.05.2002). 

 
2. Indien een verkeersdrempel of verkeersplateau hinder vormt voor bepaalde bustrajecten, schrijft 

De Lijn de betrokken wegbeheerder aan met de vraag om de drempel of het plateau te 
verwijderen of aan te passen volgens de richtlijnen van het Koninklijk Besluit van 9 oktober 
1998. Dergelijke knelpunten worden met de betrokken gemeenten besproken: hierbij wordt er 
steeds gestreefd naar een oplossong die voor alle partijen voldoet. Ook bij de aanleg van nieuwe 
verhoogde inrichtingen wordt steeds advies gevraagd aan De Lijn. 

 
 De Lijn heeft geen weet van gemeenten die weigeren een oplossing te zoeken. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 51 
van 5 november 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
De Lijn   -   Overlastboetes 
 
Naast het verzorgen van het openbaar vervoer is het ook belangrijk dat De Lijn de zwartrijders, dus 
reizigers zonder geldig vervoerbewijs, aanpakt. In februari 2007 werd het nieuwe 
overlastboetesysteem ingevoerd. 
 
Kan de minister een overzicht geven van de inbreuken op het nieuwe overlastboetesysteem in 2007 en 
per provincie? Vermits de boetes voor zwartrijden in het nieuwe overlastboetesysteem zijn 
opgenomen, wordt daarmee ook het aantal zwartrijders in kaart gebracht. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 51 van 5 november 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de inbreuken op het nieuwe overlastboetesysteem voor de periode 
01.04.2007-31.12.2007. 
 

Entiteit Totaal aantal overlastboetes 
Waarvan 

zwartrijders 
Antwerpen 14668 13497 
Limburg 1064 1015 
Oost-Vlaanderen 7218 6934 
Vlaams-Brabant 1772 1666 
West-Vlaanderen 640 615 
De Lijn - totaal 25362 23727 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 57 
van 6 november 2008 
van GERDA VAN STEENBERGE 
 
 
 
Gelijkekansenbeleid   -   Project Kohinoor 
 
Met een reeks acties en projecten wenste de minister het allochtone vrouwenmiddenveld te versterken. 
In 2007 werd hiervoor het project “Kohinoor”gerealiseerd. De resultaten van dit project zouden in de 
basiswerking van vzw SAMV geïntegreerd worden. 
 
1. Wat werd in het kader van het project “Kohinoor” georganiseerd? Welke middelen werden 

hiervoor uitgetrokken? Hoeveel geld werd er effectief besteed? 
 
2. Wat zijn de resultaten van dit project? Hoe worden ze beleidsmatig toegepast? 
 
3. Hoe worden de resultaten van het project in de basiswerking van vzw SAMV geïntegreerd? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE  KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 57 van 6 november 2008 
van GERDA VAN STEENBERGE 
 
 
 
1. In het kader van het project ‘Kohinoor’ konden negen trekkersfiguren van Antwerpse allochtone 

vrouwenwerkingen deelnemen aan een train-the-trainer vorming. Het project omvatte enerzijds 
vorming over thema’s zoals basiscommunicatie, omgaan met diversiteit, omgaan met macht, 
vergaderen, groepsvorming en anderzijds een begeleide intervisie van de getrainde trainers. Het 
geheel werd gecoördineerd via een stuurgroep waarop vertegenwoordigers van diverse allochtone 
vrouwengroepen aanwezig waren. In het kader van dit project werd ook een syllabus uitge-
schreven. De deelnemers aan de vorming kunnen deze syllabus gebruiken, maar ook andere 
verenigingen kunnen er gebruik van maken. Voor het project ‘Kohinoor’ werd een subsidie van 
5.935 euro uitbetaald.  

 
2. De negen trekkersfiguren hebben een diverse achtergrond. Het betreft Joodse, Turkse, 

Marokkaanse, Afghaanse en Zuid-Amerikaanse vrouwen. Deze vrouwen hebben hun ervaringen in 
het kader van dit project gedeeld met de organisaties waarbinnen zij actief zijn en kregen hierbij 
de nodige intervisie. Tussen de deelnemers ontstond een intensieve interactie die resulteerde in 
contacten op langere termijn dan de looptijd van dit project. De deelnemers evalueerden het 
project positief en bleken vragende partij voor gelijkaardige initiatieven. 

 
De nood aan capacitybuilding bij trekkersfiguren van allochtone vrouwenverenigingen leeft niet 
enkel bij de deelnemers aan dit Kohinoor-project. Onder meer het Steunpunt Allochtone Meisjes 
en Vrouwen (hierna “SAMV”) signaleerde dat deze nood bij de meeste allochtone vrouwen-
verenigingen bestaat. Daarom besloot Gelijke Kansen in Vlaanderen via meerdere acties werk te 
maken van de versterking van deze vrouwengroepen. Aldus wordt ook in het coachingsproject van 
de Koning Boudewijnstichting aan de capacitybuilding en leiderschapsvaardigheden van de 
geselecteerde allochtone vrouwen gewerkt. Via Vormingplus wordt momenteel ook aan een 
nieuwe train-the-trainer-vorming gewerkt, waarbij het accent vooral op de intervisie ligt en 
waarbij de methodologie en resultaten ook met andere vorminggevende instanties in Vlaanderen 
zullen worden gedeeld. Hiertoe zal Vormingplus een workshop en draaiboek realiseren voor 
andere vormingsorganisaties, zodat zij op hun beurt dergelijke vorming kunnen realiseren. Ten 
slotte ontvangt SAMV vanaf 2008 bijkomende middelen om onder meer in heel Vlaanderen van 
capacitybuilding werk te maken. 

 
3. SAMV maakte deel uit van de stuurgroep van het project ‘Kohinoor’ en kent het project dus zeer 

goed. Vanaf 2008 ontvangt SAMV jaarlijks 50.000 euro extra van Gelijke Kansen in Vlaanderen, 
onder andere om meer werk te maken van capacitybuilding van trekkersfiguren van lokale 
allochtone vrouwenverenigingen in heel Vlaanderen. SAMV heeft hierbij de opdracht om zo veel 
mogelijk en zo divers mogelijke vrouwenorganisaties in Vlaanderen te bereiken. Een eerste stap 
om hiertoe te komen is de organisatie van een bijeenkomst met diverse allochtone vrouwen-
verenigingen. De verenigingen kunnen op deze bijeenkomst hun specifieke behoeften kenbaar 
maken. Een volgende stap is de ondersteuning van de diverse vrouwengroepen, via door SAMV 
zelf ontworpen methodieken of via methodieken van potentiële lokale partners. In de Antwerpse 
regio is de promotor van ‘Kohinoor’ één van die lokale partners. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 58 
van 6 november 2008 
van KATLEEN MARTENS 
 
 
 
Spartacusplan   -   Keuze voertuigtype 
 
Er is blijkbaar nog altijd geen beslissing gevallen inzake de keuze van het type voertuig dat gebruikt 
zal worden binnen het Spartacusplan. Gezien de technische specificaties eigen aan het 
Spartacusproject en het aanbod op de markt, heeft men slechts een beperkte keuzevrijheid wat betreft 
de aankoop van de voertuigen. 
 
1. Welke types van voertuigen komen in aanmerking voor het Spartacusproject? 
 

Met welke criteria houdt men rekening bij de aankoop? 
 

2. Welke fabrikanten bieden deze toestellen aan? 
 
3. a) Hoeveel bedraagt de kostprijs voor de volledige Spartacusvloot? 
 

b) Wie zal delen in deze kostprijs en hoe zal de verdeelsleutel zijn? 
 

4. Zullen de voertuigen worden aangekocht via PPS (publiek-private samenwerking)? 
 

Zo ja, is de voertuigfabrikant van het enige type dat geschikt is, niet de facto zeker dat hij gekozen 
gaat (of moet!) worden, waardoor de kostprijs enkel maar kan stijgen? 
 

5. Vanwaar het uitstel tot beslissing inzake het type voertuig? 
 

Wanneer valt er een definitieve beslissing? 
 

6. Is het niet zo dat gezien de technische specificaties eigen aan het Spartacusproject en het aanbod 
op de markt, de uitkomst van het keuzeproces nu al vast staat? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 58 van 6 november 2008 
van KATHLEEN MARTENS 
 
 
 
1. Voertuigen van het type (snel)tram (light rail) genieten de voorkeur. Ze zijn geschikt om tegen 

aangepaste snelheid te rijden als tram binnen stedelijk gebied en om tegen hoge snelheid te rijden 
tussen stedelijke gebieden.  

 
Het voertuig en de infrastructuur zijn de vertaling van de eisen gesteld in het exploitatiemodel “het 
Spartacusplan”. De criteria waarmee rekening wordt gehouden zijn hiervan afgeleid. Het voertuig 
moet geschikt zijn om te rijden als tram in het stedelijk weefsel (korte bochtstraal, hoog 
acceleratie- en remvermogen, lage vloer, enz.). Tegelijk moet het voertuig in staat zijn om aan 
hoge snelheid te rijden (± 100km/u) en is het potentieel geschikt om toegelaten te worden tot de 
infrastructuur van Infrabel. Qua aandrijving (elektrisch of hybride diesel-elektrisch) is vandaag 
nog geen keuze gemaakt.  
 

2. Dit type voertuig wordt door verschillende fabrikanten aangeboden: Siemens, Bombardier, 
Alstom. Mogelijk zijn ook nog andere fabrikanten in staat om een dergelijk voertuig op korte 
termijn te ontwikkelen en op de markt aan te bieden.  

 
3. De totale kostprijs voor de volledige vloot sneltramvoertuigen (15 stuks) wordt geraamd op 60 

miljoen euro (exclusief BTW).  
 

Er is geen verdeelsleutel. Deze kostprijs zal volledig ten laste van De Lijn vallen.  
 

4. De voertuigen worden mogelijk aangeschaft in pps.  
 

Het is de betrachting van De Lijn te vermijden dat zij maar één offerte zou ontvangen. Zo’n 
situatie leidt mogelijk tot hogere kosten. Maar zoals eerder aangegeven brengen verschillende 
fabrikanten dit type voertuig op de markt, waardoor de kans op de in de vraag geschetste situatie 
eerder klein is. Geen enkele fabrikant is vandaag zeker dat zijn voertuig gaat gekozen worden.  
 

5. Er is geen uitstel van beslissing inzake het type voertuig. De keuze wordt echter voortdurend 
afgetoetst aan de vertaling van de exploitatie-eisen van het Spartacusplan.  
 
De definitieve specificaties voor het voertuig zullen gepubliceerd worden in het bestek. Dit bestek 
wordt (in de huidige planning) in de markt geplaatst in januari 2010.   
 

6. Neen, de voertuigen van een bepaalde fabrikant zulllen gekozen worden bij toewijzing van de 
opdracht aan het consortium met de meest gunstige offerte. De uitkomst van het keuzeproces staat 
niet vast.  
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 59 
van 7 november 2008 
van KATLEEN MARTENS 
 
 
 
Spartacusplan   -   Communicatiebureaus 
 
Binnen de bestaande structuren kan er bij aanneming ook met onderaanneming gewerkt worden. Dit 
doet uiteraard afbreuk aan de transparantie van de gegunde opdrachten.  
 
Om een negatief imago zoals bij het BAM-dossier te vermijden, is het wenselijk om op alle gegunde 
opdrachten zicht te hebben. 
 
Welke studie- en communicatiebureaus werden sinds de start geselecteerd in het Spartacus-dossier? 
Graag inclusief een lijst van alle betrokken onderaannemers, met telkens de opdracht en de daarvoor 
betaalde vergoeding. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 59 van 7 november 2008 
van KATHLEEN MARTENS 
 
 
 
Als bijlage vindt u een lijst met de tot nog toe geselecteerde studiebureaus (opdrachtnemers) in het 
kader van Spartacus. Deze lijst van opdrachtnemers is volledig tot 20 november 2008. Alle bedragen 
in de tabel zijn in euro en excl. BTW. 
 
Er zijn twee studiebureaus met onderaannemers geselecteerd (zie tabel 1 hieronder).De Lijn heeft geen 
contractuele band met de onderaannemers van deze twee opdrachtnemers. Bedragen uitsplitsen naar 
deze onderaannemers is niet mogelijk.  
 
 Opdrachtnemer (studiebureau) Onderaannemer 

Aeolus 
Tritel 

1 THV Limo (Arcadis + Technum) 

Groep C 
Grontmij Maunsell ICS 
Zwarts-en Jansma Architecten 
RCA 
Lu&Na 
UAPS 
Groep C 

2 THV Varinia (Grontmij Vlaanderen, Grontmij 
Nederland, Libost-Groep, Witteveen+Bos, DE 
Consult) 

Atelier Alfred Peter Paysagiste 
Tabel 1: Opdrachtnemers met onderaannemers 
 
Tot nu toe (20 november 2008) werd 13.642.380,64 euro gereserveerd voor studies rond Spartacus. 
Hiervan is 478.122,00 euro (excl. BTW) voorzien voor communicatie. Tot nu toe werd 691.453,90 
euro (excl. BTW) betaald aan studiekosten. Het aandeel van de communicatie in de betaling bedraagt 
30.314, 00 euro (excl. BTW).  
 
Dit is een voorlopig financieel overzicht voor de studies in het kader van het Spartacusplan, geen 
eindbalans.  
 
BIJLAGE: 
 
Lijst met geselecteerde studiebureaus in het kader van Spartacus. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/59/antw.059.bijl.001.xls 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 60 
van 12 november 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Kusttram   -   Vervanging rijtuigen 
 
Sinds 1983 werd voor de kusttram niet meer geïnvesteerd in nieuw materieel alhoewel het aantal 
reizigers spectaculair steeg. De normale levensduur van de stellen is 30 jaar. Dit betekent dus dat 
vanaf 2010 – 2011 de stellen systematisch vervangen zullen moeten worden. Enkele jaren geleden 
kregen de stellen van de kusttram een midlife revisie, ook een lagevloertussenkast werd bijgevoegd. 
 
In het toekomstplan van De Lijn West-Vlaanderen wordt in de vervanging van de trams voorzien 
vanaf 2013 – 2014. Ervaringen uit het verleden leren dat tussen de opstart van de plannen en de 
effectieve levering meer dan 5 jaar kan verlopen. De Lijn dient dus dringend te starten met een dossier 
rond de vervanging van de kusttram.  
 
Hoever staat het met de voorbereiding van de nodige aanbestedingen (cf. antwoord op subvraag 5 van 
mijn schriftelijke vraag nr. 44 van 22-11-2007) ? 
 
Kan de minister een concreet tijdskader geven van de planning van de geleidelijke vervanging van de 
kusstram? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 60 van 12 november 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
De opstart of toch de voorbereiding zal plaats vinden in 2010. De eerste levering kan dan gepland 
worden voor 2014. 
In eerste instantie zal de levering van een eerste reeks nieuwe trams dienen als uitbreiding voor de 
bijkomende exploitatie als gevolg van spooruitbreiding. De daaropvolgende leveringen zullen dienen 
om de bestaande trams te vervangen.  
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 62 
van 13 november 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Theoretisch rijexamen op school   -   Knelpunten 
 
Vanaf dit schooljaar kunnen scholieren van het “zesde en/of zevende jaar van het secundair onderwijs” 
in 90 procent van de Vlaamse scholen via het project “Rijbewijs op School” hun theoretisch rijexamen 
afleggen. Het project bereikt zo 55.549 leerlingen in 720 scholen.  
 
Eerst krijgen de leerlingen een pakket van 8 uur verkeerseducatie. Daarin worden naast de wegcode 
ook thema's als verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit behandeld. Na de lessen kunnen de 
scholieren gratis in de eigen school hun theoretisch examen afleggen. 
 
Voor “Rijbewijs op School” trekt de minister 3 miljoen euro uit. Het project werd aan alle Vlaamse 
secundaire scholen aangeboden: 10 procent ging niet in op het aanbod. 
 
De scholen beslissen zelf of de lessen al dan niet tijdens de reguliere schooluren worden ingericht. Ze 
krijgen per leerling ook 10 euro voor de aankoop van educatief materiaal. 
 
“Rijbewijs op School is een eerste stap naar een gratis, professionele basisrijopleiding voor jongeren”, 
stelde de minister nog bij de aankondiging van het project.  
 
Op het terrein rijzen echter nog vragen. 
 
1. Ingeval de lessen buiten de reguliere schooluren worden ingericht, kunnen leerlingen van lagere 

jaren (bv 1e leerjaar van de 3e graad secundair onderwijs), maar die wel de noodzakelijke leeftijd 
hebben voor het behalen van een rijbewijs, ook een beroep doen op het project “Rijbewijs op 
School”? Zo ja, worden de kosten voor deze “extra” leerlingen ook aan de school vergoed? 

 
2. Op basis van welke criteria worden de subsidies uitgekeerd? Gebeurt dat op basis van 

leerlingenaantallen in een jaar of op basis van leerlingen die effectief deelnemen aan het project? 
 
3. Mogen scholen een bijdrage vragen voor leerlingen uit lagere jaren die wel de noodzakelijke 

leeftijd hebben voor het behalen van een rijbewijs? Zo ja, hoe hoog is dit bedrag? Voor welke 
kosten mag er een bedrag gevraagd worden? 

 
4. Scholen die in het project stappen, kunnen de lessen aanbieden tijdens of na de schooltijd.  
 

Heeft de minister onderzocht of het aanbieden van deze lessen tijdens de schooltijd door niet-
personeelsleden van de school wettelijk kan?  

 
5. Via de website http://www.rijbewijsopschool.be kunnen leerlingen, na het verkrijgen van een 

bonnummer, online zich voorbereiden op het theoretische rijexamen. Met rijbewijsopschool.be 
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kan de leerling onder begeleiding van een persoonlijke coach online voor zijn theoretische 
rijexamen studeren, met oefenvragen, realistische animaties en filmpjes, en volledig ondersteund 
met geluid. 

 
6.  Voorziet de minister acties voor de leerlingen die thuis geen toegang hebben tot internet? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 62 van 12 december 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. Neen. Op dit moment kunnen leerlingen van lagere jaren niet deelnemen aan de lessen. Het 

project werkt niet met een leeftijdsgrens (de groep 17-jarigen is een pak groter dan de groep 
zesdejaars), wel met een jaar-grens. Er is gekozen voor het 6e jaar. Als 'rijbewijs op school' 
enkel zou worden aangeboden in het vijfde jaar, zouden momenteel alle zesdejaars en 
zevendejaars zonder theoretisch rijbewijs uit de boot vallen.  

 
• Algemene regel: Rijbewijs op School wordt georganiseerd voor alle jongeren in het 

6de en 7de jaar secundair onderwijs. Scholen die met modulaire systemen werken 
(vooral BuSO), mogen de leeftijdsgrens van 17-jaar hanteren voor het organiseren van 
de lessen.  

• Leerlingen die nog geen 17 zijn op de dag van het examen: Een aantal scholen heeft 
het examen reeds gepland in het najaar van 2008. Hierbij treedt een probleem op voor 
leerlingen die ‘op hun jaar’ zitten en pas na het examen jarig zijn. Zij zijn immers nog 
geen 17 op de dag van het examen, terwijl je wettelijk gezien minimum 17 moet zijn 
om het examen af te leggen. Het gaat in totaal over 2,1 % van de ingeschreven 
leerlingen. Voor deze leerlingen zijn er ‘waardebonnen’ voorzien. Met deze waarde-
bon kunnen de jongeren vanaf het moment dat ze oud genoeg zijn, examen gaan 
afleggen in het examencentrum. De waardebon kan ook gebruikt worden voor 
jongeren die een jaartje voor zitten, en voor jongeren die tijdens het examen afwezig 
waren en dit kunnen staven met een medisch attest. De school dient de gegevens van 
de leerling door te sturen aan de VSV. De leerlingen ontvangen de waardebon dan 
thuis. Er zijn momenteel reeds 250 waardebonnen verstuurd. 

 
2. Elke school die deelneemt krijgt:  

 
• maximaal 57,50 euro per gegeven lesuur theorie; 
• maximaal 10 euro per deelnemende leerling (hiermee worden de leerlingen bedoeld 

die deelnemen aan de lessen, niet noodzakelijk aan het examen. Deze gegevens staan 
nauwkeurig geregistreerd op de schoolfiche). 

 
Enkel de handboeken van de leerlingen worden gesubsidieerd. Extra handboeken die de school 
eventueel aankoopt voor leerkrachten e.d. betaalden ze zelf. 
 
De examens worden rechtstreeks door de VSV betaald aan de examencentra (15 euro per 
examen). 
 

3. Op dit moment kunnen leerlingen uit lagere jaren niet deelnemen aan het project. Scholen die 
hen toch rijlessen willen laten volgen, krijgen hiervoor geen enkele vorm van subsidie. 

  
4. Dit werd niet speciaal onderzocht omdat er zich geen probleem voordoet. Scholen schakelen 

regelmatig niet-personeelsleden in bij projecten tijdens schooluren. De scholen beslissen ook 
zelf of ze de lessen aanbieden binnen of buiten de schooluren. De meeste scholen opteren voor 
de tweede optie. Het zijn vooral BSO- en BuSO-scholen die de lessen integreren in het 
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curriculum. Deze scholen hebben hiervoor ook iets meer mogelijkheden binnen vakken als PAV 
of MAVO, of bepaalde projectweken. 

 
5+6 De website “Rijbewijsopschool.be” is vooral bedoeld voor de leerkrachten. Zij beheren op deze 

site hun schooldossier. De leerlingen vinden er wel een overzicht van enkele gratis oefensites en 
moeten er ook een enquête invullen. We vragen de scholen deze enquête klassikaal in te vullen 
(dit gebeurt dus doorgaans in een computerlokaal).  

 Wat de oefenwebsites betreft, zijn er geen alternatieven voorzien voor leerlingen die thuis geen 
computer hebben. Zij kunnen soms wel op school terecht, of in de openbare bibliotheek. Ter 
info: deze vraag werd opgenomen in de leerlingenenquête (43.947 leerlingen in databank). Op 
dit moment hebben al 5538 leerlingen deze enquête ingevuld. 1% geeft aan thuis over geen 
computer te beschikken en zegt dat dit ook de reden is dat ze niet online geoefend hebben. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 72 
van 18 november 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
De Lijn Antwerpen   -   Proefproject “propere tram” 
 
Begin oktober werd aangekondigd dat De Lijn startte met een proefproject om de trams van drie lijnen 
in Antwerpen een snelle schoonmaakbeurt te geven. Dit zou telkens gebeuren wanneer de tram de 
eindhalte passeert. 
 
Het proefproject situeerde zich op de tramlijnen 2, 5 en 15 op Linkeroever. Voor de uitwerking van het 
project werd samengewerkt met à la CARte cleaning, een reinigingsfirma die mensen tewerkstelt die 
opnieuw een plaats willen veroveren op de arbeidsmarkt. 
 
Dit proefproject zou één maand duren en daarna worden geëvalueerd. 
 
Vandaar de vraag aan de minister of de evaluatie van dit project al gebeurd is en wat de resultaten van 
dit proefproject zijn. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 72 van 18 november 2008 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
Een eerste evaluatie van het proefproject toonde aan dat de reacties van de reizigers en chauffeurs op 
het proefproject ‘Propere Tram’ positief zijn: op basis hiervan zal het proefproject worden verlengd. 
De verlenging van het project zal dienen om aan te geven op welke manier het project kan worden 
uitgebreid. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 75 
van 18 november 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
De Lijn   -   Kapitaalsubsidies voor investeringen 
 
In 2007 ontving De Lijn 149 miljoen kapitaalsubsidies voor investeringen.  
 
Waar vindt men die kapitaalsubsidies terug in de jaarrekening? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 75 van 18 november 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
In het jaarverslag van 2007 vindt men op p.87 een bedrag terug van 119,3M€ aan ontvangen 
kapitaalsubsidies.  
 
Dit bedrag kan u terugvinden op de balans (passiva) op p.67 onder de post kapitaalsubsidies. Op deze 
laatste post speelt ook nog een negatief effect ter waarde van de afschrijving van kapitaalsubsidies uit 
het verleden. 
 
Op de activakant vindt men de boekwaarde terug die d.m.v. kapitaalsubsidies werd gekocht/gemaakt. 
Ook hier vindt men een zelfde negatief effect terug ter waarde van de afschrijving van activa uit het 
verleden. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 76 
van 18 november 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
De Lijn   -   Bedrag afschrijvingen en waardeverminderingen 
 
In het jaarverslag 2007 van De Lijn vindt men op blz. 91 de analytische exploitatierekening.  
 
Het bedrag van afschrijvingen en waardeverminderingen in die tabel stemt echter niet overeen met de 
bedragen vermeld in de resultatenrekening (blz. 68) en de toelichting bij de balans (blz. 70-72). 
 
Hoe wordt dit verschil verklaard? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 76 van 18 november 2008 
van JOHAN SAUWENS 
 
 
 
In de resultatenrekening wordt een bedrag opgenomen van 64.198k€, de analytische rekeningen tonen 
echter een bedrag van 35.608k€. 
 
In de analytische aanrekeningregels worden naast de afschrijvingen van de activa, ook de 
afschrijvingen van de samenhangende kapitaalsubsidies (=opbrengst) in rekening gebracht. Deze 
werkwijze zorgt ervoor dat in de analytische rekening enkel het saldo, zijnde de afschrijvingen als 
gevolg van Eigen Investeringen, getoond wordt.  
 
Het effect van de kapitaalsubsidies op de analytische resultaten is nul. In 2007 werd er voor ongeveer 
30,2M€ kapitaalsubsidies afgeschreven. 
 
Daarnaast vinden we ook nog waardeverminderingen op voorraden voor 1,6M€ terug in de analytische 
rekeningen. 
 
64,2M€     resultatenrekening 
+1,6M€     waardeverm. Voorr. 
30,2M€   afgeschreven KS 
35,6M€      analytisch resultaat 
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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. 6 
van 16 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
FIT-dienstencentra   -   Stand van zaken 
 
Om de drempel naar de buitenlandse markten te verlagen en Vlaamse kmo’s en bedrijven optimaal te 
laten deelnemen aan de groeiende economieën van de BRIC-landen biedt het Vlaams Agentschap voor 
Internationaal Ondernemen (FIT) ondernemingen de mogelijkheid om een modern uitgeruste 
kantoorruimte te huren in een dienstencentrum in het buitenland. Bedrijven die gebruikmaken van de 
door het FIT erkende dienstencentra krijgen hiervoor onder bepaalde voorwaarden financiële 
tegemoetkomingen. 
 
In 1998 werd een eerste dienstencentrum erkend in Sjanghai en in 2007 werd een tweede 
dienstencentrum in Peking erkend. Volgens het jaarboek van het FIT voor 2007 wil men in 2008 en 
2009 bijkomende dienstencentra toevoegen aan de lijst. Het is de bedoeling om bijkomende 
dienstencentra ter beschikking te stellen in Rusland, India, Brazilië en Dubai. 
 
1. Heeft de minister zicht op het aantal bedrijven dat gebruik maakt van deze dienstencentra? Wat 

zijn de concrete resultaten? Beschikt de minister ter zake over cijfers? 
 
2. Heeft de minister zicht op de subsidies die in dit kader aan de betrokken bedrijven werden 

verstrekt? Beschikt de minister over cijfermateriaal? 
 
3. Hoe evalueert de minister de bestaande dienstencentra? Slaagt men erin opzet om de buitenlandse 

markten toegankelijker te maken en de export naar deze landen te verhogen? Acht de minister de 
resultaten in verhouding met de inspanningen? 

 
4. Kan de minister meegeven waar en wanneer de nieuwe dienstencentra mogen worden verwacht? 

Werd ter zake een tijdpad uitgestippeld?  
 

Zullen de nieuwe centra op dezelfde wijze opgevat worden als de bestaande dienstencentra of is 
een aanpassing nodig aan de specifieke context? 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 06 van 16 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
1. We beschikken enkel over cijfergegevens van de twee erkende dienstencentra in China namelijk 

Kingshpere in Beijing en ChinaGlobalLeaders (CGL) in Sjanghai.  
 
Sinds 11 juni 2007 heeft FIT in Beijing het dienstencentrum Kingsphere erkend. Momenteel 
maken vijf Vlaamse bedrijven gebruik van dit dienstencentrum. 

 
Sinds 1 augustus 2008 zijn ook vijf Vlaamse bedrijven in het dienstencentrum van 
CGL(ChinaGlobalLeaders) gevestigd. Er loopt ook nog een onderhandelingsproces met vier 
andere bedrijven die geïnteresseerd zijn om er zich te vestigen. Het is dus erg waarschijnlijk dat op 
korte termijn negen bedrijven uit Vlaanderen gebruik zullen maken van het erkende diensten-
centrum CGL. De voorbije jaren maakten een dertigtal bedrijven gebruik van het dienstencentrum 
in Sjanghai dat FIT tot 31 juli 2008 in eigen beheer had. Een groot deel van deze bedrijven heeft 
inmiddels een eigen kantoor geopend in Sjanghai. Voor deze bedrijven betekenden de faciliteiten 
van het dienstencentrum een nuttige aanloop tot de oprichting van een plaatselijke antenne.  

 
2. Sinds 2006 werden er aan vijf bedrijven voor het dienstencentrum Sjanghai in totaal voor 27.757 

EUR aan subsidies toegekend. Aan twee bedrijven die gevestigd zijn in het dienstencentrum van 
Beijing werd in totaal 18.405 EUR toegekend. 

 
3. Momenteel is het nog te vroeg om een evaluatie te maken van het gebruik van deze vorm van 

dienstencentra. Met uitzondering van Sjanghai, dat voordien onder eigen beheer werd openge-
houden, werden de dienstencentra nog maar zeer recent door FIT erkend. Een erkenning van een 
dienstencentrum houdt voor FIT geen extra kosten in. Indien een bedrijf gebruik maakt van een 
erkend dienstencentrum kan het hiervoor wél een financiële tegemoetkoming bij FIT aanvragen. 
Op deze manier stimuleert Vlaanderen het ontplooien van activiteiten in een BRIC-land. 
 

4. FIT zal in de nabije toekomst nog meer dienstencentra erkennen, maar zal niet zoals vroeger 
instaan voor de uitbating ervan. Een chronologisch overzicht van de erkenningen en de geplande 
dienstencentra ziet er als volgt uit: 

 China, Beijing:  erkend sinds 11 juni 2007 
 China, Sjanghai:  erkend sinds 1 augustus 2008 
 Brazilië, Sao Paulo:  erkend sinds 1 oktober 2008 
 VAE, Abu Dhabi:  erkend sinds 1 oktober 2008 
 VAE, Dubai:  erkend sinds 16 oktober 2008 
 India, Mumbai:  erkenning gepland op 30 november 2008 
 India, New Delhi/Bangalore:  erkenning in beraad, verwacht in 2009 
 Rusland: Moskou:  erkenning gepland in december 2008 / januari 2009 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 11 
van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Overeenkomsten met gemeenten   -   Deelname faciliteitengemeenten 
 
Binnen de beleidsdomeinen Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 
werden een aantal overeenkomsten afgesloten tussen de bevoegde minister en de gemeentebesturen 
van de Vlaamse gemeenten. Gezien de gemeentelijke autonomie, zijn deze overeenkomsten in 
principe vrijblijvend. Maar aangezien ze meestal passen in het algemeen belang, hangt er een beloning 
aan vast. Gemeenten die niet instappen in deze overeenkomsten missen dan ook vaak belangrijke 
geldelijke tussenkomsten voor de uitvoering van een degelijk lokaal beleid. 
 
De indruk leeft dat vooral de burgemeesters van de faciliteitengemeenten vaak niet ingaan op het 
aanbod vanuit de Vlaamse overheid. Daardoor worden zowel de Vlaamse als de anderstalige 
bevolkingsgroepen uit die gemeenten tekort gedaan in vergelijking met andere gemeenten, en wel door 
hun eigen bestuurders. Van de kant van de burgemeesters en gemeentebesturen is dit allerminst een 
daad van goed bestuur. 
 
Graag vernam ik in hoeverre de werkelijkheid deze indruk ook bevestigt. 
 
1. Aan welke vrijwillige programma’s, samenwerkingsovereenkomsten, convenanten of opdrachten 

binnen de beleidsdomeinen Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse 
Handel hebben de verschillende faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel al dan niet 
deelgenomen? 

 
2. Om welke reden(en) werd er desgevallend niet deelgenomen? 
 
3. Hoeveel geld hebben ze daardoor niet ontvangen? 
 
N.B. Gelijkaardige vragen werden gesteld aan de ministers (Peeters nr. 18, Van Mechelen nr. 15, 

Vandenbroucke nr. 28, Anciaux nr. 12, Keulen nr. 10, Van Brempt nr. 26, Vanackere nr. 31, 
Crevits nr. 36, Ceysens nr. 11). 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 11 van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Steven Vanackere, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 13 
van 24 oktober 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
Odysseusprogramma   -   Evaluatie 
 
Het Odysseusprogramma richt zich op het terughalen van onderzoekers die hun carrière in het 
buitenland hebben uitgebouwd. Groep I omvat topwetenschappers die internationaal erkend worden 
als toonaangevend en die reeds een aanstelling aan een buitenlandse universiteit hebben. Tot groep II 
behoren onderzoekers met het potentieel om door te groeien tot internationaal toonaangevende status. 
Het programma kan in de periode 2006-2010 beschikken over een budget van ca. 60 miljoen euro. 
 
In de Beleidsbrief Economie 2007-2008 schrijft de minister dat de oproepen 2006 en 2007 18 
geselecteerde kandidaten opleverden. De resterende budgetten zullen worden toegekend na een derde 
oproep in 2008. En in de loop van 2008 wordt het programma ook geëvalueerd met het oog op een 
eventuele voortzetting na 2010. 
 
Werd het Odysseusprogramma inmiddels geëvalueerd?  
 
Zo ja, wat zijn de resultaten van de evaluatie? Geven ze eventueel aanleiding tot bijsturing? 
 
Zo neen, wanneer worden de resultaten verwacht? 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 13 van 24 oktober 2008 
van MARTINE FOURNIER 
 
 
 
1. Het Odysseus-programma werd geëvalueerd en de resultaten worden binnenkort ter mededeling 

voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 
 

Het doel van de evaluatie van het Odysseus-programma was om een beeld te krijgen van de 
effectiviteit en efficiëntie van deze beleidsmaatregel, de meerwaarde er van en de bijdrage die het 
levert aan het onderzoeksbeleid. Gezien echter het vroege karakter van deze evaluatie, met name 
twee jaar na de start, was het weinig haalbaar de volledige reikwijdte en alle gevolgen van het 
initiatief in te schatten. 

 
Deze evaluatie richtte zich dan ook, zonder de eigenlijke beleidsobjectieven van het Odysseus-
programma uit het oog te verliezen, voornamelijk op volgende concrete probleemstellingen: 
• Voldoet het mechanisme van de selectie aan alle kwaliteitseisen? Hierbij is het de bedoeling 

een beeld te krijgen van de gevolgde procedure, de wetenschappelijke waarde van de selectie, 
het niveau van de kandidaten en de transparantie van het gehele proces. 

• Is het Odysseus-programma voldoende aantrekkelijk en efficiënt? 
• Welke meerwaarde biedt het Odysseus-programma en welke bijdrage levert het aan het 

Vlaamse onderzoekspotentieel? 
 
2. De resultaten van de evaluatie zijn de volgende: 
 

Meerwaarde van het Odysseus-programma 
Uit de evaluatie blijkt duidelijk dat het Odysseus-programma een belangrijke meerwaarde heeft. 
Het Odysseus-programma zorgt voor een verhoogde internationalisering van het ZAP-BOF-korps. 
Immers in het buitenland zijn er veel gelijkaardige programma’s om toponderzoekers binnen te 
halen. Met het oog op de mondiale ‘war for talent’ is het Odysseus-programma een noodzakelijk 
initiatief in Vlaanderen. 

 
Door de grote toegekende budgetten kan een Odysseus-onderzoeker versneld een nieuwe 
onderzoekslijn opzetten. Dit aspect is ook belangrijk vanuit concurrentieel onderzoeksperspectief. 

 
Om echte toponderzoekers uit het buitenland aan te trekken, dienen echter de loonvoorwaarden 
voor onderzoekers in Vlaanderen sterk verbeterd te worden. Het Odysseus-programma 
compenseert dit door de hoge startfinanciering die wordt voorzien. 

 
Vele onderzoekers alsook de bevraagde juryleden zijn voorstander van een 100% open competitie 
in plaats van de versleuteling van een deel van de middelen. De universiteiten geven aan dat hier 
ook de afweging speelt tussen streven naar kwaliteit (open competitie) en flexibiliteit 
(versleuteling). Een volledig open competitie biedt meer garanties dat de beste onderzoekers 
aangetrokken worden, maar dan verliest men ook flexibiliteit omdat deze competitie gekoppeld is 
aan één moment. 

 
Aanbevelingen 
Verderzetting van het programma 
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1. Blijvend inspanningen leveren om toponderzoekers uit het buitenland naar Vlaanderen te 
halen. Daartoe bestaan vier opties: 
- De verderzetting van het Odysseus-programma met behoud van de twee groepen I en II 

maar met eventueel aangepaste modaliteiten en procedures; 
- De verderzetting van het Odysseus-programma maar met een volledig open competitie om 

de beste onderzoekers aan te trekken (aparte competitie voor groep I en groep II); 
- De verderzetting van het Odysseus-programma voor groep I alleen met (eventueel) de 

toevoeging van de middelen voor groep II aan de BOF (Bijzonder Onderzoeksfonds)-
middelen; 

- Het volledig toevoegen van de middelen aan de BOF-middelen, maar exclusief bestemd 
voor het aantrekken van onderzoekers uit het buitenland. 

 
Bij het toevoegen van (een deel van) de Odysseus-middelen aan de BOF-middelen dient er wel op 
gewezen te worden dat de gelijkvormige jurering georganiseerd door het FWO over alle 
kandidaten heen wegvalt en vervangen wordt door een niet-gelijkvormige selectie binnen elk van 
de universiteiten afzonderlijk. 

 
Modaliteiten van het programma 
2. Verlaging van de omvang van de startfinanciering voor groep I zodat, met een gegeven 

totaalbudget, meer toponderzoekers kunnen worden aangetrokken. Deze aanbeveling gaat wel 
ten koste van de attractiviteit van het programma, in het bijzonder een hoge startfinanciering 
ter compensatie van relatief lage salarissen. 

3. Verstrenging van de voorwaarden met betrekking tot het aantal jaren verblijf in België na 
terugkeer uit het buitenland (bijvoorbeeld maximaal 1 i.p.v. 2 jaar), om zo de additionaliteit 
van het programma te verhogen. 

 
Procedures van het programma (inclusief promotie) 
4. Het Odysseus-programma meer bekend maken in het buitenland, hoewel deze inspanningen 

zeer gericht moeten zijn indien de budgetten niet substantieel stijgen en er dus al bij al een 
beperkt aantal toelagen toe te kennen zijn. 

5. Blijvende aandacht voor het verzamelen van voldoende referentenverslagen voor alle 
kandidaten. 

6. Het structureel probleem van overbevraging van referenten trachten aan te pakken door het 
gecoördineerd aanspreken van referenten. 

7. De referentenverslagen samen met het juryrapport ter beschikking stellen aan de 
onderzoekers.  

8. De kandidaten, vooraleer de jury bijeenkomt, de gelegenheid te bieden te reageren op de 
referentenverslagen. Nadeel hiervan is de verlenging van de doorlooptijd. 

9. Inkorten van het ganse proces waarbij vooral de universiteiten inspanningen moeten leveren 
eerder nog dan het FWO. 

10. Mogelijkheid om in te dienen het ganse jaar door zoals andere programma’s of met meerdere 
indiendata per jaar. 

11. De organisatie van een persoonlijk interview van de kandidaat met de jury. 
12. Een aparte ranking bij de interuniversitaire competitie voor de humane wetenschappen, de 

biomedische wetenschappen en exacte wetenschappen zodat er geen “appelen met peren” 
moeten worden vergeleken. 

13. Betere communicatie naar de kandidaten toe en meer transparantie doorheen het ganse proces 
met een duidelijke taakverdeling tussen het FWO en de universiteiten. 

14. Loononderhandelingen vroeger in het proces voeren. 
15. Meer aandacht voor vrouwelijke kandidaten in het rekruteringsproces. 

 
Randvoorwaarden 
16. Meer flexibiliteit creëren voor de universiteiten voor hun onderhandelingen over de primaire 

en secundaire arbeidsvoorwaarden met de onderzoekers die uit het buitenland komen. 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 15 
van 28 oktober 2008 
van PAUL WILLE 
 
 
 
Milieu- en energietechnologie-innovatieplatform   -   Evaluatie 
 
In 2006 werd het MIP gelanceerd. MIP staat voor Milieu- en Energietechnologie-innovatieplatform. 
Het MIP werd in het leven geroepen om innovatieve technieken te promoten en bij succes in de 
praktijk te gebruiken en eventueel verder te ontwikkelen om tot een waardig exportproduct te komen. 
 
Hierin spelen IWT (Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) en VITO (Vlaamse 
Instelling voor Technologisch Onderzoek) een grote rol. Bij VITO NV werd in functie van het MIP 
een kapitaalsverhoging doorgevoerd door de NV PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen).  
 
Na meer dan twee jaar blijkt dat het MIP slechts een matig succes kent. Volgens informatie van 
betrokkenen uit de bedrijven zouden daarvoor volgende redenen zijn. 
 
- Er zijn geregeld betwistingen tussen VITO en IWT over de vraag van wie (welke instelling) dit 

geld nu feitelijk is, in de zin van “wie beslist”? 
 
- Aan VITO wordt het verwijt gemaakt dat deze instelling volledig beslag legt op financiële 

middelen, die in feite veeleer bestemd zijn voor het bedrijfsleven en waartegenover VITO slechts 
de rol speelt van een “competentiecentrum”. Bovendien kunnen bedrijven ook beschouwd worden 
als competentiecentrum, en wordt de doorstroom vaak onterecht bevonden. Een gelijkaardige 
kritiek wordt geuit op de universiteiten die voor een “proef” vele malen meer geld vragen dan een 
bedrijf, alhoewel voor het overige alles hetzelfde is. 

 
- Bekend is dat IWT wel subsidies verleent aan het bedrijfsleven, om nadien deze financiële 

inspanning nauwelijks te evalueren, weinig zou controleren en in alle geval op gespannen voet 
leeft met VITO. 

 
- Er wordt soms geklaagd dat er te weinig innovatiedossiers zijn, terwijl ingediende dossiers te vaak 

louter op basis van hun “commerciële” waarde voor de universiteiten of onderzoeksinstellingen 
worden afgeschoten en te weinig op hun inhoudelijke innovatieve karakter worden beoordeeld. 

  
- Een andere vaak gehoorde klacht heeft betrekking op de beoordeling van een dossier. Wanneer er 

een innovatiedossier wordt ingediend, worden in de beoordelingscommissie de scherpste 
concurrenten geplaatst. 

 
Op basis van deze kritiek, kreeg ik graag een ruim antwoord op volgende vragen. 
 
1. In welke mate onderschrijft de minister deze kritiek? 
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2. Hoeveel en welke projecten van innovatie werden in het kader van het MIP reeds goedgekeurd en 
voor welk bedrag?  Wat is de inhoud van deze projecten?  

 
3. Wat is de precieze en betrouwbare procedure voor wie een innovatiedossier indient? 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 15 van 28 oktober 2008 
van PAUL WILLE 
 
 
 
1. Deze kritiek kan ik niet onderschrijven. Van bij de start is er beslist geweest géén financiële 

middelen vanuit het MIP te voorzien voor de industrie. Zij dienden hiervoor de klassieke 
financieringskanalen van het IWT te bewandelen. Ook de structuren en beslissingsbomen binnen 
het huidige MIP zijn duidelijk omschreven in art 5 van de convenant. U kan in dit artikel lezen 
dat de taken en bevoegdheden duidelijk gescheiden zijn. Er is bijgevolg géén tegenspraak tussen 
VITO en IWT binnen MIP.  

 
 Daarenboven verwijs ik graag naar de externe evaluatie die plaatsvond eind 2007. Deze externe 

evaluatie was opgenomen in het convenant tussen de Vlaamse Gemeemschap, IWT en VITO. 
De resultaten van deze doorlichting geven aanleiding tot het hertekenen van de opdracht van het 
MIP, de ambitie en de financiële middelen. Momenteel wordt aan een nieuw convenant gewerkt, 
dat zal in overleg gebeuren met collega minister Crevits. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is 
te beantwoorden aan één van de voornaamste opmerkingen van de externe evaluatoren nl. het 
afstemmen van de ambitieuze startdoelstellingen van MIP met de beschikbare financiële 
middelen. Rekening houdend met deze opmerkingen zullen de financiële middelen en de 
ambitie van het MIP beter in overeenstemming worden gebracht. De doelstelling van het MIP 
zal worden herleid tot duurzaam materiaal- en energiebeheer. 

 
 Door deze heroriëntering zijn sinds begin dit jaar de vergaderingen van de stuurgroep 

geannuleerd. Dit betekent dat na eind 2007 géén nieuw projecten meer werden ingediend ter 
evaluatie en ter ondersteuning. Ik hoop tegen begin volgend jaar de nieuwe oriëntering, 
inrichting, missie en middelen voor te leggen aan de Vlaamse regering ter goedkeuring. 

 
 Inmiddels heeft de Vlaamse Regering op mijn voordracht wel reeds het actieplan Innovatief 

Aanbesteden goedgekeurd. Dit actieplan werd binnen de themagroep “Innovatief aanbesteden” 
van het MIP voorbereid. 

 
2. Er zijn 7 projecten goedgekeurd.  
 
 De inhoudelijke stand van zaken van deze zeven projecten is de volgende: 
 

1. Combinatie ultracapaciteiten met batterijen voor stationaire en niet-stationaire toepassingen 
- "ULTRACAP"  
 
Totaal budget: 500 k€; subsidiëring: 250 k€ 
 
Inhoud 
Studies hebben aangetoond dat een combinatie van batterijen met ultracapaciteiten een 
duidelijke verbetering meebrengt op het vlak van de belasting van batterijen. Dit project 
onderzoekt de levensduur, het gebruik en de energie-efficiëntie over een lange periode van 
energiepakketten (combinatie ultracapaciteiten en batterijen) voor verschillende stationaire als 
niet-stationaire toepassingen.  
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Stand van zaken  
Dit project werd in september 2008 succesvol afgerond. De onderzoeksresultaten zijn 
veelbelovend. In het huidige valorisatietraject wordt de oprichting van een spin-off bedrijf 
bekeken.  
  
2. In-situ conditionering van baggerspecie en minerale slibs – "MIP SLIB" 
 
Subsidiëring deel 1: 1.250 k€; deel 2: totaal budget: 6.832 k€, subsidiering: 633 k€ (deel 2 nog 
niet goedgekeurd) 
 
Inhoud 
Slib is onder veel vormen gekend in het milieu en de industrie. Binnen deze grote slibfamilie 
kan onderscheid gemaakt worden in twee hoofdstromen: het organisch en het anorganisch slib. 
Organisch slib is te onstabiel om storten toe te laten en heeft anderzijds een sterke energie-
inhoud, wat bepaalde innovatieve toepassingen toelaat. Het anorganisch slib is terug te vinden 
als sediment in havens en rivieren en wordt ook geproduceerd door de industrie (o.a. non-ferro 
en ferro industrie, chemische industrie, mijnbouw). Het anorganisch slib kent problemen 
betreffende ontwatering en uitloging wat leidt tot mogelijke beperkingen bij storten en vooral 
bij hergebruik. Dit project voorziet in het in situ consolideren van anorganische slibs, zowel in 
deponieën als rechtstreeks in onderwaterbodems. De behandeling dient te gebeuren zonder 
uitgraven van de slibs met een injectie van additieven die ofwel zorgen voor een betere 
compactering van het slib of voor een geringere beschikbaarheid van de polluenten voor 
uitloging (zeg maar ecologisch risico).  
 
Stand van zaken  
Eerste testen wezen uit dat de additie van een biodegradeerbaar additief, de sedimentatie en 
consolidatie van verschillende slibs verhoogt. Dit additief zal nu getest worden om zware 
metalen die aanwezig zijn in deze verschillende slibs te immobiliseren. Testen wezen nl. uit 
dat andere biodegradeerbare additieven de zware metalen op een chemische en biologische 
manier kunnen vastleggen zodat zeer stabiele precipitaten worden bekomen. Ook bleek de 
stimulatie van het calcificatie proces (vorming van calcium carbonaat) in het slib een kapsel te 
vormen rond het slib en aldus de uitloging van de polluenten te voorkomen. In verdere stappen 
zal onderzocht worden of één additief een positief effect kan hebben op beide processen, nl. 
verhoging van het consolidatie proces en vermindering van het uitlooggedrag van de 
polluenten. 
  
3. "Elektrodialyse (ED) op Reverse Osmosis- (RO-) Retentaten en REcuperatie van de 
Nutriënten uit de Deelstromen - "EDROR & RENUD" 
 
Totaal budget: 479 k€; subsidiëring: 443 k€ 
 
Inhoud 
Dit project onderzoekt de mogelijkheden van elektrodialyse voor het scheiden van de 
organische en anorganische stoffen in RO-retentaten. Het innovatieve ligt in de combinatie 
van de te zuiveren waterstroom en de te implementeren technieken. Het project beoogt uit de 
aard van haar onderwerp het invoeren van duurzame technologieën voor watergebruik. Door 
een oplossing te bieden voor de RO-retentaten wordt invoeren van membraantechnologie voor 
waterrecuperatie immers interessanter en worden minder persisterende organische 
componenten geloosd op het oppervlaktewater.  
 
Stand van zaken  
De resultaten zijn eveneens veelbelovend, zeker voor wat betreft het verminderen van het 
fosfaatgehalte in afvalwater van een anareobe zuivering. Dit is al op pilootschaal bewezen in 
een commercieel bedrijf. 
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4. "In-situ sanering van VOCl-verontreinigingskernen door injectie van nano-ijzer als 
chemisch reductiemiddel" - "DNAPL" 
 
Totaal budget: 456 k€; subsidiëring: 200 k€ 
 
Inhoud 
Tot op heden bestaan er geen effectieve in-situ saneringstechnologieën voor de bronsanering 
van sites die zijn verontreinigd met hoge concentraties vluchtige chloorkoolwaterstoffen 
(VOCl’s). In de praktijk is gebleken dat dergelijke verontreinigingen niet kunnen worden 
verwijderd via de ‘traditionele’ saneringsmethoden, zoals het oppompen en zuiveren van 
grondwater. Er bestaan echter een aantal recente technologieën die mogelijkheden zouden 
kunnen bieden, waaronder: (1) injectie van nano-ijzer om de DNAPL in-situ chemisch te 
reduceren; (2) injectie van bio-surfactant of cosolvent in combinatie met extractie om de 
DNAPL in-situ te mobiliseren en te onttrekken uit de bodem. Dit onderzoek wenst een 
geschikt reactief materiaal te bepalen en verschillende types toedieningsmethoden 
(injectietechnieken) voor de inbreng van nano-ijzer in VOCl-verontreinigingskernen na te 
gaan. Daarnaast wordt de effectiviteit van de methode (saneringsefficiëntie/-rendement) 
onderzocht. 
 
Stand van zaken 
Dit project zit nog in de opstartfase. 
 
5. Sanering van diffuus verontreinigde bodems gekoppeld aan de productie van 
biobrandstoffen - "FYTOREMEDIATIE" 
 
Totaal budget: 1.399 k€; subsidiëring: 485 k€ 
 
Inhoud 
Dit project onderzoekt of de economisch relevante gewassen koolzaad, maïs en tarwe kunnen 
gebruikt worden om met zware metalen vervuilde sites te saneren in combinatie met de 
winning van bio-energie. Niet alleen worden zware metalen uit het milieu verwijderd maar 
gelijktijdig worden ook vier bronnen van energie geproduceerd: biogas (tijdens de vergisting), 
synthese gas (tijdens de vergassing), warmte (tijdens de verbranding of verwerking in een 
smelter) en biodiesel.  
Meer specifiek zal de impact van de metaalaanrijking in de biomassa op de efficiëntie van 
bovenstaande energiewinningsprocédés worden geëvalueerd. Bovendien zullen de 
energiebalansen en percentage aan zware metalen in de bio-energie en restproducten worden 
vergeleken voor de verschillende energieverwerkingstechnieken. In een derde stap zal 
nagegaan worden hoe deze verschillende technieken kunnen gecombineerd worden om een 
optimale terugwinning van de energie en zware metalen uit de gecontamineerde biomassa en 
afgeleide producten zoals digestaat, filterkoek, en bioethanol te bekomen. Al deze resultaten 
zullen leiden tot het opstellen van eisen voor de bouw van deze energieverwerkingsinstallaties 
en de hieraan gekoppelde investerings- en exploitatiekosten. Deze industriële ringsluiting is 
een unicum binnen de wetenschappelijke gemeenschap die onderzoek verricht naar 
fytoremediatie technologie. 
 
Stand van zaken 
De huidige onderzoeksresultaten wijzen uit dat de toevoeging van verschillende additieven 
aan grond, de vrijstelling van de zware metalen verhoogt. In een volgende stap zal de opname 
van deze vrijgestelde zware metalen door de planten worden bestudeerd. De aanplanting in 
2006 van verschillende cultivars van koolzaadplanten op een veld te Balen dat gepollueerd is 
met zware metalen was weinig succesvol vermits er geen groei van de planten werd 
waargenomen. Deze aanplanting zal herhaald worden in 2008. Ook werd een model opgesteld 
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waarin de economische valorisatie van de met zware metalen gepollueerde gronden voor de 
aanplanting van enerzijds voedergewassen en anderzijds energiegewassen vergeleken worden. 
Door de industriële partners werd nagegaan wat het effect is van de zware metalen op de 
verwerking van de energiegewassen. Eerste testen wezen uit dat deze zware metalen geen 
effect hebben op het vergistingsproces en een positief effect hebben op het biodiesel-
productieproces. De vergassings- en verbrandingsproeven zullen pas van start gaan in 2009 
wanneer deze partners hun IWT-subsidie hebben bekomen. 
 
6. Ontwikkelen van een set van gebruiksvriendelijke testkits voor snelle discriminatie tussen 
gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval voor complexe afvalstoffen op basis van biologische en 
chemische testen - "DISCRISET" 
 
Totaal budget: 300 k€; subsidiëring: 150 k€ 
 
Inhoud 
Er wordt een meetinstrument ontwikkeld dat toelaat om snel en efficiënt het onderscheid 
tussen al dan niet gevaarlijk afval te maken voor complexe afvalstoffen. Het instrument zal 
bestaan uit een aantal toxicologische, biologische en chemische metingen op de afvalstoffen 
zelf. Deze integrale aanpak is aangewezen wanneer stofgerichte beoordeling niet mogelijk is, 
zoals bij complexe afvalstoffen met onbekende samenstelling.  
 
Stand van zaken 
Dit onderzoek is al ver gevorderd waarbij al diverse staalvoorbereidingen werden uitgevoerd. 
Ook de anorganische analysen van de afvalstalen, inclusief cuvettentesten en ED-XRF (MIM) 
kwamen aan bod. Biotesten werden uitgevoerd om te onderzoeken of de extracten geschikt 
zijn voor testing. De resultaten tonen aan dat de concentraties in de extracten voldoende hoog 
zijn om biologische reacties op te wekken en dus geschikt zijn voor biotesting. 
 
7. Second life of sewage as a matrix for dilution of organic waste streams - "SEWAGE PLUS" 
 
Subsidiëring deel 1: 1.393 k€; deel 2: totaal budget: 3.293 k€, subsidiering 1.300 k€ (deel 2 
nog niet goedgekeurd) 
 
Inhoud 
Er wordt een nieuw technologisch concept ontworpen en getest voor maximale 
energierecuperatie uit geconcentreerde afvalstromen die verdund werden met huishoudelijk 
afvalwater. Waar conventionele waterzuivering verloopt via oxidatieve processen en een input 
van energie vereist, is het SewagePlus concept gebaseerd op reductieve processen die energie 
vrijstellen. Het concept is gebaseerd op de primaire behandelingsstappen methaanfermentatie 
of donkere waterstoffermentatie en de secundaire behandelingsstappen bioelektrolyse, 
microbiële brandstofcellen of secundaire anaerobe digestie. Deze processen resulteren in 
energiewinning onder de vorm van methaan, waterstof of elektriciteit.  
 
Stand van zaken 
Het project startte begin november 2007 en zit op schema. De tussentijdse mijlpalen werden 
gerealiseerd . 

 
3. Zoals eerder gesteld is op dit ogenblik de werking voor het indienen van een innovatiedossier 

‘on hold’ geplaatst. Innovatiedossiers kunnen nog steeds binnen de reguliere IWT-kanalen 
worden ingediend. Na de goedkeuring van MIP-II zal de nieuwe geëigende indieningsprocedure 
door MIP worden bekend gemaakt. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 16 
van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Klimaatopwarming   -   Maatregelen 
 
Volgens het WWF (World Wide Fund for Nature) voltrekt de klimaatopwarming zich sneller dan tot 
nu toe voorspeld. Ook bij ons zijn ernstige gevolgen te verwachten: meer en zwaardere stormen, 
overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. 
 
1. Welke zijn de uitdagingen en problemen waarmee de minister in elk van zijn/haar 

beleidsdomeinen ten gevolge van de klimaatopwarming geconfronteerd wordt? 
 
2. Welke maatregelen nam de minister ter zake in elk van zijn/haar beleidsdomeinen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 27, Van Mechelen nr. 21, 

Vandenbroucke nr. 48, Anciaux nr. 23, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 34, Vanackere nr. 49, 
Crevits nr. 51, Ceysens nr. 16). 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 16 van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Hilde Crevits, Vlaams minister van 
leefmilieu en waterbeleid. 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -695- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 20 
van 30 oktober 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
Brownfieldproject Schotte-Duparc Aalst   -   Stand van zaken 
 
Op voorstel van de ministers kregen een aantal brownfieldprojecten een akkoord van de Vlaamse 
Regering op de ministerraad van 18 juli. Door het akkoord konden onderhandelingen met alle 
betrokken partners van de projecten starten, zodat een brownfieldconvenant kan worden afgesloten. 
Ook het Aalsterse project, gesitueerd op de voormalige site van Schotte-Duparc, werd ontvankelijk en 
gegrond verklaard. 
 
Met OVAM werd eerder al een akkoord bereikt over de sanering van de gronden rond het oude 
fabrieksgebouw van leerlooierij Schotte. Ook met de intercommunale Solva en met de provincie Oost-
Vlaanderen wordt samengewerkt. Het akkoord van de Vlaamse Regering betekent nu dat alle partners 
betrokken worden bij concrete onderhandelingen voor het afsluiten van één samenwerkingscontract of 
zogenaamd brownfieldconvenant. Daarin worden werkafspraken vastgelegd rond timing, subsidies, 
administratieve en juridische procedures, enzovoort.  
 
Als het convenant tot stand komt, kunnen de plannen van de stad Aalst eindelijk gerealiseerd worden. 
Zo wil men op de grote site een natuur- en recreatiegebied realiseren dat de verbinding moet vormen 
tussen de groene zones Osbroek en Gerstjens. Er zijn plannen voor een aanlegsteiger aan de Dender, 
sportinfrastructuur, een jeugdherberg, natuureducatie en kampeerfaciliteiten.  
 
In de regeringsmededeling van 18 juli stond dat hopelijk al in het najaar de eerste 
brownfieldconvenanten zouden kunnen worden afgesloten. 
 
1. Wat is de stand van zaken voor het brownfieldproject in Aalst? Zijn de onderhandelingen reeds 

aan de gang? Wanneer wordt het afsluiten van een convenant voorzien? 
 
2. Welke zijn de betrokken partijen bij de onderhandelingen voor dit project? 
 
3. Kan de Vlaamse overheid zich vinden in de door de stad Aalst vooropgestelde bestemming van de 

brownfield op de Schotte-Duparcsite?  
 
4. Voorziet de Vlaamse overheid (bijkomende) ondersteuning voor dit project? Zo ja, op welke 

manier? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 29) en Ceysens (nr. 20). 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 20 van 30 oktober 2008 
van VERA VAN DER BORGHT 
 
 
 
1. Stand van Zaken brownfieldproject Schotte-Duparc 

 
In de vraag omtrent het brownfieldproject wordt de naam Schotte-Duparc als een geheel gebruikt. 
Beide deelsites werden als aparte brownfieldprojecten ingediend en beiden werden ontvankelijk en 
gegrond verklaard. Concreet betekent dit dat beide sites in het vervolg traject kunnen intreden, 
zoals bevestigd door de Vlaamse Regering van 18 juli 2008.  
Het verdere verloop van de Brownfieldconvenanten en dus ook van mogelijke onderhandelingen 
werd door de Vlaamse Regering ondertussen opgenomen in de mededeling ‘Beslissing van de 
Vlaamse Regering VR2008 2410 MED.0478 betreffende het verdere verloop voortraject 
Brownfieldconvenanten’. Naar planning toe zijn volgende stappen voorzien:  
 

- Oprichting ambtelijke werkgroep Brownfields: deze is ondertussen samengesteld en heeft 
haar startvergadering achter de rug. De mededeling voorziet dat de ambtelijke werkgroep 
binnen de maand na haar startvergadering (en uiterlijk begin december 2008) aan de 
Brownfieldcel een rapport voorlegt over de haalbaarheid van de 42 gegrond en 
ontvankelijk verklaarde projecten. Daarnaast zal ook een plan van aanpak en aanzet tot 
visienota worden opgemaakt.  

- De Brownfieldcel zal daarop in december het rapport, het plan van aanpak en de aanzet tot 
visienota beoordelen en zal haar bevindingen overmaken aan de Vlaams ministers Van 
Mechelen en Ceysens, respectievelijk bevoegd voor ruimtelijke ordening en economisch 
beleid. Vervolgens zal dit alles ter mededeling aan de Vlaamse Regering worden bezorgd. 

- In de loop van januari 2009 zullen door het VLAO overlegplatformen worden opgestart per 
project tezamen met alle betrokken actoren en regisseurs van het project. Binnen deze 
overlegplatformen zal worden gezocht naar een definitief draagvlak waarbinnen de 
convenanten kunnen worden afgesloten en zal gezocht worden naar oplossingen voor de 
resterende knelpunten. Het Brownfielddecreet voorziet hiervoor een maximale einddatum 
van 31 december 2009. 

 
2. Betrokken partijen 

In de projectaanvraag werd aan de projectindiener gevraagd welke de betrokken actoren zijn in het 
brownfieldproject.  

 
Voor het brownfieldproject “Schotte Site, Aalst” zijn dit volgende actoren: 

- Solva, penvoerende actor; 
- OVAM; 
- 2 vereffenaars. 

 
Voor het brownfieldproject “Voormalige Duparc site, Aalst” zijn dit volgende actoren: 

- Santerra nv, penvoerende actor; 
- 2 curatoren. 

 
Wat betreft de mogelijk betrokken regisseurs (in beide dossiers) voorziet art. 3§2 in het 
Brownfielddecreet dat volgende openbare besturen een regisseursrol kunnen vervullen: 
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- de betrokken gemeente- en provinciebesturen; 
- de openbare besturen die goedkeuringen, machtigingen of vergunningen dienen te verlenen 

aan handelingen of activiteiten in het kader van het brownfieldproject; 
- de openbare besturen die het brownfieldproject (geheel of onderdelen ervan) subsidiëren; 
- de openbare besturen waarvan de werking gericht is op de regionale, provinciale, streek-

gebonden of gemeentelijke reconversie of ontwikkeling. 
 

 In het kader van de besprekingen/onderhandelingen zal verder dienen worden uitgemaakt welke 
instellingen, organisaties en besturen concreet zullen dienen betrokken te worden bij de realisatie. 

 
3. Bestemming Schotte-Duparcsite 
 Beide projecten zijn gelegen in het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 

regionaalstedelijk gebied Aalst’ (GRUP Aalst - plancode 212-1-1). Dit RUP voorziet dat deze 
industriegebieden worden omgevormd tot Randstedelijk groengebied met dagrecreatieve infrastruc-
tuur en natuureducatieve infrastructuur, zoals is vastgelegd bij Besluit van de Vlaamse Regering 
(BS 2/9/2003). 

 
 De Stad Aalst volgt deze visie in haar eigen ruimtelijk beleid en heeft dit ook zo in haar Ruimtelijk 

structuurplan opgenomen.  
 

4. Bijkomende ondersteuning 
 Het Brownfielddecreet voorziet in een uitgebreid instrumentarium om de valorisering van 

bestaande brownfields te vergemakkelijken. De belangrijkste hiervan zijn: 
- vrijstelling van registratierechten bij verwerving gronden, 
- vrijstelling van borgstelling bij overdracht verontreinigde gronden, 
- subsidies voor de herontwikkeling van bedrijfsterreinen, 
- een éénloketfunctie ten behoeve van de stroomlijning van de administratieve vereisten. 

 
Deze ondersteuningsmaatregelen maken mee voorwerp uit van de uiteindelijke convenants-
onderhandelingen die zullen worden gevoerd. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -699- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
Vraag nr. 21 
van 30 oktober 2008 
van GINO DE CRAEMER 
 
 
 
Technologie en innovatie   -   Verkenningsstudie 
 
Eind 2006 publiceerde de VRWB - de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid - de conclusies van het 
onderzoeksproject naar de strategische keuzes inzake technologie en innovatie in Vlaanderen (cfr. 
studiereeks 18b - Technologie en Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten Proces van prioriteitsstelling en 
resultaten (november 2006).  
 
Deze verkenningsstudie moet volgens de Raad uiteindelijk een kader scheppen dat strategische 
beleidskeuzes op het vlak van technologie en innovatie kan ondersteunen en motiveren. Het onderzoek 
resulteerde in een prioriteitenstelling waarbij binnen een kader van zes clusters een dertigtal 
prioriteiten werden geselecteerd.   
 
Daarnaast werden vijftien randvoorwaarden geformuleerd die nodig zijn om de innovatieve slagkracht 
in Vlaanderen te verhogen. Volgens het rapport scoorde Vlaanderen op dat moment op het vlak van 
deze randvoorwaarden “onvoldoende tot gemiddeld competitief”.   
 
Verder luidde de conclusie dat deze voorwaarden “op basis van kwantitatieve economische analyse 
nog verder konden worden verfijnd om aldus te komen tot een meer gedetailleerd inzicht met 
betrekking tot mogelijke beleidsimplicaties en daaruit afgeleide beleidssuggesties.” 
 
Ook volgens de Beleidsbrief voor 2008 zouden de dertig prioritaire domeinen verder worden verfijnd 
in een vervolgtraject. 
 
1. Kan de minister een stand van zaken geven betreffende de vervulling van de randvoorwaarden?   
 
2. Kan de minister een stand van zaken geven betreffende de verfijning van de dertig prioritaire 

domeinen en de realisatie van een vervolgtraject?   
 
3. Welke volgende stappen zal de minister ondernemen om het strategische beleid inzake technologie 

en innovatie in Vlaanderen te realiseren? 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 21 van 30 oktober 2008 
van GINO DE CREAMER 
 
 
 
1. Tijdens de verkenningsoefening werden door de experts over alle clusters heen een aantal 

algemene aandachtspunten, die niet noodzakelijk domeinspecifiek zijn, aangeraakt en naar voren 
geschoven. Deze meer omkaderende randvoorwaarden of kritische innovatiefactoren hebben 
mogelijk een belangrijke impact op de innovatieve slagkracht van Vlaanderen en bepalen de 
institutionele omgeving waarin de technologische innovatiespelers opereren. Het institutionele 
kader heeft op haar beurt een grote impact op de mate waarin de actoren inspanningen op vlak van 
technologie en innovatie doen en op de mate waarop technologische ontwikkelingen zich effectief 
voordoen. De volgende randvoorwaarden werden naar voren geschoven: 

 
- Beschikbaarheid van risicokapitaal 
- Aansluiting bij internationale netwerken/partners met het oog op effectieve marktexploitatie  
- Flexibiliteit van de arbeidsmarkt  
- Loonkost van de onderzoeker 
- Fiscaliteit 
- Innovatief aanbesteden: het uitspelen van de rol van overheid – als aankoper van 

producten/diensten – voor het verhogen van de effectieve diffusie van innovatie/groei van 
innovatieve ondernemingen 

- Langetermijnvisie (continuïteit) op het vlak van onderzoeksfinanciering 
- Beschikbaarheid menselijk kapitaal binnen wetenschappelijke/technologische domeinen 
- Ontwikkeling van nieuwe leermethodes/curricula die toelaten sneller/gerichter aan 

kennisopbouw te doen binnen het middelbaar en hoger onderwijs en binnen 
volwasseneneducatie (life long learning). 

- Wetenschaps- en technologiecommunicatie naar de gebruikers/consumenten 
- Aanwezigheid van ervaringsgerichte R&D settings (cf. proeftuinconcept dat snelle/effectieve 

kennisopbouw toelaat gericht op exploitatie)  
- Overdracht/terugkoppeling van technologische innovatie naar (praktisch gebruik door) 

KMO’s 
- Versoepelen Dual Use (cf. civiele en militaire toepassingen) 
- Stabiele, niet-belemmerende wetgeving en regelgeving 
- Verminderde bureaucratie 

 
Voormelde set van randvoorwaarden werd geïdentificeerd en gescoord m.b.t. hun belang voor het 
verhogen van de innovatieve slagkracht van Vlaanderen, en m.b.t. hun actuele positie, via een 
bevraging met 85 respondenten over de 6 clusters. De VRWB heeft in zijn studiereeks 18 dan ook 
beklemtoond dat deze randvoorwaarden verdere verfijning vragen op basis van kwantitatieve 
economische analyses, om aldus te komen tot een meer gedetailleerd inzicht met betrekking tot 
mogelijke beleidsimplicaties en daaruit afgeleide beleidssuggesties. Maar de VRWB heeft verder 
gesteld dat een dergelijke analyse niet de bedoeling was van de verkenningsstudie, en ook niet van 
het vervolgtraject. Een dergelijke kwantitatieve economische analyse is bijgevolg niet gebeurd.  

 
Algemeen stelt de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid dat ook de overheid een belangrijke rol 
speelt als katalysator om de innovatieve slagkracht van Vlaanderen te verhogen. Door in te spelen 
op deze randvoorwaarden, kan de Vlaamse regering immers een passender omgevingsklimaat 
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scheppen waarin technologie en innovatie kunnen bloeien en welvaart kan worden gecreëerd op 
lange termijn. 

 
Deze stelling wordt trouwens ook bijgetreden door het World Economic Forum. Deze definieert 
de  competitiviteit van een land of regio immers als "the set of institutions, policies, and factors 
that determine the level of productivity of a country". Tot die institutionele omgeving behoren 
variabelen zoals de kwaliteit van de overheidsinstituties, de regelgeving, incentiefregelingen in de 
fiscaliteit, de publieke infrastructuur, de mate van concurrentie in en de graad van openheid van 
een economie. Verschillende van deze aspecten werden ook geïdentificeerd door de experts uit de 
VRWB-verkenningsoefening. Het World Economic Forum lijst “twaalf pijlers van 
concurrentiekracht" op. Een groeibevorderend beleid dient op elk van deze pijlers in te spelen. 

 
Vele van deze aspecten hebben echter een beleidsoverstijgend of zelfs regio-overschrijdend 
karakter en dienen dus in overleg met de andere ministers en/of overheden te worden aangepakt. 
Op verschillende aspecten werd tijdens de huidige legislatuur ook al sterk op ingespeeld door 
aangepaste beleidsinitiatieven. Ik verwijs naar het actieplan ‘Innovatief Aanbesteden’ dat de 
Vlaamse Regering voor de zomer heeft goedgekeurd, de mogelijkheid tot financiering van 
proeftuinen door het IWT via het VIS-besluit, mijn nieuwe voorstellen om starters en groeiende 
bedrijven makkelijker aan kapitaal te helpen, ... Verder werd al door mijn voorgangster minister 
Moerman ingespeeld op de nood aan langetermijnfinanciering via het Methusalemprogramma De 
resultaten van deze initiatieven dienen zich nog maar pas aan. Ongetwijfeld zullen we de komende 
jaren hiervan de vruchten kunnen plukken. Voor een aantal andere prangende problemen dient in 
overleg met de actoren aan oplossingen gewerkt te worden en verdienen dan ook onze aandacht. 

 
De centrale beleidsuitdaging blijft hoe we de ideale omgeving kunnen helpen creëren waardoor 
onderzoek en ontwikkeling en ondernemerschap door bedrijven en onderzoeksinstellingen 
optimaal worden uitgebouwd. 

 
2. De zes clusters van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid die eind 2006 werden 

geïdentificeerd, hebben vandaag ruime bekendheid en een breed draagvlak verworven bij de 
overheid, de bedrijfswereld en de kennisinstellingen. De VRWB-clusters zijn een vehikel om 
coherentie te brengen in het Vlaamse innovatiebeleid rond een aantal speerpuntdomeinen, 
waarbinnen concepten van open innovatie, intersectoriële mobiliteit, meer internationalisering en 
een meer geïntegreerd innovatiebeleid in de praktijk kunnen worden gebracht. Ze zijn 
daarenboven een platform waar bedrijven, kennisinstellingen, financieringsinstellingen, 
intermediairen en ook verschillende overheidsinstanties gericht kunnen samenwerken. 

 
In de loop van 2007 heeft de VRWB het vervolgtraject voor zijn verkenningsoefening opgestart 
met als doel te komen tot een aantal innovatiedoorbraakplatformen. In zijn rol als facilitator-
katalysator, werden eind 2007-begin 2008 al binnen een drietal clusters een aantal initiatieven 
genomen om ownership te creëren bij een aantal trekkers.  

 
Op 7 mei jl. werd tijdens een academische zitting  in IMEC te Leuven ter gelegenheid van het feit 
dat 25 jaar geleden  de eerste editie van Flanders Technology International (FTI) had 
plaatsgevonden ook een lans gebroken om onderzoek en ontwikkeling niet langer op zich te 
beschouwen maar vooral ook de valorisatiecomponent – het ondernemen – mee in de analyse te 
betrekken. De technologieverkenningen moeten met andere woorden worden gecomplementeerd 
met een vervolgtraject waarin concrete businesscases in kaart worden gebracht. Een boodschap die 
door de VRWB werd opgenomen.  

 
De VRWB besloot om in samenspraak met Voka en de sectorfederaties de krachten te bundelen en 
een gemeenschappelijke aanpak te formuleren om tot een projectportfolio te komen voor een 
aantal te definiëren innovatieplatformen vanuit een vraaggedreven perspectief. De bestaande 
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projectideeën die de VRWB in opvolging van de clusters al zelf faciliteerde,  werden in dit proces 
ingebracht. 

 
In deze gezamenlijke aanpak worden concrete acties ondernomen waarbij de zes strategische 
clusters verder uitgediept worden in functie van de aanwezige expertise in Vlaanderen en de 
gedefinieerde prioriteiten. De VRWB en zijn partners nemen in dit proces de rol van katalysator 
op. Er wordt daarbij gezocht naar een maximale synergie met bestaande initiatieven. Belangrijk is 
uiteraard de grote betrokkenheid en het reële engagement van de actoren op het terrein. Concrete 
acties om doorbraakplatformen te identificeren lopen binnen de volgende (deel)clusters: 

 
1. Transport – Logistiek -Diensten – Supply chain management 
2. ICT en Diensten voor de Gezondheidszorg 
3a. Gezondheidszorg: Translationeel onderzoek 
3b. Gezondheidszorg :  Relatie voeding en gezondheid 
4a. Nano-elektronica 
4b. Materialen 
4c. Maakindustrie 
4d. Duurzame chemie 
5. ICT voor Socio-economische innovatie 
6. Energie en milieu Intelligente energienetwerken 

 
Binnen elke deelcluster is het de bedoeling twee opeenvolgende fasen te doorlopen. In eerste 
instantie wordt getracht een potentieel doorbraakplatform te identificeren en een concreet 
projectplan voor het geselecteerde platform op te maken. Er wordt daarbij vertrokken van de 
dertig prioriteiten van de VRWB-verkenningsstudie. In een tweede fase zal de haalbaarheid van 
de uitvoering van het betrokken projectplan worden onderzocht (evt. in kader van een IWT-
haalbaarheidsstudie) met als finaliteit een businessplan voor de geïdentificeerde 
innovatieplatformen.  

 
Momenteel zijn de volgende concrete speerpunten uit dit samenwerkingsverband tussen de 
VRWB, Voka en de sectorfederaties voortgekomen: 

- Logistech – Overkoepelend Vlaams logistiek kenniscentrum- en platform 
- I-healthtech – Test- en validatiebed rond interoperabiliteit van ICT-systemen en 

telemonitoring in Vlaanderen 
- Meditech – Translationeel onderzoekscentrum 
- Meditech – Onderzoeksplatform voeding en gezondheid 
- Nanotech – Complexe heterogene systemen 
- Nanotech – Materialen  
- Nanotech – Maakindustrie 
- Nanotech – Duurzame chemie 
- Sociotech – Vlaams enabling ICT platform 
- Ecotech – Vlaams platform intelligente energienetwerken 

 
 

Deze projecten staan wat hun concrete uitwerking betreft nog niet allemaal even ver. Binnen een 
aantal stuurgroepen is men nog bezig de focus en het concept te finaliseren, terwijl bij anderen de 
haalbaarheid en realiseerbaarheid van het project de komende maanden onderzocht zal worden. 
Ongetwijfeld zullen een aantal van deze projecten effectief gerealiseerd kunnen worden en een 
belangrijke impuls geven aan de Vlaamse economie in de volgende jaren en decennia. Met als 
ambitie om tegen 2020 van Vlaanderen een top 5-regio in Europa te maken. 
Deze vervolgtrajecten vormden dan ook een belangrijke input voor het VIA-Atelier Innovatie van 
4 november 2008. 
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3. Uiteraard kan ik enkel handelen binnen de beperkte tijd die mij nog rest binnen de huidige 
legislatuur, en de budgetten die ik ter beschikking heb. 
Maar ik wens alvast een keuze te maken voor een aantal speerpunten die vandaag al levensvatbaar 
zijn, en waarvoor er een breed draagvlak bestaat. Dit kan een belangrijke aanzet betekenen voor 
een doorgroei tijdens de volgende legislatuur. Zoals ik heb aangekondigd op het VIA-Atelier 
Innovatie op 4 november 2008, zal ik binnen de 45 miljoen FFEU-middelen die ik voor 
wetenschap en innovatie ter beschikking heb, 8 miljoen euro reserveren voor het opstarten van een 
Biobank Vlaanderen. De biobankinfrastructuur zal toelaten om routinematig, geanonimiseerd en 
op een vergelijkbare wijze weefselmateriaal te verzamelen, gekoppeld aan klinische gegevens, en 
dit te ontsluiten voor academisch en industrieel onderzoek. Deze biobank werd in het 
speerpuntinitiatief translationeel onderzoek door alle partners – universiteiten, ziekenhuizen en 
bedrijfswereld – erkend als absoluut noodzakelijke eerste stap voor de uitbouw van translationeel 
onderzoek. Door het realiseren van de door de industrie gevraagde één-loket toegang, bvb. voor 
het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen, versterkt de biobank eveneens de economische 
structuur van Vlaanderen. 
Verder zal ik door heroriëntatie van middelen op de begroting 2008, 25 mio euro bestemmen voor 
een Flanders Green Technology, met als belangrijk onderdeel het speerpunt rond ‘Intelligente 
energienetwerken of smart grids’. 

 
Verder heb ik ook het Vlaams agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) gevraagd de 
aanpak van de 5 technologische attachés in lijn te brengen met en af te stemmen op de zes clusters 
en hun 10 speerpunten. Vlaanderen moet zich internationaal profileren aan de hand van deze 
zichtbare speerpunten.  
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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. 53 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Armoedebestrijding en sociale cohesie   -   Stand van zaken 
 
In het Pact van Vilvoorde staat de doelstelling verwoord dat armoedebestrijding en sociale cohesie in 
het jaar 2010 zo ver gevorderd zouden moeten zijn dat Vlaanderen op dat gebied tot de top-vijf van de 
Europese regio’s behoort. 
 
Ook in het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 “Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen” is in 
hoofdstuk IV.H. “(Kans)armoede bestrijden” als doelstelling opgenomen dat Vlaanderen op het vlak 
van armoedebestrijding en sociale cohesie bij de top 5 van de EU-regio’s moeten behoren. Dit 
betekent, aldus voormalig Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte op een vraag om uitleg (C19 – 
WEL3 – 11 oktober 2005), dat elke minister zich voor bovenvermelde doelstelling verantwoordelijk 
moet voelen. 
 
Nu we het einde van de legislatuur naderen, lijkt dit het gepaste ogenblik voor een stand van zaken. 
 
1. Welke maatregelen heeft elke minister deze legislatuur genomen binnen zijn/haar bevoegdheden 

om bovenvermelde doelstelling te bereiken? 
 
2. Kan de minister van Welzijn de situatie schetsen in verband met de huidige positie van 

Vlaanderen in het licht van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde met betrekking tot de 
armoedebestrijding en sociale cohesie?  

 
Op basis van welke criteria wordt bepaald of Vlaanderen tot de top-vijf van de Europese regio’s 
behoort inzake armoedebestrijding en sociale cohesie?  

 
Op welke plaats bevindt Vlaanderen zich nu? Graag een overzicht per jaar. 

 
N.B. De eerste subvraag werd gesteld aan alle ministers, de tweede bijkomend aan de minister van 

Welzijn (Peeters vraag nr. 34, Van Mechelen nr. 24, Vandenbroucke nr. 55, Anciaux nr. 32, 
Keulen nr. 21, Van Brempt nr. 42, Vanackere nr. 53, Crevits nr. 63, Ceysens nr. 19). 
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STEVEN VANACKERE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 53 van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Dit deelantwoord bevat de bijdragen van de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening en van 
Steven Vanackere, Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

 
 
1. Beleidsdomein Financiën en Begroting 

 
In antwoord op de vraag van de Vlaamse volksvertegenwoordiger nr. 217 van 17 september 2008 
betreffende de automatische toekenning van rechten – stand van zaken, ontving de Vlaamse 
volksvertegenwoordiger een overzicht van de maatregelen die rechtstreeks of onrechtstreeks te 
maken hebben met armoedebestrijding en sociale cohesie. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de concrete maatregelen wordt verwezen naar dit 
antwoord. 
 
Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening 
 
In antwoord op vraag nr. 217 van 17 september 2008 van het geachte parlementslid, inzake de 
automatische toekenning van rechten met het oog op armoedebestrijding wordt reeds een 
belangrijk deel van het antwoord op de vraag naar initiatieven inzake armoedebestrijding en 
sociale cohesie in het algemeen voor de betreffende beleidsdomeinen gegeven. 
  
De klassieke onderdelen van het ruimtelijke ordeningsbeleid zijn de planning, het 
vergunningenbeleid en de handhaving. 
 
De plannen worden door de overheid opgemaakt vanuit een afweging van de ruimtebehoeften van 
de verschillende maatschappelijke activiteiten. In de stedenbouwkundige voorschriften worden 
rechten en plichten van ruimtegebruikers vastgelegd. Dit behoort tot de regelgevende bevoegdheid 
van de overheid met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling als doelstelling. Daarbij hebben we wel 
degelijk oog voor sociale cohesie en armoedebestrijding, maar dan wel op een onrechtstreekse of 
meer globale manier.  
 
De minister verwijst naar de doelstelling van de ruimtelijke ordening, verwoord in artikel 4 van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. De ruimtelijke 
ordening wordt daar in het licht van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling geplaatst, en zoals 
geweten benadrukken de meeste definities van duurzame ontwikkeling het gelijktijdig nastreven 
van economische, ecologische en sociale doelstellingen, en het verzoenen van die doelstellingen 
veeleer dan ze tegenover elkaar af te zetten. Dat er rekening moet gehouden worden met onder 
meer de sociale gevolgen van beslissingen wordt ook met zoveel woorden gezegd in het daarnet 
vermelde artikel 4 van het decreet ruimtelijke ordening. Het ruimtelijke ordeningsbeleid kent ook 
concrete voorbeelden daarvan. Bijvoorbeeld de bijdrage die ruimtelijke ordening levert om een 
antwoord te bieden op de vraag naar betaalbaar wonen. Door aanbodbeleid (bijv. de vrijgave van 
woonuitbreidingsgebieden bij de afbakening van stedelijke gebieden of in uitvoering van 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen), door het nastreven van menging van woontypo-
logieën met het oog op sociale mix, door het nastreven van kwalitatieve woonomgevingen, vervult 
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ruimtelijke ordening een aantal voorwaarden om tot betaalbaar wonen te kunnen komen. Menging 
van woontypologieën en kwalitatieve woonomgeving dragen overigens allicht ook bij aan de 
sociale cohesie. 
 
Het vergunningenbeleid is gebaseerd op een systeem van aanvragen. Het is uiteraard de particulier 
die een woning wil bouwen, het opstartende bedrijf, de landbouwer enz. die het initiatief neemt 
voor een bouwproject en dus een aanvraag indient. De procedureregelingen inzake vergunningen 
zijn dan ook niet doelgroepgericht maar gericht op alle rechtsonderhorigen die bepaalde werken 
met ruimtelijke impact willen uitvoeren, zodat je moeilijk een rechtstreeks verband kan leggen met 
armoedebestrijding. Wel hebben we in de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de 
procedures te vereenvoudigen en de doorlooptijd te verkorten. Daarnaast zijn een reeks werken 
vrijgesteld van vergunning. Tenslotte is het de bedoeling om met de decreetswijziging ruimtelijke 
ordening die in voorbereiding is, voor een aantal werken de meldingsplicht te kunnen invoeren in 
plaats van een vergunningsplicht. Dergelijke procedurele vereenvoudigingen komen ten goede aan 
alle doelgroepen. In het inhoudelijke vergunningenbeleid, dat in hoofdzaak door de gemeenten 
wordt gevoerd, is het dan weer mogelijk om gelijkaardige afwegingen te laten spelen als bij 
planningsinitiatieven en rekening te houden met de noden van specifieke doelgroepen. Zo kan bij 
het beoordelen en afleveren van verkavelingsvergunningen en vergunningen voor grotere 
stedenbouwkundige projecten gewerkt worden aan menging van woontypologieën met het oog op 
sociale mix en aan kwalitatieve woonomgevingen. Menging van woontypologieën en kwalitatieve 
woonomgeving dragen bij aan betaalbaar wonen en allicht ook aan de sociale cohesie.  
 
Het handhavingsbeleid tenslotte betreft de beteugeling van overtredingen. Je kan hier dus moeilijk 
een verband met armoedebestrijding leggen.  
 
Naast het planningsbeleid, het vergunningenbeleid en het handhavingsbeleid moet ook nog 
melding gemaakt worden van het grond- en pandenbeleid, waarvoor een decretaal initiatief op 
stapel staat. Het voorontwerp decreet grond- en pandenbeleid werd samen met het voorontwerp 
wijzigingsdecreet ruimtelijke ordening door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 27 
juni 2008. In het decreet grond- en pandenbeleid staan meerdere maatregelen die moeten bijdragen 
aan het betaalbaar wonen.  
 
Samengevat: het ruimtelijke ordeningsbeleid levert tot op zekere hoogte een bijdrage aan 
armoedebestrijding en sociale cohesie, maar vooral indirect.  
 
Wat het beleidsdomein van het onroerend erfgoed betreft zijn er geen noemenswaardige 
verbanden met armoedebestrijding en sociale cohesie. Het onroerend erfgoedbeleid is 
objectgericht: het draait om het erfgoed zelf. Je kan dus moeilijk van een doelgroepenbeleid 
gewagen of stellen dat het beleidsdomein een bijdrage kan leveren aan een specifiek 
doelgroepenbeleid. Er gelden voor het overige gelijkaardige overwegingen als hierboven voor de 
planning, het vergunningenbeleid en het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening. 
Bescherming van onroerend erfgoed, of het nu gaat om individuele monumenten dan wel grotere 
gehelen zoals landschappen, gebeurt op initiatief van de overheid. De bescherming creëert rechten 
en plichten. Er ontstaat bijvoorbeeld recht op onderhoudspremies, maar die hangen samen met 
werken waartoe de eigenaar het initiatief neemt. Ook in het handhavingsbeleid inzake erfgoedzorg 
is er geen verband met armoedebestrijding. Er zijn uiteraard wel de inspanningen voor wat je een 
"democratisering" in het erfgoedbeleid zou kunnen noemen, zoals de Open Monumentendagen en 
het organiseren van een Vlaamse Monumentenprijs. Dergelijke initiatieven hebben een sociale 
component, maar het verband is indirect. 
 
Beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
De minister, die tevens instaat voor de coördinatie van het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid, stelt 
dat in het Vlaams Actieplan armoedebestrijding 2005-2009 alle inspanningen worden gebundeld 
die de verschillende Vlaamse ministers leverden om armoede te bestrijden. Het plan bevat de 
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maatregelen en acties op korte en langere termijn. Dit werd geactualiseerd in 2007 en 2008, met 
medewerking van het permanent armoedeoverleg. Er wordt momenteel gewerkt aan de actualisatie 
2009 die voor 1 maart 2009 aan het parlement zal worden bezorgd. Onder de thema’s participatie, 
maatschappelijke dienstverlening, gezin, rechtsbedeling, inkomen en gezondheidszorg vindt u 
acties terug die binnen mijn bevoegdheden vallen. 

 
Als coördinerend minister voor armoedebestrijding zorg ik tevens dat het horizontaal permanent 
armoedeoverleg minstens vier keer per jaar bijeenkomt. Dit overleg heeft onder meer als taken: de 
uitvoering, coördinatie en opvolging van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Vorig jaar 
werd de samenstelling en werkwijze van het horizontale overleg aangepast aan de nieuwe 
organisatiestructuur van de Vlaamse overheid, ontstaan na de operatie Beter Bestuurlijk Beleid. 

 
De collega-ministers werden ook aan hun verantwoordelijkheid inzake het verticaal permanent 
armoedeoverleg herinnerd. Binnen de bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd op 
28 juni 2007 met het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen besproken 
welke thema’s voor het verticaal overleg inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin prioritair 
waren. In opvolging hiervan vonden er verschillende verticale overlegmomenten plaats om dieper 
in te gaan op deze thema’s. Dit zal in de komende periode verder gezet worden. 
 

2. De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die tevens instaat voor de coördinatie van 
het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid, stelt - in antwoord op de tweede vraag – dat om zicht te 
krijgen op de armoedesituatie in een land of regio in de Europese actieplannen sociale insluiting 
onder meer van een relatieve inkomensarmoederisicogrens gebruikt gemaakt wordt. Er wordt 
daarbij verondersteld dat personen die moeten rondkomen met een inkomen dat lager ligt dan 60 
procent van het nationaal mediaan equivalent inkomen na sociale transfers in het betreffende land 
een verhoogd risico op armoede lopen. Het begrip ‘equivalent inkomen’ betekent dat bij de 
berekening van het inkomen rekening wordt gehouden met de omvang van het huishouden. Elke 
bijkomende volwassene krijgt een gewicht van 0,5 (de helft van het bedrag) en elk bijkomend kind 
onder 14 jaar een gewicht van 0,3. De meest recente data zijn deze voor 2006.  

 
Deze cijfers worden jaarlijks weergegeven in de Vlaamse regionale indicatoren (VRIND). 

 
 2004 2005 2006 
Belgische inkomensarmoederisicodrempel 
alleenstaande - op jaarbasis 

9.324 € 9.942 € 10.316 € 

Inkomensarmoederisico in Vlaanderen 10,8 % 11,3 % 11,4 % 
Inkomensarmoederiscio in Europa (EU-25) * 16% 16% 16% 
Rangorde Vlaanderen (in vergelijking met EU-
25)  

1 3 3 

Bron: Algemene Directie Statistiek – EU-SILC – Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu )  
*niet gespecifieerd na de komma (Eurostat-data) – rangorde Vlaanderen is ook hierop gebaseerd  

 
Het Vlaamse inkomensarmoederisicopercentage (11,4%) ligt in 2006 duidelijk lager dan het EU-
25 gemiddelde (16%). Enkel in Tsjechië en Nederland ligt het aandeel personen met een verhoogd 
risico op armoede nog lager. In het Pact van Vilvoorde verbindt de Vlaamse Regering er zich toe 
om Vlaanderen tegen 2010 op het vlak van armoedebestrijding in de top 5 van de Europese Unie 
te loodsen. Vergeleken met de EU-lidstaten werd die doelstelling gehaald.  

 
De vergelijking met andere EU-regio’s is moeilijker. Op Europees niveau zijn er immers geen 
verzamelde data beschikbaar met betrekking tot de evolutie van het inkomensarmoederisico per 
regio. Daarom werd eind 2005 bij de actualisering van het Pact van Vilvoorde het streefdoel om te 
behoren tot de top 5 van de “EU-regio’s” vervangen door de top 5 van de “EU-lidstaten”. 
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Bij het gebruik van de inkomensarmoederisicogrens als belangrijkste basis voor de vergelijking 
van regio’s en landen toch ook enkele kanttekeningen: 

 
Ten eerste kunnen methodologische bezwaren worden opgeworpen tegen deze maat: in een land 
waar alle inwoners een homogeen laag inkomen hebben, zullen er zeer weinig mensen een 
inkomen hebben dat lager ligt dan 60 procent van het nationaal mediaan equivalent inkomen. Dit 
betekent daarom niet dat er in het betreffende land geen armoede (meer) is. Anderzijds kan een 
sterk verschil in inkomenspositie tussen de regio’s van één land, ook een positieve invloed hebben 
op de internationale positie van de welvarendste regio. Dat het Vlaamse Gewest zo goed scoort in 
internationaal opzicht, is deels een gevolg van de lagere inkomens in de andere gewesten van het 
land. Als men het Vlaamse inkomensarmoederisico niet afmeet tegenover een Belgische 
inkomensarmoederisicodrempel maar enkel tegenover een Vlaamse inkomensarmoederisico-
drempel (60% van het beschikbare mediaaninkomen in het Vlaamse Gewest), blijkt dat in 2006 
14% van de Vlaamse bevolking moet rondkomen met een inkomen onder de Vlaamse 
armoederisicodrempel. Vlaanderen zakt binnen de EU25 zo naar de middenmoot (11de plaats).  

 
Ten tweede ‘verbergt’ deze algemene maat dat niet alle groepen even goed scoren. Bij de personen 
tussen 25 en 49 jaar neemt het Vlaamse Gewest in 2006 de toppositie in binnen de EU25. Ook bij 
de jongeren en de kinderen onder de 16 jaar haalt Vlaanderen de top 3. Bij de ouderen doet het 
Vlaamse Gewest het opvallend minder goed. Binnen de groep 50 tot 64-jarigen haalt Vlaanderen 
slechts de 12de plaats, bij de 65-plussers valt Vlaanderen nog verder terug in de rangschikking 
(19de plaats). 
Ook bij de verschillende gezinstypes scoort Vlaanderen niet altijd even goed. Bij de gezinnen met 
kinderen haalt Vlaanderen de Europese top 3. Wat betreft de alleenstaanden scoort Vlaanderen 
met een 9de plaats duidelijk minder. Bij de gezinnen met minstens één persoon ouder dan 65 jaar, 
zakt Vlaanderen zelfs weg naar de 22ste plaats. We kunnen dus zeker nog niet op onze lauweren 
rusten. 

 
Tot slot geeft deze indicator enkel het risico op inkomensarmoede weer. In de Jaarboeken armoede 
en sociale uitsluiting wordt armoede omschreven als een netwerk van sociale uitsluitingen, dat 
zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Armoede heeft 
dus niet enkel betrekking op een gebrek aan inkomen, maar ook op sociale uitsluiting op de 
arbeidsmarkt, op cultureel vlak, in het onderwijs enz. Het Vlaams actieplan armoedebestrijding, 
dat verschillende beleidsdomeinen beslaat, is doordrongen van deze logica. Daarom werd eind 
2007 de opdracht gegeven aan de onderzoeksgroep ‘armoede, sociale uitsluiting en de stad 
(OASeS)’ van de Universiteit Antwerpen om de meest geschikte indicatoren te selecteren die de 
voortgang van de armoedebestrijding inzake de verschillende grondrechten, zoals vermeld in het 
Vlaams actieplan armoedebestrijding, weer te geven. Deze studie zal eind 2008 openbaar worden 
gemaakt en kan tijdens de volgende legislatuur mee worden aangewend om de voortgang van het 
Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid op te volgen.  
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BERT ANCIAUX, 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, 

 JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 25 
van 28 oktober 2008 
van KARIM VAN OVERMEIRE 
 
 
 
Stichting Comacina   -   Betrokkenheid 
 
In 1917 liet Augusto Giuseppe Caprani, de laatste eigenaar van het eiland Comacina dit na aan koning 
Albert I.  
 
Deze stond het in 1920 bij schenkingsakte af aan de Italiaanse staat om er archeologische en artistieke 
activiteiten te organiseren onder de bescherming van de Academie voor Schone Kunsten van Brera.  
 
Ook de Vlaamse en de Waalse Gemeenschap blijken hierbij betrokken te zijn. 
 
1. Wat behelsde de toenmalige schenkingsakte van Albert I? 
 
2. In hoeverre hebben een aantal bepalingen uit de schenkingsakte van 1920 dezer dagen nog altijd 

rechtsgevolgen voor de Vlaamse Gemeenschap en hoe worden deze vandaag concreet ingevuld? 
 
3. Bestaat de Stichting Comacina nog steeds en heeft daar nog altijd een Vlaamse vertegenwoordiger 

zitting in? Zo ja, krachtens welke bepalingen of overeenkomsten?  
 

Wie zijn deze vertegenwoordigers geweest over de jaren heen en hoe werden zij eventueel 
vergoed? 

 
4. Sedert wanneer trekt de Vlaamse Gemeenschap geld uit voor dit eiland en hoeveel bedragen deze 

uitgaven? Graag een opsomming per jaar. 
 
5. Hoeveel kandidaten waren er jaarlijks vanuit Vlaanderen om in de kunstenaarskolonie op 

Comacina te verblijven en hoeveel hiervan werden er geselecteerd? 
 
6. Op basis van welke criteria werden/worden deze kunstenaars geselecteerd? 
 
7. Welke Vlaamse kunstenaars hebben er in de kunstenaarskolonie op het eiland Comacina 

verbleven? Graag een overzicht per jaar sinds de aanvang hiervan. 
 
8. Welke kosten worden door de geselecteerde kunstenaars zelf gedragen en welke door de Vlaamse 

Gemeenschap? Graag ook een cijfermatig overzicht. 
 
9. Bestaan er, in voorkomend geval, mogelijkheden om aan de eventuele verplichtingen waaraan 

Vlaanderen gebonden zou zijn ingevolge de schenkingsakte te verzaken en zo ja, overweegt de 
minister daarvan werk te maken? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 25 van 28 oktober 2008 
van KARIM VAN OVERMEIRE 
 
 
 
1. De schenkingsakte van 18 mei 1920 had als voorwaarde dat het eiland bestemd zou worden voor 

archeologische en artistieke doeleinden (art.3). De uitvoering ervan wordt toevertrouwd aan de 
Academia Brera in Milaan. 
In 1921 ziet de Academia Brera af van de idee ateliers te bouwen omwille van de kostprijs. 
De Belgische regering wil in 1925 zelf de bouw van 5 ateliers, bestemd voor Belgische 
kunstenaars, bekostigen en vraagt de Italiaanse Regering hetzelfde te doen voor Italiaanse 
kunstenaars. Om financiële redenen wordt dit voorstel afgewezen. 
Na de Tweede Wereldoorlog stelt de Academia Brera voor om 3 ateliers op te richten, bestemd 
voor Italiaanse en Belgische kunstenaars. De Belgische overheid verklaart in de onmogelijkheid 
te zijn geldelijke middelen voor het project ter beschikking te stellen. 
 
Pas in de jaren 1950 zijn er 3 ateliers gebouwd naar een ontwerp van de architect Pierino Lingui. 
 
De Ente Morale Isola Comacina werd in 1927 opgericht om in te staan voor het beheer van het 
eiland. 
Italië omschreef nogmaals de doelstellingen in een decreet van 17 maart 1970: namelijk aan 
Italiaanse en Belgische kunstenaars de mogelijkheid bieden op het eiland te verblijven en te 
werken (Art.1). 
De Stichting is toen onder de voogdij van het Italiaanse Ministerie van Onderwijs geplaatst. 
Het decreet voorziet dat de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap van België elk 1 lid in de 
Raad van bestuur kunnen afvaardigen (Art.2) en laat de mogelijkheid om op vrijwillige basis 
financieel tussen te komen. 

 
 In 1993 werden de meest noodzakelijke werken uitgevoerd om opnieuw kunstenaars te laten 

resideren op het eiland. 
 
2. De bepalingen uit de stichtingsakte van 1920 hebben geen rechtsgevolgen voor de Vlaamse 

gemeenschap. 
 
3. De Ente Morale Isola Comacina bestaat nog steeds en vergadert op onregelmatige tijdstippen.  

Sedert het decreet van 17 maart 1970 heeft België 4 vertegenwoordigers namelijk: de 
Ambassade in Rome, de Academia Belgica in Rome en de beide Gemeenschappen. 
De Administratie Kunsten was er vertegenwoordigd door een ambtenaar die geen vergoeding 
ontving. 
 
De Vlaamse Gemeenschap neemt evenwel niet meer deel aan de vergaderingen sinds 2001. 
 

4. De Vlaamse Gemeenschap betaalde een vrijwillige bijdrage aan de Ente Morale Isola Comacina 
van 60.000 BF per jaar voor water, elektriciteit, onderhoud van het terrein en  bewaking, zolang 
er Vlaamse kunstenaars op het eiland verbleven. 

 Hiernaast werd er naargelang van de behoeften noodzakelijke zaken als frigo, matrassen, 
bedden, potten en pannen e.d. aangeschaft. 

 
5. Er verbleven gewoonlijk 8 kunstenaars voor een periode van telkens 14 dagen op het eiland. 
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Ik heb in 2002 besloten om geen Vlaamse kunstenaars meer te sturen omwille van de slechte 
staat waarin de ateliers zich bevonden (grondige renovatie was nodig). 

 
6. Kunstenaars dienden een artistiek aanvraagdossier in bij de administratie. De toenmalige 

Adviescommissie Beeldende Kunst maakte een selectie op basis van een beoordeling van de 
meerwaarde die een verblijf zou kunnen hebben voor de ontwikkeling van de kunstenaar. Een 
aankondiging van welke kunstenaars op het eiland zouden verblijven, verscheen in de 
Nieuwsbrief Beeldende Kunst. 

 
7. Er zijn nog gegevens beschikbaar over verblijven in de periode 1993-2001. 
 

1993: Anne Daems, Willy De Sauter, Ingrid Castelyn, Maen Florin, Trudo Engels, Peter 
Miorrens; 
1994: geen gegevens meer beschikbaar; 
1995: Ana Torfs, Lieve Dhondt, Philip Hughe,Cel Crabees, Jacques ‘t Kindt; 
1996: Ludwig Van de Velde, Jurgen Voordeckers, Els Opsomer, Beatrijs Lauwaert, Lucia 
Penninckx, Leo Ryenders, Vincent Spaas, Dirk Van de Eecken; 
1997: geen gegevens meer beschikbaar; 
1998: Johan Desmet, Werner Mannaaers, Sylvie Janssens de Bisthoven, Peter Rogiers, Gert 
Verhoeven,David Claerbout, jean pierre temmerman, Chris Straetling; 
1999: Christine Clickx, Marie Gabriëlle, Els Dietvorst, Shangi Zhou, Maarten van Severen, 
Lucia Penninckx, Cel Crabeels, Luc Gobyn; 
2000: geen kunstenaars uitgestuurd; 
2001: geen kunstenaars uitgestuurd. 

 
8. De kunstenaars dienden zelf in te staan voor hun reis- en verblijfkosten. 
 
9. Noch de schenkingsakte (1920) noch de stichtingsakte van Ente Morale Isola Comacina (1927) 

impliceren verplichtingen voor de Vlaamse Gemeenschap. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 30 
van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Beheersovereenkomsten Cultuur   -   Stand van zaken 
 
In de schriftelijke vraag nr. 117 (Websitebulletin publicatiedatum 17-06-2008) had ik een stand van 
zaken opgevraagd in verband met de beheersovereenkomsten die het Departement Cultuur heeft 
afgesloten met allerlei organisaties.  
 
De minister gebruikt het instrument van beheersovereenkomsten om duidelijke afspraken te maken 
tussen de regering enerzijds en een organisatie of instelling anderzijds, over doelstellingen, 
verantwoordelijkheden, financiering, en dergelijke. 
 
Hierover had ik nog graag bijkomende vragen gesteld. 
 
1. De onderhandelingen met Kunst en Democratie voor een beheersovereenkomst in het voorjaar van 

2008. Wegens de complexiteit  van dit dossier (statutenwijziging, veranderingen in de Raad van 
Bestuur, e.d.) zal dit enige tijd duren. De minister verwachtte echter dat de beheersovereenkomst 
in het najaar van 2008 zal worden gefinaliseerd.  

 
a) Zitten de onderhandelingen op schema en zal deze beheersovereenkomst inderdaad worden 

afgerond in het najaar?  
 
b) Wat zijn de hoofdlijnen van deze beheersovereenkomst? 

 
c) Hoe wordt Cubido geïntegreerd in de werking van Kunst en Democratie?  
 

2. In de sector Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen zijn er ook organisaties met een 
beheersovereenkomst, waaronder Socius, Vlaamse Jeugdherbergen, VCOB, Cultuurlokaal en 
Steunpunt Jeugd en JINT. 

 
Voor Socius waren de onderhandelingen bezig op het moment van het antwoord (02/06/08), maar 
de minister had de intentie om de overeenkomst voor het reces te ondertekenen.  

 
a) Zijn de onderhandelingen inderdaad afgerond? Zo ja, wanneer is de overeenkomst 

ondertekend? Zo neen, voor wanneer voorziet de minister de ondertekening van de 
overeenkomst met Socius? 

 
b) Kan de minister in voorkomend geval de krachtlijnen van de nieuwe overeenkomst toelichten? 

Waar liggen de accentverschillen met de vroegere beheersovereenkomst? 
 

De gesprekken met de vzw Vlaamse Jeugdherbergen waren afgerond en de bedoeling was de 
procedure voor de ondertekening van de overeenkomst 2008-2010 zo snel mogelijk af te ronden. 
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c) Is de procedure afgerond en is de overeenkomst met de vzw Vlaamse Jeugdherbergen 

ondertekend? 
 
d) Wat zijn de doelstellingen in deze overeenkomst? Welke nieuwe accenten heeft de minister 

gelegd in deze overeenkomst? 
 

De beheersovereenkomsten met het VCOB en Cultuurlokaal lopen af eind dit jaar. Omdat er een 
fusie komt tussen beide organisaties (wegens het gewijzigde decreet lokaal cultuurbeleid), 
vermeldt de minister dat er “einde 2008/begin 2009 een nieuwe beheersovereenkomst zal worden 
afgesloten”. 

 
e) Zijn de gesprekken met het toekomstige steunpunt Locus opgestart?  

 
f) Welke beleidsprioriteiten wil de minister leggen in de volgende beheersovereenkomst? Welke 

verschillen wil hij aanbrengen ten opzichte van vroeger? 
 

Ten slotte had de minister in zijn antwoord gesteld dat de gesprekken over een nieuwe 
overeenkomst met het Steunpunt Jeugd en JINT “de komende weken worden opgestart“. 

 
g) Werden de gesprekken met deze organisaties opgestart? Sinds wanneer?  

 
h) Wat zijn de beleidsprioriteiten van de minister hierin? Hoe verschillen deze van de vroegere 

beheersovereenkomst? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 30 van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1.  

a) De onderhandelingen tussen de Vlaamse overheid en Dēmos (dit is de ‘rechtsopvolger’ van 
Kunst en Democratie; de omvorming wordt zeer binnenkort afgerond) in verband met de 
beheersovereenkomst zijn aan de gang. Een tweede versie van de ontwerpovereenkomst werd 
besproken op donderdag 6 november 2008, op een vergadering met beide partijen. De 
beheersovereenkomst zal dan ook nog dit najaar kunnen worden afgesloten. 

 
b)  De hoofdlijnen van de beheersovereenkomst zijn gebaseerd op het Participatiedecreet, meer 

bepaald de artikelen 10, 11 en 12. De hoofdopdrachten van Dēmos, zoals in het decreet 
geformuleerd, kunnen worden beschouwd als de strategische doelstellingen van de organisatie. 
In de beheersovereenkomst worden onder elk van deze strategische doelstellingen een aantal 
operationele doelstellingen geformuleerd. Ook zullen een aantal indicatoren worden 
aangegeven waarmee deze doelstellingen kunnen worden opgevolgd. In de meerjarenplanning 
wordt dit alles meer in detail uitgewerkt.  

 
c) De integratie van Cubido in Dēmos gebeurt op verschillende wijzen. Ten eerste is er de 

integratie van (een gedeelte van) het personeel van Cubido in Dēmos. Ten tweede wordt de 
nieuwe raad van bestuur van Dēmos samengesteld uit een kern bestuursleden van het 
voormalige Kunst en Democratie, een kern van het voormalige Cubido, en een groep nieuwe 
bestuurders in functie van een aantal nieuwe opdrachten van de vereniging.  

 
2. 

a)  Ik ondertekende intussen een addendum bij de lopende overeenkomst van 30 januari 2004. Dit 
addendum, dat de datum van 30 oktober 2008 draagt, verlengt de looptijd van de huidige 
overeenkomst met één jaar tot eind 2010. 

  
b)  Het addendum beoogt de actualisering van de invulling en uitvoering van de 

decreetopdrachten op grond van de strategische nota 2008 - 2010 zoals die door de 
bestuursorganen van het steunpunt werden goedgekeurd. 

  
 De invulling van de kernopdrachten van praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en 

beeldvorming en communicatie worden in de verdere duurtijd van de overeenkomst door het 
steunpunt opgenomen door middel van een werking op vijf programmasporen en twee 
themalijnen. 

  
De programmasporen zijn: 
1. het steunpunt als ondersteuningscentrum voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk; 
2. het steunpunt werkt aan competentiebevordering van medewerk/st/ers in het sociaal-

cultureel volwassenenwerk; 
3. het steunpunt als communicatie- en informatiecentrum van en voor het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk; 
4. het steunpunt als expertisecentrum inzake innovatieve sociaal-culturele praktijken binnen 

en buiten het sociaal-cutlureel volwassenenwerk; 
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5. het steunpunt maakt de interventies en betekenis van sociaal-culturele praktijken 
zichtbaar. 

 
De themalijnen zijn: 
1. diversiteit en interculturaliteit; 
2. gemeenschapsvorming en maatschappelijke activering. 

 
c)  De procedure is volledig afgerond en de subsidieovereenkomst met de Vlaamse 

Jeugdherbergen vzw werd ondertekend op 26 juni 2008. 
 

d)  Deze subsidieovereenkomst handelt over diverse materies: 
- het versterken van het imago en de naambekendheid van de VJH; 
- het zorgen voor een degelijke en adequate interne communicatie; 
- het aanbieden van toegankelijke en degelijke reserveringsfaciliteiten; 
- het ontwikkelen van een zo ruim mogelijk gamma van educatieve en 

vrijetijdsprogramma’s voor de Vlaamse jeugdherbergen en 
- het ontwikkelen en nastreven van zeer hoge kwaliteitsnormen. 

 
e)  Met Locus zijn de gesprekken over de beheersovereenkomst 2009 – 2013 momenteel lopende. 

Het is de bedoeling om de gesprekken af te ronden tegen midden december 2008, zodat de 
procedure ter ondertekening van de beheersovereenkomst door Locus en de minister 
onmiddellijk kan worden ingezet na de goedkeuring van de begroting 2009 door het Vlaamse 
parlement. 

 
f)  Het is de bedoeling om, in tegenstelling tot de huidige beheersovereenkomst, de doelstellingen 

van Locus te vertalen in opdrachten en per opdracht resultaatsindicatoren te bepalen. Op die 
manier wordt de beheersovereenkomst een sturend document, waarvan de uitvoering op 
geregelde tijden kan worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

 
g)  Het Steunpunt Jeugd heeft op 29 april 2008 een beleidsnota 2009-2011 ingediend. Op 2 

september 2008 besliste ik een subsidiebedrag toe te kennen van 1 021 000 euro aan de vzw 
Steunpunt Jeugd. Het steunpunt moet met de toegekende middelen erin slagen om zowel de 
beleidsopties uit te voeren alsook in te spelen op de noden die er leven in het jeugdwerk rond 
kwaliteitszorg.  

 Op 7 oktober 2008 werden de gesprekken rond de opmaak van een subsidieovereenkomst 
2009-2011 opgestart. Een definitieve versie van de overeenkomst wordt voor eind 2008 
verwacht.  

 
 Jint heeft op 30 juni 2008 een beleidsnota ingediend. De administratie zal zo spoedig mogelijk 

de gesprekken met het oog op de opmaak van de subsidieovereenkomst aanvatten. 
 

h) De uitbouw van een kennis- en expertisecentrum, het werken aan een geïntegreerd jeugdbeleid 
en de uitbouw van een gedifferentieerd ondersteuningsaanbod zijn de beleidsopties die 
Steunpunt Jeugd vooropstelt voor de periode 2009-2011. Deze prioriteiten liggen in de lijn van 
de vroegere subsidieovereenkomst. 

 
De beleidsnota 2007-2008 van Jint is opgevat als een onderdeel van het vierjarenplan 2007-
2010 dat Jint intern hanteert. Jint bouwt dan ook logischerwijze verder op de strategische 
doelstellingen die in dat kader werden geformuleerd, met de nodige actualisering en bijsturing. 
Jint stelt 6 inhoudelijke doelstellingen voorop: 
- informeren van jongeren en begeleiders van jongeren over internationale 

jongerenmobiliteit; 
- ondersteuning van de kwaliteit van internationale jongerenmobiliteitsprojecten; 
- bevorderen van de toegankelijkheid tot de programma’s waarin Jint participeert; 
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- stimuleren van de internationale gerichtheid van jeugdorganisaties en gemeenten; 
- ondersteuning van de kennisverwerving en de atieve betrokkenheid van jongeren, 

jeugdwerk en jeugdbeleidsactoren inzake jeugdbeleid in het buitenland en op interna-
tionaal niveau; 

- doorlopend onderzoek opzetten rond internationale jongerenmobiliteit. 
Daarnaast heeft Jint een aantal beheersdoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op 
de eigen organisatie. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 33 
van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Brusselfonds   -   Evaluatie 
 
De oorspronkelijke bedoeling van het Vlaams Brusselfonds was de Vlaamse Brusselaars te 
compenseren voor de afschaffing van het kijk- en luistergeld in het Vlaamse gewest. Dit 
compensatiefonds moest zich initieel richten naar initiatieven voor de inwoners van het Brusselse 
gewest die gebruik maken van de diensten of instellingen van de Vlaamse Gemeenschap.  
 
Nadat het Brussels Gewest vervolgens het kijk- en luistergeld zelf afschafte, werd het Vlaams 
Brusselfonds een “impulsfonds” dat projecten of initiatieven lanceerde rond welzijn, cultuur en 
onderwijs. Deze projecten zijn complementair aan het Vlaams gemeenschapsbeleid en moeten 
meehelpen in de uitbouw van voldoende kwalitatieve, bereikbare en zichtbare Vlaamse 
gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad. De bedoeling is dat de meeste projecten na deze 
impulssubsidie worden ingebed in het reguliere beleid.  
 
Voorbeelden van projecten uit het Brusselfonds zijn: het goedkoop openbaar vervoer voor studenten in 
het Nederlandstalig hoger onderwijs, Zorgnet, de uitbouw van de woonzorgzones, en dergelijke. 
 
In het jaarverslag 2007 van het fonds stellen we vast dat de bevoegde minister over ongeveer 8 
miljoen euro aan vastleggingsmachtigingen beschikt. Hiermee heeft hij een belangrijke impact op veel 
Brusselse projecten. Daarnaast kunnen we lezen dat de minister beschikt over 
ordonnanceringskredieten ten belope van 6.680.000 euro, waarvan meer dan 4 miljoen euro is betaald. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van de nieuwe initiatieven (en de bijbehorende bedragen) die 

zijn opgestart in 2007 en 2008 in vergelijking met het werkingsjaar 2006?  
 
2. Kan hij een korte toelichting geven over de wijze waarop elk project of initiatief in de 

investeringsdotatie past in de doelstellingen van het Vlaams Brusselfonds?  
 
3. Kan de minister, wat de werkingsdotatie betreft, de verschillende projecten groeperen in logische 

clusters en kort toelichten hoe deze clusters passen in de doelstellingen van het Vlaams 
Brusselfonds? 

 
4. Kan hij een overzicht geven, vanaf 2002 tot en met 2007, van de ordonnanceringskredieten en van 

de daadwerkelijk uitbetaalde bedragen (zowel in absolute cijfers als de benuttigingsgraad)?  
 

Waaraan is het te wijten dat deze bedragen niet gelijk zijn? Welke (bijkomende) initiatieven neemt 
hij om dit te verhelpen?  
 
Heeft hij al zicht op de situatie in 2008? 
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5. Kan de minister dezelfde oefening doen voor de vastleggingskredieten? Welke beleidsconclusies 
trekt hij hieruit? 

 
6. In hoeverre is er overleg en afstemming met de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) met 

betrekking tot de keuze van de (nieuwe) initiatieven en de hoogte van de bedragen? Hoe kan het 
fonds geplaatst worden in het licht van het kerntakendebat? 

 
7. Heeft er al een evaluatie plaatsgevonden over de werking van het Brusselfonds, sinds het 

geëvolueerd is naar een impulsfonds? Welke zwakke punten kwamen hierin naar voren?  
 

Welke (beleids)conclusies heeft de minister getrokken? In hoeverre heeft dit geleid tot 
heroriëntatie/nieuwe doelstellingen/bijkomende projecten van het Brusselfonds? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 33 van 29 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Voor een overzicht van de verschillende investeringsdossiers van 2006 en 2007, verwijs ik naar 

de desbetreffende jaarverslagen van het Vlaams Brusselfonds, waarin per dossier steeds een 
projectmatige beschrijving en financieringswijze is opgenomen. 

 
Wat 2008 betreft, is er een machtiging van 10.384.000 euro. De meest in het oog springende 
bestedingen in 2008 zijn: 
 

- investeringswerken - inclusief de recurrente, kleine onderhouds- en herstellingskosten - 
aan het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands en de financiering van een 
gebouwenbeheerder; 

- de financiering van de canon voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel; 
- de onroerende voorheffing voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel; 
- investeringswerken aan het Vlaams Communicatiehuis Brussel (B-Architecten, stabili-

teitswerken/technieken en aanstellen veiligheidscoördinator); 
- kleine herstellings- en beheerskosten voor het Vlaams Communicatiehuis Brussel; 
- subsidiëring virtueel zorgnetwerk; 
- subsidiëring van de gezondheidsmanager; 
- subsidiëring Pro Medicis Brussel; 
- subsidiëring taxidienst Brusselse Huisartsenkring; 
- subsidiëring opleidingsmodules in het kader van de Woonzorgzones; 
- het (bijna) gratis openbaar vervoer voor studenten van Nederlandstalige hogescholen en 

universiteiten; 
- subsidiëring Kenniscentrum Woonzorgzones; 
- investeringssubsidie ondermeer aan fmbrussel, tvbrussel, Pantalone, Beheer De Priem 

vzw, de Schuttersgilde van Neder over Heembeek, AMVB en de Welvaartkapoen; 
- de investeringen op het vlak van de woonzorgzones. 

 
2-3. Zowel binnen de werkings- als de investeringsdotaties zijn dezelfde zogenaamde clusters terug 

te vinden: “duurzame impulsen voor meer welzijn en toegankelijke gezondheidszorg”, “Brussel 
- stad voor studenten”, “het Vlaams Communicatiehuis Brussel als Vlaams ankerpunt in 
Brussel”, “diversiteit als rode draad” en “een hoofdstad om van te houden: de rol van de 
Vlaams-Brusselse media”. Zoals het geachte lid zal merken komt dit grotendeels overeen met de 
hoofdstukken uit de BeleidsbriefBrussel, zoals de voorbije jaren ingediend bij het Vlaams 
Parlement. 

 
 Verder verwijs ik naar de talrijke schriftelijke vragen hieromtrent, die mee een beeld en 

evaluatie scheppen van het gevoerde Brusselbeleid, inclusief de belangrijke inspanningen vanuit 
het Vlaams Brusselfonds. 

 
4.  Voor het overzicht van de ordonnanceringskredieten verwijs ik graag naar de respectievelijke 

jaarverslagen van het Vlaams Brusselfonds, die -zoals decretaal bepaald- consequent bezorgd 
werden aan het Vlaams Parlement en ook terug te vinden zijn op de website van de cel 
coördinatie Brussel. 
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 De ordonnanceringskredieten van het Vlaams Brusselfonds worden elk jaar bij de 
begrotingsopmaak berekend aan de hand van de lopende en te voorziene projecten, rekening 
houdend met de overgedragen saldi van het vorige begrotingsjaar en de mogelijke inkomsten. Ik 
merk op dat er jaarlijks een bedrag moet worden opgenomen onder code 03.22 “over te dragen 
saldo naar het volgende begrotingsjaar” om de ERS-gecorrigeerde beleidsuitgaven te bereiken. 
De in het jaar niet aangewende dotaties worden dus overgeheveld naar het volgende jaar en in 
rekening gebracht bij de vaststelling van de dotaties van dat jaar. 

 
5.  Voor wat de vastleggingskredieten betreft, verwijs ik naar de reeds eerder vermelde 

jaarverslagen van het Vlaams Brusselfonds.  
 
 Een terugblik op deze kredieten geeft aan dat er tussen 2004 en 2009 een stijging is van 80% of 

11.153.000 euro in absolute cijfers.  
 
6.  Voor het overgrote deel van de lopende projecten heb ik reeds meermaals gewezen op de 

bestaande overlegstructuren. Ik verwijs het geachte lid graag naar de antwoorden op zijn 
schriftelijke vragen nr. 129, 139, 140, 141, 146, 164, 165 en 186 van het afgelopen parlemen-
taire jaar, alsook naar mijn antwoorden op zijn vragen om uitleg nr. 871 en 1229, eveneens voor 
het werkjaar 2007-2008. 

 
 Samengevat komt het erop neer dat alle projecten (woonzorgzones, impulsen op vlak van 

welzijn en gezondheid, Vlaams Communicatiehuis Brussel, ...) begeleid worden door stuur-
groepen en vaak ook voorwerp uitmaken van geregeld bilateraal overleg of samenwerkings-
overeenkomsten met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

 
7.  In de mate dat de aanwending van de kredieten gelieerd is aan het begrotingsprogramma AG 

van het  beleidsdomein Brussel, waarin tevens het Vlaams Brusselfonds is opgenomen, stelt er 
zich geen probleem. Indien de aanwending van de kredieten betrekking hebben op een bevoegd-
heidsdomein van een andere functioneel bevoegde minister en de initiatieven en projecten ook 
via andere reguliere basisallocaties in de algemene uitgavenbegroting kunnen worden gefinan-
cierd, wordt er overgegaan tot het afsluiten van een protocol met de functioneel bevoegde 
minister, temeer daar er soms ook een beroep moet worden gedaan op de administratie of een 
agentschap voor de know how en administratieve ondersteuning van het dossier of project. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL 
 
 
Vraag nr. 38 
van 30 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Gelijkekansenbeleid   -   Actieplan "iedereen kan zetelen" 
 
Het actieplan “Campagne en databank ‘Iedereen kan zetelen’” maakt deel uit van de, in het kader de 
open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid, opgemaakte actieplannen 2008-2009. 
Dit actieplan wil, via een campagne en databank, meer gendergelijkheid creëren en evenredige 
participatie bewerkstellingen in onder andere de besluitvorming.   
 
Deze campagne wil aan al de geïnteresseerden de kans bieden om zich kandidaat te stellen voor een 
mandaat binnen de cultuur-, sport- en jeugdsector, en meer specifiek voor raden van bestuur, 
beoordelingscommissies en strategische adviesraden. Volgens de projectbeschrijving worden 
geïnteresseerden opgenomen in een databank. Deze actie richt zich op een grotere diversiteit en gaat 
dus ruimer dan enkel het verkrijgen van een gelijkere participatie van vrouwen en mannen. 
 
Punt 3.3 van het actieplan voorziet (1) in/op “februari 2008-04-07” in de lancering van de campagne, 
(2) in mei 2008 in het online plaatsen van de kandidatendatabank, (3) in het communiceren met 
sectoren over het bestaan en gebruik van de databank, (4) vanaf mei 2008 in de selectie van 
kandidaten uit de databank en (5) in het najaar 2008 in een herhaling van de campagne. 
 
De, toch wel voor een actieplan essentiële, punten 3.4. (“Verwachte resultaten m.b.t. output”) en 3.5 
(“Verwachte resultaten m.b.t. effecten”) zijn niet ingevuld. 
 
1. Wat zijn de verwachte resultaten met betrekking tot de output? 
 
2. Wat zijn de verwachte resultaten met betrekking tot effecten? 
 
3. Zijn de in de punt 3.3 (“fasering”) van de actiefiche opgenomen acties gerealiseerd?  
 
 Zo ja, wanneer? Op welke wijze is er met de sectoren over het bestaan en gebruik van de databank 

gecommuniceerd? Hoeveel kandidaten hebben zich bij de kandidatendatabank aangemeld? 
Hoeveel kandidaten die zich bij de kandidatendatabank hebben aangemeld, zijn niet geselecteerd? 
Op basis van welke parameters worden kandidaten uit de databank geselecteerd? 

 
 Zo neen, waarom niet? 
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BERT ANCIAUX 
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL  
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 38 van 30 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. De campagne “Iedereen kan zetelen” werd gelanceerd in februari 2008. Ter ondersteuning van 

de campagne werd een informatieve website ontwikkeld waar kandidaten en geïnteresseerde 
organisaties zich konden registreren. Via een databank die online raadpleegbaar is kunnen 
geregistreerde organisaties de profielen van de kandidaten bekijken. 

 
De lancering van de campagne en de website gebeurde via digitale weg en via flyers en affiches. 
Flyers en affiches werden verspreid via: 

- Allochtone zelforganisaties 
- De Vlaamse infozuil 
- Organisaties en initiatieven binnen de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport 
- Diensten en organisaties actief in de integratiesector 
- Doelgroeporganisaties zoals de Nederlandstalige Vrouwenraad, GRIP, Minderheden-

forum, Kif Kif,…  
Affiches werden ook verspreid via het distributienetwerk Aeolus 
 
Via e-mail werd de campagne en de website aangekondigd bij volgende organisaties: 

- doelgroeporganisaties (m.b.t. mensen met een handicap, mensen in armoede, holebi, 
senioren,…) 

- cultuur-, jeugdwerk- en sportorganisaties 
 

Ten slotte werd de campagne van bij de lancering tot november ’08 doorlopend voorgesteld via 
een rondreizende zetel met begeleidende affiches en flyers op evenementen verspreid over 
Vlaanderen. 
 

2. De campagne werd opgezet met als doel de samenstelling van bestuursorganen, beoordelings-
commissies, strategische adviesraden en jury’s in de cultuur-, jeugdwerk-, en sportsector meer 
divers te maken, te verruimen en te verrijken. Als kwalitatief doel richtte de campagne zich 
bewust op nieuwe, nog niet betrokken netwerken en beoogde eveneens nieuwe vormen van 
expertise aan de bestaande commissies toe te voegen. Het kwantitatieve resultaat was moeilijk te 
voorspellen, het was immers de eerste keer dat deze methodes voor dit doel werden gebruikt. 
Deze aanpak noodzaakt een voortdurende aandacht om de databank levend, actueel en 
aantrekkelijk te houden. 

 
3. De verschillende aspecten opgenomen in de fasering werden gerealiseerd: 

- De campagne werd effectief in februari 2008 gelanceerd. 
- Als gevolg van enkele technische knelpunten kon de databank niet in mei maar pas in juni 

2008 online geplaatst worden. 
- De communicatie met de sectoren gebeurde doorlopend sinds de start van de campagne 

via de hierboven beschreven kanalen en via nieuwsbrieven van steunpunten en koepel-
organisaties.  

 
 De opportuniteit van een herhaling van de campagne en de aanpak hiertoe worden momenteel 

onderzocht door mijn raadgevers en administratie. De keuze ligt hierbij tussen een herhaling van 
de gebruikte methodiek van brede communicatie of een verdieping van de campagne via een 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -733- 
 
 

 

meer specifieke, gerichte aanpak. Het resultaat van deze afweging zal in het voorjaar 2009 
verder uitgewerkt en toegepast worden. 
 
Sinds de opstart van de campagne en op datum van 21 november 2008 hebben 135 kandidaten 
zich aangemeld via de website.  
 
Het is expliciet de bedoeling dat de databank ook geraadpleegd kan worden door actoren in de 
sectoren Cultuur, Jeugdwerk of Sport (lokale besturen, verenigingen, organisaties, …). Met 117 
geregistreerde raadplegers blijkt er op de verschillende niveaus een interesse te bestaan voor dit 
instrument. Op heden bestaat er echter nog geen overzicht over de mate van waarop deze 
raadplegers effectief gebruik gemaakt hebben van de databank voor de samenstelling van hun 
raden. 
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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. 602 
van 17 april 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Fietspad N211 Grimbergen-Meise   -   Heraanleg 
 
De gemeente Grimbergen dringt er bij het Vlaams Gewest op aan om akkoord te gaan met de 
heraanleg van het fietspad van de Vilvoordse- en de Wolvertemsesteenweg tussen het kruispunt 
Spaanse Lindebaan en de grens met Meise. 
 
In zijn zitting laatstleden heeft de gemeenteraad een motie in die zin goedgekeurd. Het college besliste 
eerder al om principieel akkoord te gaan met de heraanleg van het bestaande fietspad voor 808.162 
euro en om subsidies aan te vragen bij het Vlaams Gewest. 
 
De hiermee gepaard gaande kosten voor het Vlaams Gewest werden echter niet goedgekeurd door de 
afdeling Wegen en Verkeer. 
 
De gemeenteraad van Grimbergen dringt er nu bij het Vlaams Gewest op aan om toch akkoord te gaan 
met de heraanleg van het bestaande fietspad. Heraanleg in een later stadium zou niet alleen tweemaal 
hinder betekenen, het zou ook dubbele kosten met zich meebrengen. Het gaat om de heraanleg van het 
fietspad van de Vilvoordse- en de Wolvertemsesteenweg (N211) langs de onpare zijde, tussen het 
kruispunt Spaanse Lindebaan en de grens met Meise. 
 
1. Wat is de reden voor het niet goedkeuren van de aanvraag voor de heraanleg van het bestaande 

fietspad door de afdeling Wegen en Verkeer? 
 
2. Bestaan er plannen om alsnog de heraanleg van het fietspad van de Vilvoordse- en de 

Wolvertemsesteenweg goed te keuren? 
 

Zo ja, binnen welke termijn worden deze werken aangevat? 
 

3. Wat is de stand van zaken? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 602 van 17 april 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
1. Bij de bespreking van de startnota van betreffende project op de Provinciale Auditcommissie van 

26 oktober 2004, werd de vraag opgeworpen of het niet zinvol en aangewezen was ook het 
bestaande fietspad te vernieuwen. In de projectnota die op de PAC van 11 oktober 2005 werd 
besproken, werd als antwoord op de vraag in het verslag van de startnota aangegeven dat na 
onderzoek van de staat van het bestaande fietspad en in overleg tussen de gemeenten Grimbergen 
en Meise en het Agentschap Wegen en Verkeer, alleen de noodzakelijke herstellingen in het 
project zouden worden opgenomen. Dit dossier werd aldus aanbesteed op 22 januari 2007 en de 
werkzaamheden werden aangevat begin maart 2008. Op de PAC van 11 maart 2008 legde de 
gemeente Grimbergen, die voor dit project optreedt als opdrachtgevend bestuur, een verzoek tot 
uitbreiding van het huidige project voor, waarbij het bestaande fietspad aan de noordzijde alsnog 
vernieuwd zou worden binnen dit zelfde aanbestedingsdossier. Ingaan op deze vraag geeft 
aanleiding tot (niet geringe) verrekeningen voor alle betrokken financierende overheden, waarbij 
het Vlaamse Gewest het grootste deel voor zijn rekening neemt. De afdeling Wegen en Verkeer 
Vlaams-Brabant kan niet zonder meer beslissen om deze werken bijkomend in de lopende 
aanneming uit te laten voeren.  

2. De afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant heeft het verzoek van de gemeente Grimbergen 
tot uitbreiding van het project in de lopende aanneming, overgemaakt aan de hogere overheid en 
heeft hierbij gepleit om dit goed te keuren, dit om technische en administratieve redenen, maar 
voornamelijk om de hinder voor de bewoners en alle weggebruikers te beperken door in éénzelfde 
project de volledige weg te vernieuwen, inclusief beide fietspaden.  

3. Het verzoek tot uitbreiding van project en de goedkeuring van de bijhorende verrekeningen werd 
door de afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant overgemaakt aan het hoofdbestuur op 5 mei 
2008. 
De afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant heeft op 24 juli 2008 bevestiging ontvangen dat 
de uitbreiding van het project kon goedgekeurd worden. Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant heeft 
deze beslissing bekend gemaakt aan de aanbestedende overheid, de gemeente Grimbergen, op 7 
augustus 2008. De aannemer heeft ondertussen zijn planning en fasering aangepast om deze 
bijkomende werken te kunnen uitvoeren. Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant heeft tevens de 
gemeente Grimbergen als aanbestedende overheid voor dit project, gevraagd om de nodige 
stappen te zetten om deze uitbreiding contractueel in orde te brengen.  
Met alle betrokken partijen wordt overleg gepleegd om de uitbreiding van de werkzaamheden zo 
goed mogelijk in te passen in de huidige planning en fasering van de werkzaamheden met het oog 
op het beperken van de hinder. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 684 
van 22 mei 2008 
van BART MARTENS 
 
 
 
Geplande gasleiding Brakel   -   Stedenbouwkundige vergunning en milieu 
 
De Firma Fluxys plant de aanleg van een gastransportleiding door Brakel (Brakel-Haaltert). De aanleg 
van deze leiding en de manier waarop de leiding wordt gepland, zorgen voor heel wat ongerustheid bij 
de bevolking (er waren meer dan 2.000 bezwaarschriften tegen het ontwerp GRUP ‘Leidingstraat voor 
hoofdtransportleidingen Brakel-Haaltert’) en bij natuurbeschermers (wegens de bedreiging die de 
werken vormen voor 4 unieke bronbeekvalleitjes, alle 4 gelegen in Habitatrichtlijngebied). In deze 
beekvalleien komen twee zeer bedreigde vissoorten voor: de rivierdonderpad en de beekprik, die beide 
heel gevoelig zijn voor mechanische ingrepen in hun habitat. Beide soorten figureren tevens op 
Bijlage III van het decreet Natuurbehoud.  
 
Intussen lopen tegen de werken procedures bij de rechtbank van Oudenaarde (milieustakingsvordering 
van Milieufront Omer Wattez volgens de wet van 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de 
bescherming van het leefmilieu) en bij de Raad van State (verzoekschrift van Milieufront Omer  
Wattez tot schorsing van het GRUP en de stedenbouwkundige vergunning, en verzoekschrift tot 
nietigverklaring tegen GRUP en de stedenbouwkundige vergunning door de gemeente Brakel). In 
beide procedures is het echter wachten op een beslissing. De werken werden reeds aangevat en er 
werden al bomen gekapt.  
 
- In de procedures voor de Raad van State wordt opgeworpen dat de vergunning en het GRUP niet 

wettig zijn afgeleverd, aangezien niet met zekerheid kon worden uitgesloten dat er geen sprake 
kan zijn van schadelijke effecten op de zeer kwetsbare vissoorten (cf. voorzorgsbeginsel). Dit 
laatste is nochtans vereist volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie over de 
Habitatrichtlijn (cf. Kokkelvisserij-arrest uit 2004). De voorliggende passende beoordeling, 
uitgevoerd door Technum, kan de verzoekers niet overtuigen, omdat zij manifest voorbij gaat aan 
de gevoeligheid van beide soorten voor mechanische ingrepen en op bepaalde punten niet 
voldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Zo situeert ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) 
de kwetsbare voortplantingsperiode van de rivierdonderpad verkeerdelijk in de winter, terwijl uit 
alle beschikbare informatie blijkt dat dit de lente en de vroege zomer moet zijn.  

 
Deze kritiek wordt ook bevestigd in een in opdracht van de gemeente Brakel opgemaakte passende 
beoordeling door Arcadis. In deze “peer review” komt men tot het besluit dat het aansnijden van 
twee waardevolle beekvalleien via een opensleufmethode wel degelijk heel wat significante 
schade aan de aanwezige rivierdonderpadden zal toebrengen.  

 
Verder stelt Omer Wattez ook dat niet voor het minst schadelijke uitvoerings- en locatiealternatief 
is gekozen, hetgeen nochtans is vereist op basis van de MER-wetgeving en de natuurtoets uit 
artikel 16 van het decreet Natuurbehoud (tegengaan van vermijdbare schade). Zo was door de 
Milieuraad reeds in 2005 een locatie-alternatief uitgetekend dat de Habitatrichtlijngebieden zou 
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vermijden, hetgeen nochtans door Technum werd verworpen in het MER op basis van, in 
hoofdzaak, economische argumenten. 

 
- De opstart van een milieustakingsprocedure door de milieuvereniging Omer Wattez is er gekomen 

omdat deze wou vermijden dat de schadelijke werken aan de betrokken beekvalleien zouden 
plaatsvinden in de meest kwetsbare periode voor de beide vissoorten. Het voortplantingsseizoen, 
dat verkeerdelijk was gesitueerd in de winter in plaats van de lente en vroege zomer, zou op die 
manier niet worden vermeden. Ook de in zomer kunnen dergelijke werken niet doorgaan, gelet op 
het risico op infecties voor de betrokken vissoorten. Verder stelt de milieuvereniging dat de 
natuurzorgplicht uit artikel 14 van het decreet Natuurbehoud Fluxys noopt tot het kiezen voor het 
minder schadelijke alternatief van de onderboring van de betrokken beekvalleien, in plaats van het 
hanteren van de zeer ingrijpende opensleufmethode.  

 
Fluxys wordt ook aangewreven dat het werken zou uitvoeren met schade aan de leefplaatsen van 
amfibiesoorten (waaronder enkele zeldzame soorten als de vinpootsalamander) zonder dat het de 
benodigde ontheffingen op basis van het KB Beschermde Soorten heeft verkregen. In een advies 
stelt het ANB dat dergelijke ontheffing niet nodig is, aangezien dit in de praktijk nu eenmaal nooit 
wordt aangevraagd.  

 
Omer Wattez werpt ook op dat de stedenbouwkundige vergunning niet dienst kon doen als 
natuurvergunning voor het wegnemen van kleine landschapselementen, nu geen toepassing is 
gemaakt van de natuurtoets uit artikel 16 van het decreet Natuurbehoud. Een dergelijke toetsing is 
nochtans uitdrukkelijk vereist om toepassing te kunnen maken van de boven vermelde 
uitzonderingsgrond.  Deze vaststelling is belangrijk: op basis hiervan moet vermijdbare 
natuurschade worden voorkomen, onder andere door een activiteit op een andere wijze uit te 
voeren. Ook dit knelpunt wordt in een advies van het ANB op een bevreemdende manier afgedaan 
als “niet problematisch”. 

 
 
Vandaar mijn vragen aan de minister bevoegd voor Leefmilieu. 
 
1. Kan het dat de werken voor de aanleg van een leiding juist plaatsvinden in de meest kwetsbare 

periode van de betrokken Europees beschermde vissoorten, met name de lente 
(voortplantingsseizoen) en de zomer (risico’s op infecties)? 

 
2. Kan een vergunning worden verleend voor een plan of project wanneer er met betrekking tot de 

impact op het Habitatrichtlijngebied manifest wetenschappelijke onzekerheid bestaat en er minder 
schadelijke uitvoerings- (cf. onderpersing in plaats van open sleuf) en locatiealternatieven (cf. 
alternatief voorgesteld door Milieuraad Brakel) bestaan? 

 
3. Indien werken worden uitgevoerd die ontegensprekelijk schade zullen toebrengen aan leefplaatsen 

van soorten die beschermd worden door het KB Beschermde Soorten, dient dan niet een 
ontheffing van het beschadigingsverbod te worden gevraagd?  

 
4. Is het een algemene praktijk van  het ANB om het vragen van een ontheffing niet af te dwingen bij 

beschadigingen aan leefplaatsen van beschermde soorten? 
 
5. Vereist de toepassing van de natuurtoets uit artikel 16 van het decreet Natuurbehoud niet in elk 

geval een keuze voor het minst schadelijke uitvoeringsalternatief bij het doorkruisen van de beken, 
met name de onderdoorpersing in plaats van de techniek van de open sleuf? 

 
 
Volgende vragen zijn gericht aan de minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. 
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6. Is in dit geval een uitdrukkelijke toetsing van de stedenbouwkundige vergunning aan artikel 16 
van het decreet op het Natuurbehoud vereist?  

 
7. Is de Minister van plan de stedenbouwkundige vergunning te schorsen tot er meer duidelijkheid is 

in de lopende procedures bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde en bij de Raad van 
State, teneinde te voorkomen dat een onherstelbaar verlies van Europees beschermde biodiversiteit 
zou plaatsvinden? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 150) en Crevits (nr. 684). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 684 van 22 mei 2008 
van BART MARTENS 
 
 
 
1. De paaiperiode van de beekprik en van de rivierdonderpad, de twee beschermde soorten 

waarvan sprake, valt hoofdzakelijk in de periode maart-april en niet in de winterperiode zoals 
aanvankelijk verkeerdelijk beschreven. In de periode maart-april is verstoring van de beken 
dan ook af te raden. In mei en juni is het voortplantingsseizoen al voorbij. De NV Fluxys heeft 
met deze voorwaarden rekening gehouden en heeft de werken daarom precies uitgesteld tot na 
deze kritische periode. 

 
In het milieueffectenrapport (MER) en in de vergunning is ook opgenomen dat de werken niet 
mogen gebeuren in volle zomer. Hiermee wordt bedoeld dat werken bij zeer warm weer zoals 
bij een hittegolf niet aangewezen zijn. Bij warm weer zijn vissen immers gevoeliger voor 
infecties.  
 

 Additioneel aan de voorwaarden opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning heeft de NV 
Fluxys zich geëngageerd tot volgende voorzorgsmaatregelen: 

 
 de vissen worden door een deskundige met aangepaste methoden (elektrisch vissen) 

afgevangen vooraleer de werken beginnen en op voldoende afstand en in dezelfde beek 
weer vrijgelaten; 

 de werken zullen niet plaatsvinden tijdens een hittegolf; 
 het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wordt tijdig van het afvissen gewaarschuwd 

en heeft de mogelijkheid toezicht te houden op de werken; 
 het vervoer van de vissen wordt zo optimaal mogelijk aangepast: fris water, desnoods 

voorzien van koelboxen of transportbakken voor vissen. Bovendien wordt er tijdens het 
transport zuurstofvoorziening aangebracht zodat zuurstoftekorten worden vermeden; 

 het manipuleren van de vissen met de hand wordt zoveel mogelijk vermeden om het 
risico op infectie zo laag mogelijk te houden. De gevangen vissen worden enkel geteld, 
maar niet gemeten en gewogen zodanig dat de totale tijdsduur van de manipulatie en het 
aantal handelingen beperkt blijft. 

 
2. Het uitvoeringsalternatief onderpersing werd door het ANB besproken met de NV Fluxys 

maar dat bleek ernstige nadelen te hebben. Voor dat alternatief moet er immers zowel een 
persput als een ontvangstput gegraven worden en die putten moeten gedurende de werken 
droog gehouden worden, wat dus een bemaling impliceert. Dat betekent een tijdelijke 
wijziging van de grondwaterstromen in de beekvallei met nog onduidelijke maar ongunstig 
ingeschatte gevolgen voor de valleiflora en de amfibieënfauna. Bovendien leidt het graven van 
putten en sterk bemalen van grondwater tot een sterk verhoogd risico op lokale inzakkingen 
van de bodem. De voorgestane opensleuf methode heeft deze nadelen niet. 

 
Ter verduidelijking van de voorgestane opensleuf methode kan ik het volgende vermelden. 
Tijdens de uitvoering van de werken worden enkele buizen in de beek gelegd waardoor het 
beekwater stroomt. De doorstroming van de beek blijft op die manier verzekerd, hoewel deze 
buizen in bepaald opzicht tijdelijk de vismigratie kunnen belemmeren. De buizen dienen als 
een tijdelijke overbrugging voor het zware materiaal (kranen, vrachtwagens, …). De 
pijpleiding zelf zal onder die buizen en dus onder de beek door geduwd worden. Er zal daar 
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dus geen echte open sleuf zijn. De werken ter hoogte van de beken, afvissen inbegrepen, 
zullen niet langer dan één week duren. De effecten op het Habitatrichtlijngebied en op 
bovenvermelde soorten zullen dus veel beperkter zijn dan bij het alternatief van onderdoor-
persen.  

 
3. In het kader van een stedenbouwkundige vergunning wordt het dossier getoetst aan het natuur- 

en bosdecreet, waarbij de effecten op de flora en fauna worden bekeken en waarbij overigens 
in voorkomend geval een milieueffectenrapport met passende beoordeling aan de orde is. 
Indien er met dat advies van het ANB rekening wordt gehouden, of indien de daarin 
opgenomen voorwaarden door de initiatiefnemer worden nageleefd, bestaat er voor het ANB 
geen onmiddellijke reden om een afzonderlijke vergunning of ontwerpprocedure te doen 
doorlopen of om nadien een proces-verbaal op te stellen louter en alleen omdat er formeel 
geen afwijking is aangevraagd.  

 
Meer ten gronde kan ik melden dat de rivierdonderpad, één van de twee soorten waarover in 
onderhavig dossier sprake is, in grote aantallen werd aangetroffen op locaties waar eerder 
reeds pijpleidingen werden aangelegd. Hieruit blijkt dat de soort zich ondanks de uitgevoerde 
werken met het nemen van de geschikte voorzorgsmaatregelen op die plaatsen goed heeft 
kunnen handhaven en dat in de termen van het KB beschermde diersoorten de woon- en 
schuilplaatsen dus niet ingrijpend werden beschadigd of verstoord. 

 
4. Zoals in deelvraag 3 vermeld bestaat er voor het ANB geen onmiddellijke reden om een 

proces-verbaal op te stellen louter en alleen omdat formeel geen afwijking is aangevraagd 
indien naar aanleiding van een vergunningsprocedure, waarbij een aanvraag wordt getoetst aan 
wettelijke bepalingen zoals artikel 16 van het decreet natuurbehoud, met het advies van het 
ANB is rekening gehouden of indien de initiatiefnemer de in het advies van het ANB 
opgenomen voorwaarden naleeft en voorzorgsmaatregelen opvolgt.  

 
5. Gelet op de in het antwoord op deelvraag 2 beschreven nadelen en risico’s verbonden aan de 

methode van onderdoorpersen kon de beschreven opensleuf methode als minst schadelijke 
methode gezien worden in deze concrete situatie. 

 

6. Voor een goed begrip van de zaak wordt vooreerst artikel 16 van het decreet op het 
Natuurbehoud aangehaald:  
“§ 1. In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid er 
zorg voor dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of 
toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te 
voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen.  
§ 2. Een activiteit waarvoor een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, kan enkel 
uitgevoerd worden indien geen vermijdbare schade kan ontstaan en voor zover de aanvrager 
zich in voorkomend geval gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.  
De kennisgever dient aan te tonen dat de activiteit geen vermijdbare schade kan veroorzaken. 
Wanneer de kennisgever dit niet gedaan heeft, dient de betrokken overheid zelf te onderzoeken 
of de activiteit vermijdbare schade kan veroorzaken. Indien dit het geval is of indien de code 
van goede natuurpraktijk niet wordt nageleefd, wordt dit door de overheid aan de kennisgever 
medegedeeld bij ter post aangetekende brief binnen de eventuele wachttermijn voor het 
uitvoeren van de activiteit voorzien in de wetgeving in kader waarvan de kennisgeving of de 
melding gebeurt of bij gebreke daaraan binnen dertig dagen na de kennisgeving of de 
melding. De kennisgever mag pas starten met de uitvoering van de betrokken activiteit 
wanneer voormelde termijn verstreken is zonder dat hij een voormeld bericht van de overheid 
heeft ontvangen.  
De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen voor de toepassing van deze paragraaf. 
§ 3. De Vlaamse regering kan voor bepaalde activiteiten of categorieën van activiteiten, voor 
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bepaalde habitats of ecologische processen, of voor bepaalde soortengroepen, richtlijnen 
geven voor het beoordelen van het vermijdbare karakter van de activiteit en voor het opleggen 
van voorwaarden en herstelmaatregelen.”.  
 
Voornoemd artikel legt dus een zorgvuldigheidsplicht op in hoofde van de vergunningverle-
nende overheid, met name de natuurtoets. 

 
Het is zo dat aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning betrekking hebbend op ruimtelijk 
kwetsbare gebieden, vogelrichtlijngebieden, habitatrichtlijngebieden en Ramsargebieden voor 
advies aan het Agentschap voor Natuur en Bos moeten voorgelegd worden. (cf. artikel 2, 6° 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de adviesverlening 
inzake aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen). Aan de ver-
gunningsaanvragen gelegen in deze gebieden wordt aldus in de ruimtelijkeordeningswetge-
ving specifieke aandacht geboden via dewelke artikel 16 van het Natuurdecreet toepassing kan 
vinden.  
 
Vermits het concreet project ruimtelijk kwetsbare gebieden alsook een habitatrichtlijngebied 
doorkruist, is er dienvolgens advies gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB).  Dit 
Agentschap verleende op 10 mei 2007 een voorwaardelijk gunstig advies. Die voorwaarden 
omvatten samengevat het volgende: 
 

- de milderende maatregelen voor fauna en flora, zoals beschreven in het MER, meer 
bepaald op de bladzijden 270 tot 275, moeten worden uitgevoerd; 

- een paragraaf met verwijzing naar de bepalingen van het bosdecreet moet in de 
vergunning worden opgenomen, met verwijzing naar het desbetreffende compensatie-
formulier; 

- onderhavig advies geldt als afwijking op het verbod tot vegetatiewijziging, bedoeld in 
artikel 25, §3, 2° tot 5° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu, mits het advies van ANB wordt nageleefd. 

 
De voorwaarden werden gekoppeld aan de vergunning. 
 
Gezien de doorkruising van natuurgebied was er tevens een milieueffectenrapport nodig.  Dit 
rapport werd conform verklaard op 30 november 2005 door de terzake bevoegde dienst.  In het 
MER zit ook een passende beoordeling die door de vroegere afdeling Natuur op 25 juli 2005 
werd goedgekeurd.  Tevens werden hierin een aantal milderende maatregelen voorgesteld die 
later werden gekoppeld aan de vergunning. 
 
Er werd daarenboven ook, het zorgvuldigheidsbeginsel indachtig, advies gevraagd aan de 
afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen wegens de 
ligging in erosiegevoelig gebied. Deze verleende op 26 november 2007 eveneens een voor-
waardelijk gunstig advies. Die voorwaarden omvatten samengevat het volgende: 
 

- wat de grondverschuivingsproblematiek betreft, met een voldoende aantal boringen op 
voldoende diepte de afwezigheid van continue, dikkere kleipakketten die als potentieel 
glijvlak kunnen fungeren aantonen; dienaangaande is vooral ten zuiden van Opbrakel 
(meest zuidelijke punt van de pijpleiding), waar het traject dichter bij de klei van 
Aalbeke komt, extra waakzaamheid nodig; op de locaties waar de gevoeligheidskaart 
een hoger risico aangeeft, met andere woorden vooral de steilere secties, is een beperkt 
geotechnisch onderzoek aangewezen; dat moet uitwijzen of er al dan niet stabilise-
rende maatregelen noodzakelijk zijn; 

- inzake de erosieproblematiek: na de aanleg van de ondergrondse leiding de oorspron-
kelijke bodemhorizonten volgens de regels van de kunst boven de leiding heraan-
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leggen, gekoppeld aan een optimale bodemcompactie; de nodige voorzorgsmaat-
regelen treffen tegen het vormen van (diepere) geulvorming, vooral voor de hellingop- 
of hellingafwaartse delen van de leidingen; sleuven nauwgezet heropvullen volgens 
het natuurlijk textuur-en horizontenpatroon, en met de geschikte verdichtingsgraad per 
horizont; aanvullende beheersmaatregelen treffen zoals bedoeld in het advies en de 
verwijzing naar de erosiegevoeligheidskaarten; beheersmaatregelen treffen bij akker-
landpercelen met zeer hoog en hoog risicogehalte (ten zuiden van Opbrakel waar twee 
valleitjes worden doorkruist bijvoorbeeld), deze maatregelen bestaan erin de 
verstoorde bodem van de leidingzate op de sterk hellende akkers permanent te 
bedekken met een graszode, door de inzaai van een strook gras; het aan de leiding 
gerelateerd ersosieproces doen opvolgen door de leidingbeheerder. 

 
Ook deze voorwaarden – die in de vergunningsbeslissing uitvoeriger zijn aangehaald en 
uitgelegd – werden gekoppeld aan de vergunning. 
 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de voorwaardelijke vergunning verleend werd op basis 
van de voorwaardelijk gunstige adviezen van de terzake deskundige instanties en op basis van 
de conformverklaarde MER met daarin de passende beoordeling. Aldus mag gesteld worden 
dat de vergunningverlenende overheid wel degelijk de aanvraag uitdrukkelijk heeft getoetst 
aan artikel 16 van het decreet op het Natuurbehoud. 

 
7. Er zijn geen redenen om de stedenbouwkundige vergunning te schorsen of in te trekken. De 

Minister is niet bevoegd om de stedenbouwkundige vergunning te schorsen, hij kan enkel de 
stedenbouwkundige vergunning die rechten verleent aan de aanvrager ‘intrekken’ tijdens een 
periode van 60 dagen na afgifte ervan en dit op basis van een vaststaande onregelmatigheid.  
Deze periode is inmiddels verstreken. Daarna kan een intrekking enkel geschieden op basis 
van een door de Raad van State ontvankelijk bevonden annulatiemiddel. Gezien het antwoord 
op de vorige vraag (punt 6) en gezien de lopende procedures bij de gewone en administratieve 
rechtbank is het niet opportuun de vergunning in te trekken. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 714 
van 29 mei 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Doortrekking N382 Wielsbeke   -   Stand van zaken 
 
Het Vlaams Gewest plant een doortrekking van de N382 over Wielsbeke en Oostrozebeke. 
 
1. Wat houdt dit project momenteel concreet in? 
 
2. Wat is de stand van zaken? 
 

Welke procedures moeten nog doorlopen worden? 
 
Welke timing wordt vooropgesteld? 
 
Wanneer zullen de werken effectief aanvangen? 

 
3. Moet er onteigend worden? 
 

Zo ja, wat is de stand van zaken? 
 
4. Worden/werden modules ondertekend? 
 

Zo ja, wat is de inhoud hiervan? 
 
Wat is de stand van zaken? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 714 van 29 mei 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Dit project houdt de aanleg van een nieuwe weg in. 
 
2.  

a) Het 1e gedeelte tussen de R. de Ghellinckstraat in Wielsbeke en de Hulstestraat in 
Oostrozebeke is momenteel in uitvoering. Het 2e gedeelte tussen de Hulstestraat en de N357 
ter hoogte van de grens tussen Oostrozebeke en Ingelmunster is voorzien op het programma 
2008 – projectnummer 2728. Voor het 2e gedeelte worden voor het ogenblik de 
aanbestedingsdocumenten klaar gemaakt. 

b) De procedure voor de aanbesteding, onteigening en bouwvergunning moeten nog doorlopen 
worden.  

c) De aanbesteding wordt kort na het bouwverlof gepland. 
 De onteigeningsprocedure is lopende. 
 De bouwaanvraag wordt nog vóór het bouwverlof gepland. 
d) Vermoedelijk zullen de werken voor het 2e gedeelte in het voorjaar 2009 kunnen aanvangen. 
 

3. Er moet onteigend worden. 
 De onteigeningsplannen zijn aan het Comité voor aankoop van onroerende goederen te Kortrijk 

overgemaakt met de vraag een raming op te stellen. 
 
4. Module 2 houdt de aanleg van randwegen en andere nieuwe verbindingswegen voor het 

wegverkeer in. 
Deze module moet nog ter ondertekening overgemaakt worden aan het gemeentebestuur van 
Oostrozebeke. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 716 
van 30 mei 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Luchthavens Oostende en Antwerpen   -   Geparkeerde vliegtuigen 
 
Luchthavens rekenen een tegemoetkoming aan voor maatschappijen die hun vliegtuigen voor lange 
tijd op de grond laten staan.  Hiermee pogen de luchthavens lang parkeren te ontmoedigen.  
 
Graag had ik voor de luchthavens van Brugge-Oostende en Deurne de volgende vragen gesteld. 
 
1. Wanneer worden dergelijke vergoedingen aangerekend?  Welke criteria zijn er van toepassing? 
 
2. Kan de minister voor de laatste vijf jaar meedelen welk bedrag aan welke maatschappijen werd 

aangerekend voor geparkeerde vliegtuigen? 
 
3. Welk aandeel hiervan werd uiteindelijk niet betaald?  Wat is de reden hiertoe? 
 
4. Zijn er nog andere maatregelen van toepassing om lang parkeren te ontmoedigen (bv. 

belastingen,…)?  Zo ja, welke? 
 
5. Acht de minister nieuwe initiatieven noodzakelijk?  Zo ja, welke? 
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HILDE CREVITS  
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 716 van 30 mei 2008  
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Hierna volgt het antwoord, afzonderlijk voor de luchthaven Oostende en Antwerpen 
 
Luchthaven Oostende 
 
1. De vergoedingen voor het parkeren van vliegtuigen zijn vastgelegd in artikel 5 luchthaven van 

het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende vaststelling van de luchthaven-
vergoedingen voor de luchthaven Oostende. 

 
2. Op de luchthaven Oostende zijn volgende parkeervergoedingen gefactureerd: 

2003:    672.716,84 euro 
2004: 3.347.446,00 euro 
2005: 3.082.146,00 euro 
2006: 3.016.634,00 euro 
2007:      71.010,00 euro 
 

 In de periode 2004-2006 waren deze parkeervergoedingen hoofdzakelijk ten laste van volgende 
vliegtuigmaatschappijen: 

  
 Jodrell ALG Balkan 

Airline
s 

Nighthawk Totaal 

2004 1.042.848 euro 1.036.032 euro 476.672 euro 681.200 euro 3.236.752 euro 
2005 1.116.900 euro 1.109.600 euro 0 euro 730.000 euro 2.956.500 euro 
2006 1.116.900 euro 1.109.600 euro 0 euro 730.000 euro 2.956.500 euro 

 
 Vanaf 2007 werden er in deze drie dossiers geen parkeervergoedingen meer gefactureerd. Gelet 

op het juridische geschil werd om boekhoudkundige redenen de facturatie van deze drie 
toestellen als het ware ‘even in de koelkast gestopt’. De parkeervergoeding voor de periode 
vanaf 1 januari 2007 kan nog steeds gefactureerd worden. Dit zal gebeuren voor zover kans 
bestaat op effectieve inning. 

 
3. De parkeervergoedingen gefactureerd aan de maatschappijen Jodrell, ALG, Balkan Airlines en 

Nighthawk werden niet betaald aan de luchthaven Oostende, met uitzondering van Jodrell die in 
2007 een bedrag van 173.000 euro overmaakte als gevolg van een vonnis. 

  
4.  Het gaat in alle nog openstaande gevallen om zeer specifieke juridische situaties (faillissement 

van de vliegtuigmaatschappij, beslag op het vliegtuig, betwisting over het eigendom), hetgeen 
verklaart waarom de facturaties van parkeervergoedingen nog zonder gevolg bleven. Mijn 
administratie volgt deze dossiers zeer nauwgezet op om zo vlug mogelijk tot een verwijdering 
van de vliegtuigwrakken te komen. 
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5.  Op de luchthaven Oostende zijn er sinds 2004 geen nieuwe langparkeerders meer bijgekomen. 
Het afschrikbeleid met de oplopende parkeergelden, opgenomen in het Ministerieel Besluit, dat 
ingevoerd werd naar aanleiding van bovenvermelde langparkeerders, is doeltreffend gebleken. 

 
Luchthaven Antwerpen 
 
1. De vergoedingen voor het parkeren van vliegtuigen zijn vastgelegd in het ministerieel besluit van 

27 juli 2007 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven 
Antwerpen. 

 
2. De gefactureerde parkeervergoedingen op de luchthaven Antwerpen bedroegen : 

2003:   59.344,25 euro 
2004:   33.702,00 euro 
2005:   19.926,12 euro 
2006:     5.350,88 euro 
2007:   15.286,00 euro 

 
3. De gefactureerde parkeervergoedingen op de luchthaven Antwerpen werden effectief betaald. 
 Op de luchthaven bevindt zich thans één vliegtuigwrak waarvoor geen parkeervergoeding wordt 

gefactureerd omdat er betwisting bestaat over de eigendom. Er wordt een juridische oplossing 
uitgewerkt om dit wrak te verwijderen. De aanwezigheid van dit wrak vormt geen hinder voor 
de exploitatie. De luchthaven behoudt niettemin de mogelijkheid om de parkeervergoeding 
alsnog te factureren. 

 
4-5.  Op de luchthaven Antwerpen is er geen reden om het parkeren te ontmoedigen.  De situatie is in 

deze ander daar de meeste toestellen welke vanaf de luchthaven Antwerpen opereren, eigendom 
zijn van een op de luchthaven gevestigd luchtvaartbedrijf dat er ook beschikt over eigen 
loodsen. 
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Vraag nr. 717 
van 30 mei 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Luchthaven Oostende   -   Geparkeerde vliegtuigen 
 
Maatschappijen die vliegtuigen geruime tijd aan de grond laten staan op de luchthaven Brugge-
Oostende moeten hiervoor een vergoeding betalen. Dit is zo op alle luchthavens. 
 
Op de luchthaven Brugge-Oostende stonden de afgelopen drie jaar vijf vliegtuigen meer dan één 
maand geparkeerd. Hiervoor rekende de luchthaven volgende bedragen aan: 2004: 3,2 miljoen euro, 
2005 en 2006: telkens bijna 3 miljoen euro. 
 
Deze bedragen werden echter nooit vereffend. Daarom zijn alle openstaande facturen als dubieus 
geboekt. De dubieuze facturen bedragen 8.751.080,06 euro. 
 
De Vlaamse overheid verliest hierdoor bijna 9 miljoen euro.  
 
1. Was het niet mogelijk om de dossiers van dichterbij op te volgen en (vroeger) actie te ondernemen 

door de geparkeerde vliegtuigen in beslag te nemen?  
 
2. Hoe verklaart de minister het feit dat er sinds 2007 geen belastingen meer aangerekend worden 

voor geparkeerde vliegtuigen? Is er hiertoe een evaluatie geweest van de parkeertaksen van de 
afgelopen jaren? Zo ja, wat waren de bevindingen? 

 
3. Meent de minister niet dat door de afschaffing van de parkeertaksen een verkeerd signaal wordt 

gegeven aan de luchtvaartmaatschappijen met nog openstaande facturen? 
 
4. Op welke manier zal men nu de geparkeerde vliegtuigen proberen zo snel mogelijk weg te krijgen, 

teneinde te voorkomen dat ze aan de grond staan te verkommeren? 
 
5. Hoe staat de minister ten opzichte van het feit dat vliegtuigen nu voortaan op de luchthaven jaren 

gratis kunnen parkeren?  
 

Neemt de minister initiatieven om op korte termijn maatregelen uit te werken teneinde te 
voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen hun afgedankte toestellen op de luchthaven van Brugge-
Oostende kunnen droppen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 717 van 30 mei 2008  
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1.  Deze dossiers werden opgevolgd. In die zin bestaat er op heden een juridisch geschil omtrent 3 

vliegtuigen die reeds meerdere jaren op de luchthaven Oostende geparkeerd staan en die 
kennelijk niet meer luchtwaardig zijn met eventueel de mogelijkheid om deze vliegtuigen in 
beslag te nemen.  

 
2.  De luchthaven Oostende rekent nog steeds parkeervergoedingen aan in toepassing van het 

artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende vaststelling van de 
luchthavenvergoedingen voor de internationale luchthaven Oostende-Brugge. 

 Voor drie toestellen die momenteel al enkele jaren op luchthavengrond staan worden voorlopig 
geen verdere parkeervergoedingen meer gefactureerd, in afwachting van een definitieve 
uitspraak of beslissing in de lopende juridische geschillen. 

 Om boekhoudkundige redenen werd de facturatie van deze 3 toestellen als het ware even “in de 
koelkast gestopt”. 

 
3.  De parkeervergoeding voor de periode vanaf 1 januari 2007 kan nog steeds gefactureerd 

worden. Dit zal gebeuren voor zover kans bestaat op effectieve inning. 
 
4.  Mijn administratie zal zich inspannen om in elk van de drie gevallen zo snel mogelijk tot een 

verwijdering van het toestel te komen. Daartoe werd binnen het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken een actieplan opgesteld met een specifieke aanpak voor de verschillende 
dossiers. 

 
5. Het feit dat de parkeergelden voor deze drie toestellen voorlopig niet verder worden 

gefactureerd betekent geenszins dat vliegtuigen momenteel gratis op de luchthaven kunnen 
parkeren. Het tarievenbesluit van 17 december 2003 blijft van toepassing en regelt o.m. de 
vergoedingen die aangerekend dienen te worden voor toestellen die op de luchthaven zijn 
geparkeerd. In deze maak ik u ook het MB over. 

 
BIJLAGE 
 
Ministerieel besluit luchthavenvergoedingen 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2007-2008/CREVITS/717/antw.717.bijl.001.doc 
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Vraag nr. 738 
van 10 juni 2008 
van PATRICK LACHAERT 
 
 
 
N42 Wetteren - Geraardsbergen    -   Heraanleg 
 
In het verleden hebben zowel verschillende collegae als ikzelf geïnformeerd naar de stand van zaken 
van het dossier over de heraanleg van de N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen. Ik verwijs hierbij 
onder meer naar mijn schriftelijke vraag nr. 242 van 24 januari 2007 (Websitebulletin publicatiedatum 
20-03-2007) en de schriftelijke vraag nr. 387 van collega Vera Van der Borght van 14 februari 2008 
(Websitebulletin publicatiedatum 24-04-2008). 
 
In het antwoord op deze laatste vraag stelde de minister dat er voor de herinrichting van het wegvak 
tussen Wetteren en Zottegem nog een vrij omvangrijke administratieve weg afgelegd dient te worden 
(o.a. opmaak MER en RUP). Daarna zijn ook nog een aantal onteigeningen te realiseren. 
 
De minister stelde eveneens dat betreffende het voorgestelde streefbeeld een consensus bestaat. 
 
Op 2 juni jongstleden organiseerde de afdeling Wegen en Verkeer van de provincie Oost-Vlaanderen 
een informatievergadering betreffende de streefbeeldstudie voor de gemeenteraadsleden en leden van 
de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening van de gemeenten die langs deze gewestweg gelegen 
zijn. 
 
Op deze informatievergadering kwamen verschillende knelpunten aan bod, waarover ik graag wat 
meer verduidelijking vraag. 
 
1. De dienst Wegen en Verkeer stelde op deze vergadering dat er in elk geval werk dient te worden 

gemaakt van een MER (milieueffectrapport). Deze administratie is er echter niet zeker van of er 
ook een wijziging van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) dient te gebeuren, omdat de aanleg 
van het nieuw tracé overwegend binnen de rooilijn blijft.  

 
Kan de minister hierover meer duidelijkheid scheppen? 

 
2. De minister stelde eerder zelf dat er een consensus bestaat over het streefbeeld.  
 

Waarom wordt niet sneller werk gemaakt van de uit te voeren onteigeningen, namelijk tussen het 
afrittencomplex van de E40 en de Gijzenzelestraat op het grondgebied Oosterzele?  

 
De huidige verkeerssituatie is immers totaal onveilig ondanks de aanpassingen, die recentelijk 
gebeurden om de verkeerssituatie en de doorstroming te verbeteren. Bovendien staan dagelijks 
lange rijen file op de afrit én op de autosnelweg E40. Een oplossing hiervoor dient dus op korte 
termijn gerealiseerd.  
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Wanneer er pas werk wordt gemaakt van de onteigeningen nà de opmaak van een MER (en 
eventueel aanpassing van het RUP), dreigt dit dossier zeker op de lange baan te belanden.  
 
Met andere woorden, zijn er mogelijkheden om sneller een ministerieel besluit op te maken zodat 
het onteigeningscomité van start kan gaan?  

 
3. Er wordt voorgesteld om de huidige (te kleine) carpoolparking af te schaffen en te verplaatsen 

naar de overkant van de E40 ter hoogte van het scholencomplex Mariagaard. De voorgestelde 100 
parkingplaatsen zullen echter evenmin voldoen, rekening houdende met het huidig aantal 
geparkeerde voertuigen op en rond het afrittencomplex.  

 
Werd de mogelijkheid reeds onderzocht om zowel een nieuwe carpoolparking aan te leggen (ter 
hoogte van Mariagaard) als de bestaande carpoolparking te behouden? 

 
4. Op korte tot middellange termijn zal het tracé tussen Gijzenzele en Zottegem (kruispunt met N46) 

niet tot een 2x2-vaksbaan verbreed worden. Er wordt enkel gepland een wegmarkering (als 
middenberm) tussen de 2 rijvakken (2x1 met geschilderde middenberm) aan te brengen.  

 
Is het niet veeleer aangewezen een andere oplossing te voorzien om inhaalmanoeuvres en de 
daaraan gekoppelde frontale botsingen te vermijden? 

 
5. Wordt er bij de uitvoering van de werken ook rekening gehouden met de kwaliteit van het beton. 

Er wordt immers vastgesteld dat de geluidsoverlast voor de omwonenden afhankelijk is van de 
gebruikte wegverharding.  

 
 
6. Fietsers en landbouwvoertuigen zullen in de toekomst niet meer op deze gewestweg worden 

toegelaten. Zij zullen worden verwezen naar parallelle wegen of naar ventwegen. Maar deze 
alternatieve fietspaden zijn vaak onveilig, onder meer op de Oude Geraardsbergsesteenweg op het 
grondgebied van Oosterzele en de Gentweg op het grondgebied van Zottegem.  

 
Zal de Vlaamse overheid inspanningen doen om de verkeersveiligheid voor fietsers op deze 
trajecten te verhogen alvorens de fietsers systematisch naar deze weg worden geleid?  
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ANTWOORD  
op vraag nr. 738 van 10 juni 2008 
van PATRICK LACHAERT 
 
 
 
1. Omtrent de eventuele noodzaak tot het opmaken van een RUP, heeft het Agentschap R-O 

Vlaanderen tot op heden geen definitief standpunt ingenomen. Om eventuele betwistingen te 
voorkomen - in eerste instantie bij de nodige grondverwervingen - lijkt het hoe dan ook 
aangewezen om een RUP te laten opmaken. In die zin heb ik dan ook een vraag gesteld aan de 
collega bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. 

 
2. Onteigeningen worden in principe gerealiseerd in functie van een meerjarenprogramma. De 

definitieve herinrichting van het wegvak tussen de E40 en Zottegem komt nog niet voor op het 
driejarenprogramma 2008-2010. De eerste stap zal de opmaak van een RUP (met bijbehorende 
plan-MER) zijn, waarna het onteigeningsplan wordt opgemaakt. 

 Dit neemt niet weg dat onderzocht zal worden of op kortere termijn maatregelen van beperktere 
omvang mogelijk zijn die een relevante verbetering kunnen meebrengen voor het door-
stromingsprobleem. Het probleem is tijdelijk ook verscherpt omwille van de werken op de N9 in 
Melle. 

 
3. Op 15 juni 2006 werd door de politie van Wetteren de bezetting en herkomst van de huidige 

parking t.h.v. de ambachtelijke zone aan de zuidkant van de E40 geregistreerd. Er werden 82 
voertuigen geteld, vooral afkomstig uit de Gentse regio en Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Het al dan niet behouden van die bestaande parking is onderzocht in de loop van de procedure 
voor de opmaak van het streefbeeld. Er werd geconcludeerd dat ze kan behouden worden in 
functie van de ambachtelijke zone, maar er beter geen (nieuwe) carpoolparking uitgebouwd 
wordt aan de zuidzijde van de E40, noch aan de oostkant, noch aan de westkant van de N42, 
o.m. omwille van gevaarlijke oversteekbewegingen door voetgangers en de hoge omrijfactor 
voor het gemotoriseerde verkeer (tot de geplande rotonde Gijzenzelestraat). 

 
4. In de streefbeeldstudie is geopteerd voor een tussentijdse herinrichting op korte termijn, die 

zowel uit oogpunt van veiligheid als van doorstroming een gunstig effect zal hebben. Dergelijke 
investering werd als nuttig en haalbaar ingeschat. Op de stuurgroepvergaderingen tijdens het 
planproces en op de infovergadering van 2 juni 2008 is expliciet gesteld dat het aanbrengen van 
een gemarkeerde middenberm eventueel kan worden ondersteund door fysieke 
afscheidingselementen.  

 
5. In de technische uitwerking van het herinrichtingsproject zal – o.m. bij het bepalen van de 

verhardingen – rekening worden gehouden met het aspect geluidsoverlast voor omwonenden. 
Dit thema zal in de MER-procedure ook aan bod komen. 

 
6. Ongeacht het feit dat het fietsverkeer op de N42 bijzonder gering is – en de bedoelde her-

inrichting dus in eerste instantie weinig wijzigingen zal meebrengen voor de verplaatsingen per 
fiets – wordt er in overleg met de betrokken gemeenten Oosterzele en Melle een dossier 
voorbereid voor de aanleg van fietspaden langsheen de ‘oude’ Geraardsbergsesteenweg N465 – 
N465a tot het kruispunt met de N415 Keiberg via module 13. Het gedeelte van de N465a tussen 
de N415 Keiberg en de omgeving ’t Parksken is – zowel in de huidige als geplande toestand – 
verkeersluw, zodat de aanleg van aparte voorzieningen voor de fietser hier niet nodig lijkt. 
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Met de verbetering van de fietsinfrastructuur op de alternatieve trajecten wordt niet alleen meer 
veiligheid beoogd, maar ook een stimulering van het fietsverkeer. 

 De huidige situatie op de N42 is uit vele oogpunten niet ideaal. Het is dus niet aangewezen om 
de realisatie van de module-projecten af te wachten, vooraleer herinrichtingen door te voeren die 
de veiligheid en de doorstroming zullen bevorderen. 
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Vraag nr. 784 
van 23 juni 2008 
van FLOR KONINCKX 
 
 
 
Brugpijlers   -   Beveiliging 
 
Op woensdag 11 juni 2008 werd de autosnelweg E40 richting Oostende afgesloten in Groot-
Bijgaarden omdat een vrachtwagen tegen een brugpijler was gereden.  
 
1. Zijn de brugpijlers op de autosnelwegen in de regel beveiligd tegen botsingen? Zo ja, hoe? Met 

een vangrail?  
 
2. Hoeveel brugpijlers op snelwegen zijn eventueel niet beveiligd en op welke plaatsen bevinden die 

zich?  
 
3. Wat is de toestand ter zake op de gewestwegen? Beveiligd? Hoe? Hoeveel? Waar eventueel niet?  
 
4. Hoeveel ongevallen zijn er de voorbije vijf jaar gebeurd met voertuigen die tegen een brugpijler 

botsten? 
 
5. Heeft de minister een plan om alle brugpijlers efficiënt te beveiligen tegen botsingen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 784 van 23 juni 2008 
van FLOR KONINCKX 
 
 
 
Vooraleer te antwoorden op de gestelde vragen dient gezegd dat de inplanting en de vorm van pijlers 
en landhoofden in veel gevallen een historische erfenis vormen waarmee de wegbeheerders zo goed 
als mogelijk omgaan. 
Vervolgens blijkt uit de vraagstelling niet duidelijk vanuit welk oogpunt men de aanrijdingen bekijkt: 
vanuit de veiligheid van de weggebruiker of vanuit de standzekerheid van de constructie. Beide 
aspecten leiden tot afzonderlijke normering in Europa. De EN 1317 geeft de eisen ten aanzien van de 
prestaties van beveiligingsconstructies (vangrails e.d.) terwijl de NBN ENV 1991 en de NBN B03-101 
de belastingen bij aanrijding geven waartegen pijlers en landhoofden dienen bestand te zijn. 
  
1. Brugpijlers en landhoofden in autosnelwegen worden beveiligd volgens interne regels binnen het 

agentschap Wegen en Verkeer. Indien om geometrische redenen een optimale beveiliging 
technisch onmogelijk is, dan nog wordt er maximaal beveiligd. In principe wordt het 
beveiligingsmiddel gekozen in functie van de beoogde prestaties volgens EN 1317, rekening 
houdend met de aanwezige ruimte tussen de beveiligingsconstructie en de brug. 

 Er dient gesteld dat een absolute beveiliging onmogelijk is, bijvoorbeeld bij loodrechte impact met 
hoge snelheid vanwege het voertuig. De Europese norm gaat derhalve uit van conventionele 
snelheden en impacthoeken. 

  
2. Sommige pijlers of landhoofden zijn niet beveiligd omdat zij bijvoorbeeld te ver staan van de rand 

van de rijweg (grote uitwijkzone). Geval per geval wordt door de wegbeheerder beoordeeld. 
Een afzonderlijke inventarisatie van de beveiliging per pijler of landhoofd bestaat actueel niet.  

  
3. Op de gewestwegen is de toestand voor wat de beveiliging van de bruggen betreft dezelfde als 

voor de bruggen boven autosnelwegen, zij het dat hier in veel gevallen rekening kan gehouden 
worden met lagere toegelaten snelheden.  

 Hier dient vermeld dat ook andere obstakels dan bruggen zich te dicht bij de rijweg kunnen 
bevinden (bomen, woningen,...). Aangepaste signalisatie en snelheidsbeperking behoren dan tot de 
mogelijke ingrepen. 

  
4. Deze statistieken worden niet afzonderlijk bijgehouden door de wegbeheerders. 
  
5. Binnen het beleidsdomein gelden bij het agentschap Wegen en Verkeer interne richtlijnen 

gebaseerd op de EN 1317, en worden de laatste ontwikkelingen op het vlak van de beveiliging 
opgevolgd. 
Voor de nieuwe projecten wordt in het programma van eisen verwezen naar de prestaties vereist 
door de meest recente Europese normering." 
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Vraag nr. 817 
van 3 juli 2008 
van PAUL WILLE 
 
 
 
Sanering Balmatt-site Mol   -   Stand van zaken 
 
De terreinen van het failliete bedrijf Balmatt-Industries in Mol zijn al lang het voorwerp van discussie.  
 
Er is een ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van de productie van asbest en cementmaterialen. 
De verontreiniging bestaat uit asbestafval, vrij asbest, tolueen, zware metalen, enzovoort. De 
handelsrechtbank heeft curatoren aangesteld. Deze dienden op 21 februari 2001 een oriënterend 
onderzoek in bij OVAM, en dit naar aanleiding van de stopzetting van het bedrijf. Daarnaast werd een 
asbestinventaris opgesteld in opdracht van de curatoren (25 september 2002), was er een aanvullend 
bodemonderzoek, uitgevoerd door OVAM (30 maart 2004), en een raming van de saneringskosten, 
eveneens in opdracht van OVAM.  
 
Na bespreking werd dit dossier erkend door de toenmalige stuurgroep als project voor 
brownfieldontwikkeling. De oorspronkelijke initiatiefnemer EVT trok zich evenwel snel terug. Op 21 
november 2001 trok de GOM-Antwerpen (thans POM) het dossier naar zich toe om het 
ontwikkelingsscenario uit te werken. In het zomerakkoord van 2002 van de Vlaamse Regering werd 
Balmatt naar voor geschoven als prioritair dossier.  
 
De GOM-Antwerpen ontving voor deze opdracht een subsidie van het departement Economie van 
ongeveer 50.000 euro. Naar aanleiding van deze beslissing van de Vlaamse Regering gaf OVAM 
opdracht aan het bureau HAS-KONING om een evaluatie te maken van de saneringskosten. Deze 
opdracht werd op 4 januari 2004 beëindigd. Daarna vraagt OVAM het begrotingsakkoord.  
 
Op 7 september 2004 wordt dit begrotingsakkoord geweigerd voor een "OVAM-ambtshalve 
optreden", gezien de bepalingen van het nieuwe regeerakkoord (blz. 72), dat voorziet dat dergelijke 
initiatieven door de NV PMV moeten gebeuren, aangezien OVAM ter zake in een rol terecht zou 
komen van "rechter en partij".  
 
In een brief van 30 maart 2005 werd door de ministers Dirk Van Mechelen en Kris Peeters aan de NV 
PMV gevraagd om het dossier Balmatt te onderzoeken en om een businessmodel op te stellen.  
 
Op 27 april 2005 beslist de raad van bestuur van PMV in te gaan op de vraag van de ministers en het 
probleem Balmatt tot een einde te brengen, en met een oplossing voor de dag te komen. Wel worden 
enkele voorwaarden gesteld, namelijk:  
- het dekken van het verlies bij de financiering;  
- het verkrijgen van EFRO-steun;  
- het aankopen van het terrein voor een symbolische prijs;  
- vrijstelling van borgstelling bij OVAM bij de aankoop van de grond.  
 
De herontwikkeling van het terrein wordt gezien als een bedrijfszone.  
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Dezelfde dag, 27 april 2005, wordt door het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd om haast te 
maken met een oplossing voor dit probleemdossier. Tevens blijkt dat IOK (Intercommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) wel wil meewerken aan dit dossier, maar geen enkele 
vorm van (co)-financiering is bespreekbaar.  
 
Op 30 augustus 2005 wordt aan de curatoren meegedeeld dat de raad van bestuur van PMV de intentie 
heeft om het terrein aan te kopen, en dit in opdracht van de Vlaamse Regering. De nodige documenten 
werden aangevraagd bij minister Kris Peeters, toenmalig minister van Leefmilieu.  
 
Intussen wordt de EFRO-steun aangevraagd en snel verkregen. Subsidie wordt aangevraagd bij het 
departement Economie en bij het Leegstandsfonds (thans Vernieuwingsfonds). Deze subsidie wordt 
door het departement Economie vrijwel dadelijk goedgekeurd (1.8 miljoen euro) en een subsidie van 
1.8 miljoen euro wordt eveneens goedgekeurd door het Leegstandsfonds. Vanwege EFRO werd 1 
miljoen euro toegezegd.  
 
Vanwege OVAM komt geen positief antwoord, wel integendeel. OVAM blijft eisen dat er bij haar 
(OVAM) een waarborg wordt gesteld bij de overdracht van het terrein.  
 
De EFRO-middelen betreffen uitgaven voor het project waarvan de facturen ingediend zijn vóór 31 
december 2007. Tevens dient de verantwoordelijkheid te liggen bij een projectindiener. Ondertussen 
blijft het ACW van de Kempen fors aandringen op een oplossing van deze kwestie.  
 
Tijdens de maand augustus 2005 wordt in de "Bouwkroniek" door OVAM een oproep tot kandidaten 
gepubliceerd voor kandidaturen-studiebureaus voor het opmaken van een ontwerp van 
bodemsaneringsproject en het opstellen van een bestek voor aanbesteding van deze werken. Dit 
gebeurt zonder overleg en gaat duidelijk in tegen de gekozen richting voor de uitvoering van dit 
dossier. Betrokken partijen reageren verbaasd.  
 
In september 2005 wordt plots de NV SOV opgericht, door omvorming van een andere vennootschap 
als dochtervennootschap van de NV VMH (Vlaamse Milieuholding). Bij de oprichting-omvorming 
van de NV SOC (Site Ontwikkeling Vlaanderen) heeft deze nieuwe telg uit het arsenaal van de VMH 
NV vrijwel geen kapitaal noch personeel. Bij iedere nieuwe raming stijgt het bedrag fors.  
 
Nu duikt - wat de financiën betreft - ook de ESR-regeling op. ESR is het Europees Systeem van 
Rekeningen. Er wordt beweerd dat de NV VMH en haar dochtervennootschap SOV NV niet aan de 
ESR-regeling onderworpen zijn omdat de balans niet geconsolideerd is. Dit is met PMV eveneens het 
geval.  
 
Intussen wordt door OVAM een studiebureau gekozen ten gevolge van de oproep van augustus 2005. 
Het gekozen bureau is Ecorem, waarin de VMH NV via de NV ABO een participatie heeft of had. 
Indien dat zo is, dan dient dit bureau wegens gebrek aan onafhankelijkheid geweerd. Dit blijkt 
voldoende uit de brieven van OVAM zelf (oktober 2002).  
 
Intussen kocht SOV NV de grond. Een financiële zekerheidsregeling wordt voor de overdracht van het 
terrein nu door OVAM niet gevraagd. Wel doet OVAM de toezegging dat de bodemsaneringswerken 
door haar (OVAM) zullen worden uitgevoerd. De raming is inmiddels gestegen tot ± 10 miljoen euro, 
die door het OVAM-budget zal worden gedragen.  
 
Daarbovenop dient PMV nog 7.2 miljoen euro bij te dragen in de ontwikkelingskosten, en dit naast de 
subsidie van EFRO, Economie en van het Vernieuwingsfonds.  
 
En zo wordt het verhaal aan elkaar gebreid. De resolutie van het Vlaamse Parlement is ongeveer drie 
jaar oud. 
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1. Waarom wordt in 2005 plots gekozen om het dossier toe te vertrouwen aan de NV SOV (VMH 

NV) in de plaats van aan PMV, zoals het regeerakkoord voorziet en door minister Dirk Van 
Mechelen werd gesteld in september 2004?  

 
2. De verwijzing naar de ESR-neutraliteit geldt blijkbaar niet voor de NV VMH. De NV SOV 

verkeert in dezelfde situatie als PMV ten opzichte van het ESR.  
 

Zijn inversteringsuitgaven ten laste van de OVAM-begroting ESR-neutraal?  
 
3. Is deze wijziging van NV PMV naar SOV NV te verantwoorden nu PMV op vraag van de 

Vlaamse Regering een positief antwoord gaf in 2005 ? Of moet deze NV SOV dienen als 
dekmantel voor OVAM, die zich blijkt te hebben vastgebeten in het Balmatt-dossier op een wijze 
die wellicht de wenkbrauwen kan doen fronsen?  

 
4. Waarom werd er vanwege PMV door OVAM een financiële zekerheid gevraagd en vanwege NV 

SOV niet?  
 
5. Waarom werden de bestuurders van het failliete Balmatt niet in gebreke gesteld? In andere 

gevallen gebeurt dat wel.  
 
6. Wat zegt de Vlaamse Regering over de situatie van “rechter en partij” ten opzichte van OVAM in 

dit dossier?  
 

Ik verwijs in dit verband naar het regeerakkoord. 
 
7. Waar komt het kapitaal van de SOV NV vandaan?  
 

Wie zijn de bestuurders?  
 

Waar is de maatschappelijke zetel?  
 
8. Waarom moet PMV nog 7.2 miljoen euro bijdragen in dit project nu de saneringskosten door 

OVAM worden gedragen?  
 
9. Hoe kan de minister (of ministers) verantwoorden dat de overheid (OVAM) de integrale kostprijs 

van sanering dekt bij het faillissement van Balmatt?  
 

Is het de bedoeling dit te doen bij alle faillissementen?  
 
Is dit conform de letter en de geest van het Bodemsaneringsdecreet ?  

 
10. Wat zal er precies gebeuren met het EFRO-geld, dat aan PMV werd toegezegd en aangezien een 

andere bestemming volgens de EFRO-reglementering niet kan?  
 
11. Is de VMH NV nog niet genoeg in opspraak geweest? Men herinnert zich de Europese 

ingebrekestelling van de regering ter wille van de onregelmatigheden bij de VMH?  
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan minister-president Peeters (vraag nr. 96) en de ministers Van 

Mechelen (nr. 184) en Crevits (nr. 817). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 817 van 3 juli 2008 
van PAUL WILLE 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord werd verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 832 
van 8 juli 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Autosnelwegparkings   -   Capaciteit, veiligheid, kwaliteit 
 
Naar aanleiding van enkele ladingdiefstallen en cabine-inbraken kondigde de minister vorig jaar 
enkele maatregelen aan om enerzijds de veiligheid en de capaciteit van de snelwegparkings te 
verhogen en anderzijds de dienstverlening van de nevenbedrijven te verhogen. 
 
De snelwegparkings zouden worden ingedeeld in drie categorieën. Bij parkings van categorie 1 streeft 
men naar een minimaal beveiligingsniveau, bij die van categorie 2 zijn er meer ingrijpende 
maatregelen nodig en voor de parkings van categorie 3 wordt het beheer gegeven aan de private sector 
en wordt een maximaal beveiligde parking nagestreefd. Voor de parkings van categorie 2 en 3 zou er 
worden onderzocht welke sites er hiervoor in aanmerking komen. De verhoging van de kwaliteit van 
de nevenbedrijven zou gebeuren door de invoering van een kwaliteitsmerk en een sterrensysteem. 
 
1. Hoever staat de minister met dit actieplan? 
 
2. Welke snelwegparkings werden in welke categorie ingedeeld? Kan dit opgesplitst per provincie? 
 
3. Aan welke eisen moeten de verschillende categorieën voldoen? 
 
4. Welke maatregelen moeten er concreet per snelwegparking genomen worden om te kunnen 

voldoen aan de eisen van de toegewezen categorie? 
 

Welk budget wordt hiervoor voorzien? Kan dit eveneens opgesplitst per provincie? 
 

5. Hoever staat het met de invoering van het kwaliteitsmerk en het sterrensysteem? 
 

Welke parkings kregen een kwaliteitsmerk en hoeveel sterren kreeg elke parking? Kan dit 
eveneens per provincie? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 832 van 8 juli 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het kwaliteitscontrolesysteem van de dienstenzones langs de autosnelwegen is in 2004 

ingevoerd en er worden sinds 2005 kwaliteitsterren toegekend. Betreffende de beveiliging van 
de autosnelwegparkings werd een onderzoek uitgevoerd naar de categorisering van de huidige 
autosnelwegparkings en werden de eisen waaraan de verschillende categorieën moeten 
voldoen vastgelegd in overleg met Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid (FOD 
Binnenlandse Zaken). 

 
2. Alle autosnelwegparkings moeten minimaal in categorie 1 kunnen ondergebracht worden; 

Een aantal grote parkings kunnen (deels) tot categorie 2 of 3 omgebouwd worden (als 
betalende parkings), namelijk als verplichting bij het verlenen van een nieuwe concessie (bv. 
E40 Wetteren). 
Omdat het aanleggen van een betalende parking van categorie 3 grote investeringen vergt en 
de effectiviteit ervan nog betwist wordt, zal hier gewerkt worden met een proefproject op een 
site die daarvoor in aanmerking komt zoals een verwaarloosde site aan de landsgrens (bv. E34 
Postel of E17 Rekkem).  De timing daarvan is afhankelijk van het bereiken van een akkoord 
over de overdracht met de federale collega Reynders. 
 

3. De verschillende categorieën zijn gekoppeld aan de volgende eisen: 
 
parkings categorie 1:  
Betreft enkele eenvoudige maatregelen voor bestaande parkings die relatief vlug kunnen 
genomen worden, waaronder een minieme camerabewaking.  
 

- Het verwijderen van alle struikgewas zodat er een open ruimte ontstaat om aldus de 
sociale controle te vergroten.  

- Het wegwerken van donkere, niet verlichte plaatsen. 
- De verlichting ofwel hoger, ofwel lager plaatsen dan de vrachtwagens.  
- Een praatpaal plaatsen op een goed zichtbare plaats op de parking. 
- Het afsluiten of beter beveiligen van de dienstwegen die toegang geven tot de parking. 
- Een camerabewaking voorzien aan de uitrit van de parking ( vast toestel) die de 

uitrijdende voertuigen in beeld brengt en waarbij de beelden lokaal opgenomen 
worden en aangeboden aan een nummerplaat uitleessysteem, hetwelk de data ( 
nummerplaat en tijdstip) lokaal stockeert. 

- Een overzicht - camerabewaking( PTZ dome) voorzien die een algemeen beeld over 
de parking weergeeft. 

- Een camerabewaking plaatsen aan het sanitair blok ( vast toestel). 
- Het plaatsen van een bijkomende lus op de in- en uitrit van de parking indien men de 

bezetting van de parking in real time wenst op te volgen. 
 

parkings categorie 2:  
De infrastructurele maatregelen zijn ingrijpender. Deze ingrepen dient men te zien ter 
ondersteuning van een camerabewaking op afstand door de private bewakingsector. 
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In deze parkings worden de maatregelen gekoppeld aan de parkings categorie 1 aangevuld 
met:  
 

- Een duidelijke scheiding tussen het vrachtvervoer en het personenvervoer waarbij de 
vrachtwagen een verplicht traject doorheen de parking moet afleggen.  

- Een omheining van het gedeelte van de parking bestemd voor vrachtwagens. 
- Een automatische slagboom om het in- en uitrijden te vertragen. en aldus de sociale 

controle te vergroten. 
- Camerabewaking zoals in de parkings categorie 1 eventueel aangevuld met 

permanente bewaking door privéfirma’s. 
- Een eenvoudige horecafaciliteit en een sanitaire basisvoorziening (uitsluitend voor 

truckers) kan voorzien worden aan de in- of uitgang van de parking. 
 

parkings categorie 3:  
Geeft de vrije hand aan de private bewakingssector, en doelt dan ook op een maximale 
bewaking van een volledig nieuw ingerichte parking. 
 
In deze parkings worden de maatregelen gekoppeld aan de parkings categorie 2 aangevuld 
met:  
 

- De camerabewaking zoals in de parkings categorie 1 wordt aangevuld met een 24/24 
fysieke bewaking ter plaatse. 

- Een aanvulling van de omheining van de parking bestemd voor vrachtwagens met 
slagbomen of een draaibaar hek om indringers af te weren. 

- Een volledig verlicht parkeerterrein.  
- Een gecontroleerde toegang van het afgesloten terrein met een smartcardsysteem 

(elektronisch identificatiesysteem met badge). 
- Eenvoudige horecafaciliteit. 
- Was-, douche- en toiletfaciliteiten. 
- Mogelijkheid voor het opbergen van persoonlijke eigendommen.  
- Elektriciteitsvoorziening per parkeerplaats, betalend met de smartcard. 
- Systeem om de vrachtwagen te wegen (met de bedoeling om na te gaan of de 

chauffeur met dezelfde vracht vertrekt als aankomt). 
- Bedrijfsgegevens en persoonsgegevens worden gevraagd bij de toegang. 
- Bij het toetreden van de parking dient de chauffeur een aantal gegevens te declareren, 

zo ook gegevens betreffende de lading. Dit heeft o.a. te maken met het vervoeren van 
brandbare of explosieve stoffen etc. De parking is dan ook zo ingedeeld dat deze 
afzonderlijk worden opgesteld. 

- Organisatorische vereisten: het aanstellen van een veiligheidsmanager, het uitwerken 
van een veiligheidsplan/protocol en het opstellen van een veiligheidshandleiding. 

 
4. Het verwijderen in alle parkings van bosgoed en het plaatsen van een afsluiting met, 

naargelang de plaatselijke toestand van de parking, al of niet één of meerdere poorten werd 
geraamd op 1.333.998 euro. 
 
 Indien men alle parkings zou uitrusten met camera’s, is een bijkomende uitgave nodig die de 
totale raming op 3.624.286 euro brengt. 

 
 Dit is een aanzienlijk bedrag dat over verschillende jaren zal moeten gespreid worden. 
 Daarom wordt voorgesteld om de beveiliging van parkings uit te voeren per tracé, waarbij het 

tracé met de meeste ladingdiefstallen de voorkeur geniet: 
 

Prioriteit Tracé Raming 
1 E34 392.273,00 euro 
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2 E17 1.148.344,40 euro 
3 E19 350.872,00 euro 
4 E40 1.041.249,00 euro 
5 E403, E313 en E314 691.547,60 euro 

Totaal: 3.624.286,00 euro 
 
 Per provincie geeft dit de volgende verdeling: 
 

Provincie Raming 
Antwerpen    556.394,00 EUR 

West-Vlaanderen    539.323,80 EUR 
Oost- Vlaanderen 1.332.373,40 EUR 
Vlaams- Brabant   745.035,80 EUR 

Limburg   451.159,00 EUR 
 
 NB: volledigheidshalve moet dit bedrag nog verhoogd worden met de sanering en inrichting 

van het douanecomplexen te Postel (E34)en te Rekkem ( E17). 
 
5.  De inspecties hebben de volgende resultaten opgeleverd: 

Behaalden het Kwaliteitsmerk 2008 en één ster: 
E 17 Kalken, richting Antwerpen ( provincie Oost Vlaanderen) 
E 17 Kalken, richting Gent ( provincie Oost Vlaanderen) 
E 17 Marke, richting Gent ( provincie West Vlaanderen) 
E 19 Brecht, richting Nederland ( provincie Antwerpen) 
E 19 Minderhout, richting Nederland ( provincie Antwerpen) 
E 40 Jabbeke, richting Gent ( provincie West Vlaanderen) 
E 40 Jabbeke, richting Kust ( provincie West Vlaanderen) 
E 40 Wetteren, richting Gent ( provincie Oost Vlaanderen) 
E 313 Tessenderlo, richting Antwerpen ( provincie Limburg) 
E 313 Tessenderlo, richting Hasselt. ( provincie Limburg) 
 

Behaalden het Kwaliteitsmerk 2008 en twee sterren: 
geen enkele parking. 
 

Behaalden het Kwaliteitsmerk 2008 en drie sterren: 
E19 Minderhout, richting Antwerpen ( provincie Antwerpen) 
E19 Waarloos, richting Brussel ( provincie Antwerpen) 
E19 Waarloos, richting Antwerpen. ( provincie Antwerpen) 
 

Het gaat telkens om ‘klassieke’ parkings met tankstation, restaurant en shop, behalve de 
parking E19 Brecht (richting Nederland) dat een snelbuffet is zonder tankstation. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 843 
van 8 juli 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Rotonde Wommelgem   -   Geluidshinder 
 
De omwonenden van de rotonde in Wommelgem (omgeving Immerseelstraat e.a.) ondervinden al 
geruime tijd ernstige lawaaihinder van het voorbijrazende verkeer. Vooral het sterk toegenomen 
vrachtverkeer draagt daar in grote mate toe bij. 
 
De geluidswerende schermen die er nu staan, dateren van ongeveer twintig jaar geleden. Uit de vele 
reacties van omwonenden kan men concluderen dat die schermen niet meer voldoen aan de huidige 
situatie. Ze zouden te laag en te dun zijn om de geluidshinder in voldoende mate af te remmen. 
 
1. In hoever zijn de diensten van de minister op de hoogte van deze situatie en wordt die ook 

effectief als problematisch erkend? 
 
2. Hoelang is het geleden dat daar nog geluidsmetingen werden uitgevoerd?  
 

Worden er nieuwe metingen in het vooruitzicht gesteld en zo ja, wanneer? 
 
3. Werden reeds oplossingen of maatregelen vooropgesteld, uiteraard gebaseerd op de resultaten van 

recente metingen? Welke timing wordt hierbij gehanteerd? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 843 van 8 juli 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
1. De Administratie Wegen en Verkeer heeft de voorbije maand al meerdere antwoorden 

geformuleerd aan plaatselijke bewoners. Het feit dat op bewuste locatie langsheen de E34  reeds 
in het verleden schermen geplaatst werden, bevestigt onbetwistbaar dat de omgeving van de 
Immerseelstraat er één is met verhoogde geluidswaarden. Gezien de ligging van de rotonde te 
Wommelgem en de Immerseelstraat op minder dan 100m van één de belangrijkste hoofwegen in 
Vlaanderen, is het evenwel nagenoeg onmogelijk hier een storingsvrij milieu te creëren. 

 
2. De aandacht wordt er eveneens op gevestigd dat geluidsdrukwaarden erg moeilijk objectiveer-

baar zijn. Dit betekent dat de Vlaamse overheid een bepaalde geluidswaarde hanteert boven 
dewelke het merendeel van de bevolking de geluidsdruk als storend ervaart. 

 Sommigen zullen ook metingen onder betreffende drempelwaarde als zeer storend ervaren. De 
meest representatieve geluidsmetingen dateren van 2004.  

 Vanaf een geluidswaardemeting van 85 dBA worden schermen geplaatst en volledig gefinan-
cierd door de Vlaamse overheid. Beneden deze waarde is een plaatsing slechts mogelijk indien 
de lokale overheid bereid is financieel bij te dragen. 

  
 Het vervangen van de bestaande schermen is vandaag niet voorzien en het bestellen van nieuwe 

geluidsmetingen is niet erg zinvol. De administratie beschikt al over gelijkaardige metingen op 
gelijke afstanden tot het wegdek van de E313/E34, die de overschrijding van de grensdruk-
waarden bevestigen. 

 
3. Er lopen momenteel binnen mijn administratie verschillende studies die voorzien in een 

capaciteitsverhoging van de E313/E34. De eerste resultaten worden tegen het einde van 2008 
verwacht, incluis concrete voorstellen naar geluidswerende maatregelen toe.  

 Indien uit deze studies blijkt dat de oude schermen moeten verwijderd worden (waartoe de kans 
zeer reëel blijkt), is het evident dat deze plaats zullen maken voor nieuwe types die 
beantwoorden aan de nieuwste normen en qua lengte groter zullen zijn dan deze van vandaag 
aldaar aanwezig. 

 De administratie onderzoekt tevens de mogelijkheid om binnen het bedoelde wegvak 
geluidsschermen te plaatsen die demonteerbaar zijn en er op deze manier voor te zorgen dat de 
bestede kost niet verloren zou zijn indien de E34/E313 voorwerp zou worden van een 
capaciteitsverhoging. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 854 
van 17 juli 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Strategische visienota zeehavens   -   Implementatie 
 
Naar aanleiding van het debat over het statuut en de inhoud van de strategische visienota betreffende 
de zeehavens heeft het Vlaams Parlement in een motie gevraagd om de strategische visienota spoedig 
te implementeren. 
 
1. Wat is de stand van zaken betreffende de implementatie van deze strategische visienota? Welke 

concrete beleidsinitiatieven zijn er inmiddels genomen? 
 
2. Wat is de stand van zaken betreffende de aanpak van de missing links en de intermodale 

verbindingen in het kader van het interportuaire verkeer in opvolging van bovenvermelde motie? 
 
 

N.B.  Deze  vraag werd gesteld aan minister-president Peeters (vraag nr. 104) en minister Crevits  
 (nr. 854).  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 854 van 17 juli 2008 
van MARIJKE DILLEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 897 
van 3 september 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Nieuwe Scheldebrug Temse   -   Planning, kostprijs, fietsinfrastructuur 
 
De realisatie van de ontdubbeling van de Scheldebrug tussen Bornem en Temse door de realisatie van 
een tweede brug is uitermate belangrijk voor de mobiliteit in het Waasland en in Antwerpen. Vooral 
tijdens de spitsuren zorgde de flessenhals van de huidige 2x1-brug voor grote verkeersproblemen.  
 
Het logistiek belangrijke gebied langs de N16 (Temse, Bornem, Puurs, Willebroek) wordt op deze 
manier optimaal bediend en tevens wordt een vlotte verbinding tussen E17, A12 en E19 gegarandeerd. 
 
Door de inspanningen van de voorganger van de minister, Kris Peeters, werd de realisatie versneld en 
men schatte de voltooiing van de werken tegen midden 2009. De nieuwe brug zal voor twee rijvakken 
richting Bornem zorgen, en de oude brug voor twee rijvakken richting Temse. 
 
1. Wanneer zal de nieuwe Scheldebrug vermoedelijk in gebruik genomen worden? 
 
2. Wat is de totale kostprijs van: 
 

- de realisatie van de brug zelf; 
- de aanleg van de ontsluitingen naar de N16; 
- de realisatie van de loskade van Belgomine die verplaatst moest worden; 
- de realisatie van de jachthaven die verplaatst moest worden? 

 
3. Werd er bij de realisatie tevens rekening gehouden met een zachte verbinding voor fietsers langs 

de N16? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 897 van 3 september 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
1. De nieuwe Scheldebrug wordt vermoedelijk in mei 2009 in gebruik genomen. 
 
2. De realisatie van de brug, dit betreft zowel onderbouw, bovenbouw, afwerking als elektro-

mechanische uitrusting: 14,4 miljoen euro (exclusief BTW); 
 
 De aanleg ontsluitingen naar de N16: 2 miljoen euro (exclusief BTW); 
 
 De realisatie van de loskade van de firma Belgomine: 4 miljoen euro (exclusief BTW); 
 
 De realisatie van de nieuwe jachthaven: 2,3 miljoen euro (exclusief BTW); 
 
3.  De fiets- en wandelinfrastructuur van de nieuwe Scheldebrug vormt een functionele fietsverbinding, 

die op beide oevers zal aansluiten op de bestaande of aan te passen fietsinfrastructuur langs de N16. 
In de ontwerpfase werd hiermede reeds rekening gehouden.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 898 
van 3 september 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
Op- en afrittencomplex N49 Moerbeke-Waas   -   Fietsers 
 
De realisatie van een nieuw op- en afrittencomplex op de N49 in Moerbeke-Waas lijkt 
ontegensprekelijk een goede zaak en zal de verkeersafwikkeling in Moerbeke, Klein-Sinaai en 
Wachtebeke zeker verbeteren.  
 
Bij het ontwerp werd er in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de veiligheid van 
fietsers. Door de verschillende kruisingen met het autoverkeer die gemaakt moeten worden op de 
voorziene rotondes, vreest de lokale gemeenschap echter voor de veiligheid. Daarnaast blijft de “berg” 
die het viaduct vormt en die “beklommen” moet worden voor ouderen of kinderen een serieuze 
hindernis.  
 
In de naburige gemeente Stekene werd echter wél voorzien in een fietsers- en voetgangerstunnel.  
 
Ook een afzonderlijke fietsers- en voetgangersbrug wordt als mogelijke oplossing naar voor 
geschoven.  
 
1. Aan welke criteria moet voldaan worden om hetzij een fiets- en voetgangerstunnel hetzij een brug 

te voorzien bij dergelijke projecten?  
 

Welke concrete redenen zijn er om dit bij dit project niet te voorzien? 
 
2. Bestaat de mogelijkheid dat de plannen nog verder worden verfijnd en dat er toch nog een tunnel 

of een brug worden aangelegd? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 898 van 3 september 2008 
van JOS DE MEYER 
 
 
 
1. De realisatie van het op- en afrittencomplex op de E34/N49 te Moerbeke-Waas is niet enkel een 

goede zaak voor de verkeersafwikkeling, maar evenzeer voor de verkeersveiligheid. Een 
gevaarlijk kruispunt kan hiermee weggewerkt worden. 

 Bij het ontwerp van het op- en afrittencomplex is rekening gehouden met de ervaring die 
opgedaan is bij de andere knooppunten op de E34/N49 Antwerpen-Zelzate die werden omge-
bouwd. Zo is het aantal aansluitingen op de rotondes beperkt gehouden, liggen de fietsvoor-
zieningen op de rotondes buiten de voorrang, … 

 Er zijn geen criteria die voorschrijven wanneer er een aparte fietsbrug of -tunnel moet voorzien 
worden. Bij dit project is er geen voorzien omwille van verschillende redenen: de aanwezigheid 
van enkele belangrijke nutsleidingen die de realisatie van een tunnel bemoeilijken, de veilige 
fietsvoorzieningen die aangelegd zullen worden op de nieuwe brug, de beperkte omrijfactor 
(1200m i.p.v. de huidige 1000m tussen het rondpunt aan de Ledestraat en het kruispunt van de 
Weststraat met de Kruisstraat), het ontbreken van een bovenlokale functionele fietsroute, … 
Door de bouw van een aparte fietstunnel willen we bovendien de vraag van de gemeente om in 
de toekomst een carpoolparking of een bedrijvenzone mogelijk te houden in de buurt van het 
aansluitingscomplex niet bij voorbaat hypothekeren. 

 
2. De aanbesteding van de werken is voorzien op 28 oktober 2008. De plannen kunnen in deze fase 

niet meer uitgebreid worden met een fietstunnel of -brug. Het Ruimtelijke Uitvoeringsplan voor 
het schakelpunt op de N49 te Moerbeke-Kruisstraat - definitief vastgesteld door de Vlaamse 
Regering op 20 juli 2006 - laat dit trouwens niet toe. 

 Op langere termijn moet de situatie geëvalueerd worden. Bij deze evaluatie dient zeker rekening 
gehouden te worden met de visies vermeld in het gemeentelijke mobiliteitsplan. Vooralsnog 
beschikt de gemeente Moerbeke echter niet over een goedgekeurd mobiliteitsplan. Pas als dit er 
is kan geoordeeld worden of een aparte ongelijkvloerse kruising van de E34/N49 voor de 
fietsers verantwoord kan worden. 
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Vraag nr. 901 
van 3 september 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Oosterweelverbinding   -   Alternatievenonderzoek 
 
Tijdens de voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen en de daaropvolgende plenaire 
debatten over de Oosterweelverbinding en het alternatievenonderzoek voor het tracé van deze 
verbinding werd door verschillende ministers van de Vlaamse Regering gesteld dat de bouwaanvraag 
reeds in september 2008 zou worden ingediend. Dit zou getuigen van onvoldoende respect voor de 
verschillende procedurestappen in de besluitvorming, omdat in dit geval de conclusies van het 
alternatievenonderzoek niet zouden worden ingewacht. 
 
1. Wat is de concrete stand van zaken in het dossier van de bouwaanvraag voor de 

Oosterweelverbinding?  
 

Blijft de Vlaamse Regering bij haar standpunt dat de bouwaanvraag reeds kan ingediend worden 
voordat de resultaten van het alternatievenonderzoek bekend zijn? Zo ja, waarom? 

 
2. Wat is de concrete stand van het alternatievenonderzoek? Wie voert het uit en wanneer zullen de 

resultaten bekend zijn? Hoeveel kost dit onderzoek? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 112), Van Mechelen (nr. 207) en 

Crevits (nr. 901). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 901 van 3 september 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -779- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 932 
van 5 september 2008 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Carpoolparking E313 Tongeren-Riemst   -   Stand van zaken 
 
Op 7 juni 2007 stelde ik de minister reeds een schriftelijke vraag over de stand van zaken rond 
carpoolparkings in de provincie Limburg (nr. 485). 
 
Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende bijkomende vragen. 
 
1. De cijfers van de metingen/tellingen die de minister meedeelde n.a.v. vraag nr. 485 dateerden van 

december 2006. 
 
Beschikt de minister inmiddels over meer recente cijfers/tellingen voor de carpoolparkings en 
onderzochte locaties in Limburg? Graag een overzicht. 

 
2. Kan de minister een geactualiseerd overzicht geven van de carpoolparkings die voor Limburg nog 

in de planning zitten, met vermelding van de exacte stand van zaken per parking, de te volgen 
planning (tijdslijn) per parking, de motivatie voor de aanleg per parking en de kostprijs voor de 
aanleg per parking? 

 
Specifiek voor de geplande carpoolparking Tongeren (N79-E313) nog volgende vragen. 
 
3. Wat is de stand van zaken wat de uitvoering betreft? 
 
4. Wat wordt de exacte locatie voor deze carpoolparking? 
 
5. Klopt het dat de voorziene locatie in agrarisch gebied ligt, grenzend aan woongebied met landelijk 

karakter? 
 
6. Zijn er reeds onteigeningsplannen in deze?   
 

Zo ja, welke onteigeningen houden deze in (percelen/gebouwen) ? 
 

Zo neen, wat is dan de stand van zaken en wanneer wenst men de onteigeningsprocedure af te 
ronden? 

 
7. Wat betekenen de onteigeningsplannen concreet voor het naastgelegen woongebied met landelijk 

karakter? 
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ANTWOORD  
op vraag nr. 932 van 5 september 2008 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. Er zijn geen nieuwe cijfers ter beschikking sinds december 2006. 
 
2. In onderstaande tabel staat het overzicht van de carpoolparkings die voorzien zijn in het 

goedgekeurde meerjarenprogramma 2008/2010. 
 De motivatie om deze locaties te weerhouden volgt uit het feit dat hiervoor geen GRUP 

noodzakelijk is.  
 In principe komen in Limburg bijna alle complexen met de snelwegen in aanmerking om op 

termijn een kleinere of grotere carpoolparking aan te leggen, maar zoals genoegzaam bekend is 
voor de meeste locaties een GRUP noodzakelijk. De opmaak van dit GRUP valt onder de 
verantwoordelijkheid van de minister van Ruimtelijke Ordening. 

 
De in de tabel genoteerde programmajaren kunnen verschuiven t.g.v. budgetten, studies, externe 
faxtoren,… 

 
Locatie Programma 

jaar 
Bedrag Stand van zaken 

Hasselt-Zuid (N80) 2008 750.000 Onteigeningen afgerond, uitvoeringsstudie 
bezig voor deel dat zonder GRUP kan 
aangelegd worden 

Halen (N2) 2009 400.000 Onteigeningen afgerond, uitvoeringsstudie 
bezig, zonder GRUP 

Maasmechelen (N78) 2009 250.000 Uitvoeringsstudie bezig, zonder GRUP 
Niet nominatieve 
locaties 

2009 750.000 Tongeren : onderzoek locatie 
 

 
3. De aanleg van een carpoolparking langs de N79 t.h.v. de E313 te Tongeren-Riemst is 

opgenomen in de plannen voor de herinrichting van de N79 Maastrichtersteenweg tussen de 
E313 en de N618.   

 Voor dit project is momenteel de projectnota (met de voorontwerpplannen) in opmaak. Deze 
projectnota zal nog in het najaar van 2008 voorgesteld worden op de Provinciale 
Auditcommissie. 

 
4. In de ontwerpplannen wordt de carpoolparking ingeplant in de driehoek tussen de N79, de E313 

en de Genoelsweg. 
 
5. De momenteel voorziene locatie voor de carpoolparking is inderdaad gelegen in agrarisch 

gebied, grenzend aan woongebied met landelijk karakter, maar moet nog goedgekeurd worden 
op de PAC. 

 
6. Er zijn momenteel nog geen onteigeningsplannen opgemaakt. Deze zullen pas kunnen 

opgemaakt worden nadat de auditor de projectnota voor de herinrichting van de N79 
Maastrichtersteenweg conform verklaart op de PAC vergadering, nadat er een RUP opgemaakt 
is door de afdeling Ruimtelijke planning én nadat de ontwerpplannen verder gedetailleerd zijn. 
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7. Zoals vermeld onder 6. zijn er dus nog geen onteigeningsplannen opgemaakt.  
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Vraag nr. 949 
van 11 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Aangemeerde scheepswrakken   -   Procedure 
 
De regelgeving zegt dat vaartuigen die meer dan 60 kalenderdagen op dezelfde plaats blijven liggen, 
vergunningplichtig zijn.  
 
Scheepswrakken komen niet in aanmerking voor vergunning. De eigenaars van scheepswrakken 
worden aangemaand om het wrak te verwijderen. 
 
1. Welke procedure bestaat er voor de gevallen die niet aan de vergunningplicht voldoen? Wat is de 

juridische basis hiervoor? 
 

In welke mate werd deze procedure reeds toegepast? 
 

2. De eigenaars van scheepswrakken worden aangemaand om het wrak te verwijderen. 
 

Om hoeveel vaartuigen gaat het concreet? 
 
Wat gebeurt er met de scheepswrakken waarvan men de eigenaar niet kan achterhalen? Wat is de 
juridische basis hiervoor? Om hoeveel gevallen gaat het?  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 949 van 11 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het permanent meren van vaartuigen is geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 

maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies 
voor het private gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun 
aanhorigheden, de zeewering en de dijken (verder Retributiebesluit genoemd).  
 
Overeenkomstig artikel 3 van dit besluit, oordeelt de domeinbeheerder erover of de gevraagde 
vergunning verenigbaar is met het beleid inzake het beheer van het domeingoed. Hij weigert de 
vergunning indien dit niet het geval is. 
Ingeval de vergunning kan worden toegestaan, kan de domeinbeheerder bijzondere voorwaarden 
opleggen op basis van de plaatselijke toestand en de specifieke behoeften (art. 15). 
 
Artikel 28 §1 van het Retributiebesluit stipuleert dat de onder dit artikel opgesomde vaartuigen 
vergunningsplichtig zijn vanaf het ogenblik dat zij zestig kalenderdagen op dezelfde plaats blijven 
liggen. Voormeld besluit bepaalt evenwel niet welke maatregelen de bevoegde overheid kan 
nemen ten opzichte van vaartuigen die dit voorschrift niet naleven, zodat andere reglementen en 
besluiten moeten worden toegepast. 
 
Tegen de eigenaars/schippers van scheepswrakken kan de waterwegbeheerder dan ook optreden 
op basis van: 
 
• Het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende het Algemeen Reglement der 

Scheepvaartwegen van het Koninkrijk, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 
september 2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart 
op de binnenwateren van het koninkrijk. Artikels 49 en 50 bepalen de verplichtingen van de 
schipper van gezonken vaartuigen. 

 
• De wrakkenwet van 11 april 1989 
 

Artikel 13 legt aan de eigenaar/schipper de verplichting op om een vaartuig dat aan de grond is 
gelopen of is gezonken, met alles wat zich aan boord bevindt of heeft bevonden, inzonderheid 
de lading, vlot te brengen en te verwijderen naar de daartoe door de waterwegbeheerder 
aangewezen plaats en dit binnen de opgelegde termijn. 
 
Artikel 14 verleent aan de waterwegbeheerder de bevoegdheid, indien de eigenaar/schipper 
van het betrokken vaartuig in gebreke blijft, ambtshalve en op kosten van de eigenaar/schipper 
de nodige maatregelen te treffen om het gezonken schip en de lading te verwijderen. Deze 
procedure kan door de waterwegbeheerder worden toegepast nadat aan de eigenaar/schipper 
de redelijke termijn wordt voorgesteld om zelf de nodige maatregelen te treffen. 

 
Bijgevolg zal de waterwegbeheerder die zich genoodzaakt heeft gezien om een schip te verhalen 
of om andere maatregelen van ambtswege te nemen, de kosten hiervan te verhalen op de in 
gebreke gebleven eigenaar. Het spreekt voor zich dat deze kosten desgevallend via een 
gerechtelijke procedure kunnen worden gerecupereerd indien de eigenaar niet minnelijk overgaat 
tot het vereffenen van de schuldenstaat. 
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In ieder geval worden steeds de nodige acties ondernomen om het achterlaten van scheepswrakken 
en soortgelijke vaartuigen op de beheerde waterwegen te voorkomen of daarentegen onmiddellijk 
op te treden. 
 

2. Scheepswrakken waarvan de eigenaar niet meer te achterhalen valt, worden ambtshalve geborgen 
nadat alle pogingen tot het achterhalen van de identiteit van de eigenaar hebben gefaald. Het 
vaartuig of wrak inclusief de lading en/of elk ander voorwerp dat in het bed van de waterweg 
wordt achtergelaten, wordt dan verkocht. De juridische basis hiervoor is het bovengenoemde 
koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen 
van het Koninkrijk. 

 
Wat het Zeekanaal Brussel – Schelde betreft waarop het Algemeen Scheepvaartreglement niet van 
toepassing is, wordt mutatis mutandis beroep gedaan op artikel 28 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 18 november 2005 tot vaststelling van het scheepvaartreglement voor het Kanaal 
Brussel – Schelde, dat deze aangelegenheid regelt. 
 
Voor wat Waterwegen en Zeekanaal betreft, gaat het voor 2008 tot op heden om ongeveer 40 
overtredingen van artikel 28 § 1, waarvan 11 wrakken. 
Bij nv De Scheepvaart lopen momenteel geen procedures voor het verplicht verwijderen van 
scheepswrakken. In 2007 was er één geval waarbij de eigenaar niet bekend was en waarvoor op 
basis van voornoemde wetgeving het scheepswrak werd verwijderd. 
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Vraag nr. 951 
van 11 september 2008 
van RUDI DAEMS 
 
 
 
Vademecum motorrijders   -   Gemeentelijke implementatie 
 
Op 11 oktober 2005 werd het vademecum voor motorrijders aangekondigd.  In het Vlaams Parlement, 
meer bepaald in de commissie bevoegd voor Infrastructuur, werd de veiligheid van de motorrijders aan 
de orde gesteld. In het bewuste debat (Commissievergadering C18 – OPE2 – 11 oktober 2005) stelde 
de minister dat de veiligheid van de motorrijders dient te verhogen en dat de Vlaamse overheid 
daarvoor een vademecum zou samenstellen. Dit vademecum werd officieel voorgesteld en is dus klaar. 
Voor de motorrijders een mijlpaal in de verhoging van de veiligheid. 
 
Nochtans wordt 2008 een slecht jaar voor de motorrijder. Dat zegt de voorzitter van de vzw MAG 
(Motorcycle Action Group), één van de belangrijkste gesprekspartners van de Vlaamse overheid. Hij 
betreurt ook dat de geslaagde campagne van 2006 over veilig motorrijden (“Verlies hem niet uit het 
oog”) niet wordt herhaald.  
 
Er doet zich een belangrijk knelpunt voor in verband met bovenvermeld vademecum. Niet alleen de 
Vlaamse overheid is wegbeheerder en betrokken bij de veilige inrichting van onze wegen.  Naast de 
Vlaamse overheid zijn ook de provinciale en gemeentelijke overheden belangrijke wegbeheerders en 
zodoende ook verantwoordelijk voor de veiligheid van vele weggebruikers.  
 
Probleem is dat heel veel gemeenten de richtlijnen voor veilige weginfrastructuur te weinig 
incorporeren in hun openbare werken. Opvallend - en zelfs kenmerkend - voor het Vlaamse 
wegenlandschap is dat diverse wegbeheerders wegen op verschillende manier inrichten, zodat er in 
Vlaanderen geen consistent wegbeeld bestaat. Dit leidt tot onaangename verrassingen voor kwetsbare 
weggebruikers zoals motorrijders. Hoewel er nationale voorschriften van kracht zijn (bv. 
parkeerhavens en verkeersdrempels), moeten we op het terrein vaststellen dat die zeker niet overal 
gevolgd worden en dat er in de praktijk vele varianten georganiseerd worden. 
 
In deze context zijn mijn vragen met betrekking tot de motorrijders aan de minister de volgende. 
 
1. Is het bovenvermelde vademecum bezorgd aan alle Vlaamse gemeenten en provincies? Gaat dit 

gepaard met begeleidende communicatie en vorming? 
 
2. Een groot knelpunt vormt de juridische afdwingbaarheid.  
 

Wat gebeurt er als gemeenten en provincies deze aanbevelingen naast zich neer leggen? Hoe zit het 
bijgevolg met de aansprakelijkheid als er zich verkeersslachtoffers voordoen? 

 
3. Hoe gebeurt de opvolging door de Vlaamse overheid? Worden de gemeenten geregistreerd als ze 

het vademecum onderschrijven? Worden daarna alle openbare werken gescreend op hun 
motorvriendelijke inrichting? 
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op vraag nr. 951 van 11 september 2008 
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1. Het vademecum motorrijders is elektronisch beschikbaar op het Internet op het adres 

http://wegen.vlaanderen.be/documenten/publicaties/motorrijdersvoorzieningen.php.  
Alle gebruikers hebben via die weg reeds de mogelijkheid om dit vademecum af te drukken. 
Daarnaast wordt ook een papieren versie gedrukt op de klassieke manier. Deze wordt eind dit jaar 
verspreid. Er is voorzien om deze gedrukte exemplaren te sturen naar de gemeenten en de 
voornaamste belanghebbenden.  

 
2. Ook de vorige vademecums van de Vlaamse overheid (bvb. rotondes, fietsvoorzieningen, 

voetgangersvoorzieningen,…) werden op een gelijkaardige manier als gedrukte versie verspreid. 
Hierbij bleek dat ook de andere wegbeheerders, vooral de gemeenten, de aanbevelingen van deze 
vademecums ruim opvolgen. Indien er zich een ongeval voordoet, zal de rechter oordelen over de 
eventuele aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Het feit dat het betrokken wegonderdeel het 
voorwerp uitmaakt van een vademecum dat ruim is verspreid, en het feit of het bewuste 
wegonderdeel al of niet overeenstemt met de aanbevelingen van dat vademecum, zullen hierbij 
over het algemeen een rol spelen. 

 
3. Voor de eigen diensten van de Vlaamse overheid, in casu het agentschap Wegen en Verkeer, geldt 

een vademecum als richtlijn, waarmee rekening dient en wordt gehouden bij het ontwerp en bij het 
onderhoud. 

 
Voor de gemeenten is er ter zake geen specifieke overeenkomst, maar geldt de gebruikelijke 
zorgvuldigheidsplicht. In de projectaudits die worden behandeld in de Provinciale Audit-
commissies, wordt nagegaan of het project voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die zijn 
opgenomen in de verschillende vademecums. 
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Vraag nr. 959 
van 11 september 2008 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
Samenwerking landbouw-natuurverenigingen   -   Projecten 
 
Natuurverenigingen en landbouwers komen soms dichter bij elkaar. Clichés over de 
milieuonvriendelijke landbouwer moeten daarbij sneuvelen. Natuur en landschap zijn belangrijk voor 
de landbouwer; hij verdient er tenslotte zijn brood mee. 
 
De voorbije maanden groeide er meer begrip tussen de Boerenbond en Natuurpunt. Aanzet hiertoe 
werd door de minister gegeven, die aandrong op een samenwerking in het kader van het Mestdecreet. 
Beide organisaties zochten naar een oplossing voor hangende problemen rond nulbemesting in 
natuurgebieden. Parallel hieraan werden een aantal basisprincipes uitgewerkt met betrekking tot de 
onderlinge verhouding tussen natuur en landbouw. De gezamelijke principes houden in de eerste 
plaats een wederzijdse erkenning in van het feit dat zowel landbouw als natuurbehoud een 
economische, ecologische en maatschappelijk-sociale functie vervullen, elk met zijn eigen accenten. 
Er kan verwezen worden naar de inschakeling van landbouwers in het beheer van natuurgebieden en 
naar landbouw met verbrede doelstellingen in agrarische gebieden. 
 
Een mooi voorbeeld voor deze inschakeling kan gevonden worden in Bertem-Leefdaal en Widooie, 
bekend als het hamsterkerngebied. In dit gebied leeft de bedreigde wilde hamster. Dit diertje leeft 
voornamelijk op akkers. Steun van de landbouw was dus nodig en werd gevonden. Dankzij de 
inspanningen van verschillende landbouwers met de steun van het ANB (Agentschap voor Natuur en 
Bos) kwam er een hamstervriendelijk beheer op 32 hectare grond in het kerngebied. 
 
Dankzij een teeltrotatiesysteem konden de hamsters het ganse jaar door voldoende voedsel en 
beschutting vinden. Tevens werd er een kweekprogramma opgestart, waardoor het aantal burchten 
toenam en men de toekomst van de hamster met enig optimisme tegemoet kan zien. Dit alles was niet 
mogelijk zonder de maatregelen genomen op landbouwtechnisch vlak. De landbouwers werden 
hiervoor vergoed. Ook in Lommel kan men een voorbeeld van deze methode vinden. In de 
vlindervallei kreeg een boer een vergoeding omdat hij op een milieuvriendelijke manier zijn akkers 
bewerkte. Op die manier kregen zeldzame vlinders een kans. 
 
Dit zijn mooie voorbeelden van een win-win-situatie. De natuur vaart er wel bij en de landbouwer lijdt 
geen economisch verlies. 
 
1. Welke diersoorten komen nog in aanmerking voor een intensieve samenwerking tussen de 

landbouw en ANB? 
 
2. Welke projecten staan er binnenkort op stapel? Welke nieuwe initiatieven zullen genomen 

worden? 
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3. Op welke wijze wordt deze samenwerking vergoed? Vanwaar komen de kredieten voor dit soort 
projecten? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 959 van 11 september 2008 
van ERIK MATTHIJS 
 
 
 
Het klopt dat er op het terrein zeer mooie mogelijkheden bestaan voor win-win-situaties tussen natuur 
en landbouw op het vlak van soortenbescherming. Ik deel de mening van de Vlaamse 
volksvertegenwoordiger dat beide sectoren heel waardevolle partners van elkaar kunnen en moeten 
zijn.  
Ik wil in deze aangelegenheid verwijzen naar het ontwerp van nieuwe regelgeving over soorten-
bescherming dat momenteel in voorbereiding is. De maatregelen waar de Vlaamse volks-
vertegenwoordiger op doelt, kunnen worden beschreven als ‘actieve soortenbescherming’, waarbij 
men actief maatregelen neemt die bepaalde soorten ten goede moeten komen. De bestaande 
regelgeving betreffende soortenbescherming is vrijwel uitsluitend op ‘passieve bescherming’ gericht 
en biedt geen wettelijk kader voor een actief soortenbeleid. In het ontwerp van nieuwe regelgeving 
wordt aan dat hiaat tegemoet gekomen en ik wil daarin een aantal mogelijkheden tot het nemen van 
actieve beschermingsmaatregelen duidelijk verankeren. Deze beschermingsmaatregelen kunnen 
variëren van diverse vormen van lokale initiatieven, in samenwerking tussen de Vlaamse overheid en 
andere overheden en instanties, tot heuse soortbeschermingprogramma’s, waarbij de Vlaamse 
overheid het initiatief neemt om voor bepaalde soorten resultaatgerichte programma’s op te maken en 
uit te voeren. Geen enkele betrokken partij, hetzij de Vlaamse overheid, hetzij een andere overheid, 
hetzij een organisatie uit het middenveld, kan alleen instaan voor het uitvoeren van alle initiatieven 
voor soortenbescherming. Het zal noodzakelijk zijn dat er een efficiënte samenwerking ontstaat tussen 
alle partners om tot een goed resultaat te komen. Het type samenwerking tussen de natuursector en de 
landbouwsector waar de Vlaamse volksvertegenwoordiger op doelt, zal zeker en vast mogelijk zijn 
volgens de inhoud van deze nieuwe regelgeving. Op zijn specifieke vragen kan ik volgende concrete 
antwoorden geven. 
 
1. Het cultuurlandschap dat het gevolg is van landbouwactiviteiten is voor tal van soorten een 

belangrijk leefgebied. Er zijn dan ook heel wat soorten dieren die in aanmerking kunnen komen 
voor samenwerking met landbouw. Bij wijze van voorbeeld kan ik een groep soorten aanhalen 
waaraan de laatste jaren heel wat aandacht is besteed: de zogenaamde akkervogels. Dat zijn 
vogelsoorten die voor hun voortbestaan geheel of grotendeels afhankelijk zijn van het agrarische 
landschap en die de voorbije decennia enorm zijn achteruitgegaan in Vlaanderen. De akker-
vogelsoorten zouden uitstekend gebaat zijn met initiatieven zoals de Vlaamse volksvertegen-
woordiger beschrijft. Steun voor dit soort initiatieven is nu met name ingeschreven in de 
beheersovereenkomstenregeling die ik in dit jaar heb laten goedkeuren. Er zijn echter nog 
andere soorten, zowel vogels als soorten van andere diergroepen, die voor samenwerking in 
aanmerking komen. 

 
2. Het Agentschap voor Natuur en Bos voert momenteel enkele projecten voor soortenbescherming 

uit. Het project voor de hamster in Vlaams-Brabant loopt nog altijd voort; in 2008 werd voor het 
tweede jaar op rij een aantal exemplaren in het wild vrijgelaten om de wilde populaties te 
versterken. In de Demervallei wordt in samenwerking met lokale grondgebruikers op een aantal 
percelen een extensief graslandgebruik nagestreefd met het oog op het herstellen en bevorderen 
van de enige nog bestaande Vlaamse populatie van de bruine vuurvlinder. De Vlaamse 
Landmaatschappij biedt in het kader van het programmeringsdocument voor plattelands-
ontwikkeling 2007-2013 landbouwers diverse pakketten beheerovereenkomsten aan voor het 
uitvoeren van actieve beschermingsmaatregelen voor weidevogels en akkervogels. 
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3. De kredieten voor vergoedingen zijn afkomstig van de daartoe bestemde begrotingsposten op de 

verschillende begrotingen van de betrokken diensten van de Vlaamse overheid. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 960 
van 15 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Jachthavenproject Plassendale   -   Stand van zaken 
 
Er is een tijd lang sprake van geweest om bij het sluizencomplex van Plassendale (waar het Kanaal 
Gent-Oostende en het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale samenkomen) een jachthaven te voorzien. 
 
1. Hoever staat het met de planning van deze jachthaven? Is er al een overeenkomst met de 

verschillende lokale besturen? 
 
2. Wat houdt deze overeenkomst concreet in? 
 
3. Welk budget wordt hiervoor voorzien? 
 
4. Welke procedures moeten nog doorlopen worden? 
 

En welke timing wordt voorzien? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 960 van 15 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Als start van het project is op 1 juni 2007 een overeenkomst opgesteld tussen de Stad Oostende, de 

Stad Oudenburg en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z). Deze overeenkomst betreffende de 
ontwikkeling van een binnenjachthaven op het kruispunt van het kanaal Brugge-Oostende en het 
kanaal Plassendale-Nieuwpoort te Oudenbrug / Oostende, werd op 27 september 2007 
goedgekeurd door de Stad Oudenburg. Op 1 september heeft ook de Stad Oostende deze 
overeenkomst behandeld in de gemeenteraad. Het goedgekeurde document wordt ingewacht. 

2. De overeenkomst regelt de samenwerking en de verbintenissen tussen de stad Oostende, de Stad 
Oudenburg en W&Z met het oog op de realisatie van een binnenjachthaven en de ontwikkeling 
van het gebied er rond. De samenwerking beoogt de onderling afgestemde en kwaliteitsvolle 
ontwikkeling van het jachtdok en haar omgeving. 

 
 Concreet wordt in de overeenkomst volgend ontwikkelingsstramien voor de eerste fase beschreven 

: 
• opmaak van een projectplan ; 
• uitvoeren van een financiële haalbaarheidsstudie ; 
• beslissing over het vervolg van het projectplan. 
  

 W&Z coördineert het project betreffende de uitbouw, de projectontwikkeling en de exploitatie. 
 
3. Het project wordt geraamd op 2.500.000 euro. 

4. Na goedkeuring van alle partijen kan gestart worden met de opmaak van een projectplan en het 
bestek voor de haalbaarheidsstudie. Het is de bedoeling in 2009 de financiële haalbaarheid te 
onderzoeken. Daarna kunnen partijen een principiële beslissing nemen over de voortgang van het 
project.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 961 
van 15 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort   -   Doortrekking fietspad 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 643 van 18 september 2007 had ik de minister graag de 
volgende vragen gesteld. 
 
1. Wat is de concrete stand van zaken voor dit geplande project? 
 
2. Welke procedures moeten nog doorlopen worden en wat is de timing hiervoor? 
 
3. Wanneer zullen de werken aanvangen? Wat is de geplande duurtijd van de werken? 
 
4. Welke middelen zijn hiervoor voorzien? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 961 van 15 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Er is geen wijziging in dit dossier sinds de vorige vraagstelling van 18 september 2007. 
Het project Kanaal Plassendale-Nieuwpoort, verlenging van het jaagpad tussen Nieuwpoort en de 
Rattevallebrug, komt niet voor op het meerjarenprogramma 2008-2011 zoals gevoegd bij de beheers-
overeenkomst van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z). 
 
1. Het project is nog niet opgestart.  
 
2. Ten vroegste in 2002 zal gestart worden met de studie van het project, met de opmaak van het 

bestek en zal de stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. 
 
3. Indien het project effectief opgenomen wordt op het investeringsprogramma 2013, kunnen de 

werken in de eerste helft van 2013 worden gestart en kan het jaagpad eind 2013 worden in 
gebruik genomen. 

 
4. Op dit ogenblik wordt dit project geraamd op 400.000 Euro.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 962 
van 15 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Jachthaven Kuurne    -   Impact Leiewerken 
 
Op de Leie in Kuurne is er een succesvolle jachthaven, grotendeels bestaande uit drijvende pontons.  
 
Wanneer de Leiewerken in Kortrijk zijn voltooid, bestaat de mogelijkheid dat binnenvaartschepen van 
4.400 ton langs de jachthaven varen. 
 
Door de waterverplaatsing van deze schepen zullen de pontons sterk schommelen, zodat de 
leefbaarheid en de veiligheid van de jachthaven in vraag kan worden gesteld. 
 
1. Is de minister op de hoogte van deze problematiek? 
 
2. Wat zijn de mogelijke alternatieven en zijn er hieromtrent al contacten geweest met de jachthaven 

of het gemeentebestuur? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 962 van 15 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De problematiek van de jachthaven van Kuurne is bekend. Deze jachthaven bestaat immers uit 

aanmeerplaatsen aan de oever van de Leie, waar nu al veel schepen passeren. Deze schepen, 
waaronder ook jachten, veroorzaken haalgolven, met schommelingen van de langs de oever 
aangemeerde schepen tot gevolg. Deze situatie is inherent aan de schikking van de haven 
gelegen langsheen een vaarweg en niet in een beschermde, meer luwe zone. 

 
 De golfslag veroorzaakt door schepen is in functie van de afmeting van de schepen maar ook in 

functie van de snelheid van de schepen.  De situatie van deze jachthaven is in deze niet ideaal. 
 

Door de huidige (doortocht Kortrijk) en toekomstige werken (Seine-Schelde) zullen grotere 
schepen de Leie kunnen bevaren en zal de gemiddelde tonnenmaat per schip dus toenemen.  

 Ondanks de verwachte stijging van de trafieken zal daarom het aantal schepen dus niet 
noodzakelijk toenemen.  

 
2. Er zijn wat dit betreft tot nu toe enkel een paar verkennende contacten geweest. Er kan worden 

gesteld dat de realisatie van het project Seine – Schelde een aanleiding kan zijn om gezamenlijk, 
met jachthaven en/of het gemeentebestuur, tot de uitwerking van een oplossing voor deze 
jachthaven te komen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 969 
van 15 september 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Graffitischade   -   Stand van zaken 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 153 van 22 november 2007 in verband met graffitischade 
aan gewesteigendommen zou ik graag volgende vragen willen stellen. 
 
1. Hoeveel feiten van graffitischade werden er vastgesteld in 2007 in Vlaanderen, opgesplitst per 

provincie?  
 
2. Hoeveel schadeaanbrengers van graffiti (in 2007) hiervan zijn bij Wegen en Verkeer en 

Waterwegen en Zeekanaal effectief bekend? 
 
3. Wat was de kostprijs in 2007 om deze graffiti te verwijderen? Hoeveel zal/kan hiervan 

gerecupereerd worden van de schadeaanbrengers? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 969 van 15 september 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Wat het Agentschap Wegen en Verkeer betreft, werden er in 2007 in Vlaanderen 112 feiten van 

graffitischade vestgesteld, nl. : 
• afdeling Wegen Antwerpen : 31 
• afdeling Wegen Limburg : 1 
• afdeling Wegen Oost-Vlaanderen : 20 
• afdeling Wegen Vlaams-Brabant : 45 
• afdeling Wegen West-Vlaanderen : 15 

 
Binnen Waterwegen en Zeekanaal NV zijn er in totaal 12 locaties bekend waar er in 2007 graffiti 
werd aangebracht, nl. : 

• provincie Antwerpen : 7 
• provincie Oost-Vlaanderen : 1 
• provincie Vlaams-Brabant : 4 

 
2. Voor AWV zijn er 5 schadeaanbrengers effectief bekend, nl. : 

• afdeling Wegen Antwerpen : 2 
• afdeling Wegen Vlaams-Brabant : 3 

 
Bij W&Z N.V. zijn 3 schadeaanbrengers bekend. 
 

3. De kostprijs voor het verwijderen van de graffiti kan als volgt worden begroot : 
 

a) AWV : 
 

• afdeling Wegen Antwerpen : 23.873,41 euro 
• afdeling Wegen Limburg : 1.742 euro 
• afdeling Wegen West-Vlaanderen : 6.684,33 euro 

 
Voor de afdelingen Wegen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kan moeilijk een 
kostprijs worden bepaald aangezien het verwijderen van graffiti respectievelijk gebeurt 
door eigen personeel of door de onderhoudsaannemer in het kader van het 
onderhoudscontract. 
 
Exclusief de afdelingen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, bedroeg de totale kostprijs 
voor Vlaanderen bijgevolg 32.299,74 euro. 
 
Hiervan werd niets gerecupereerd. 
Voor de afdeling Vlaams-Brabant werd evenwel een minnelijke schikking bereikt, waarbij 
de schadeaanbrengers zelf instaan voor de reiniging. 
Bij de afdeling Wegen Antwerpen zou er ongeveer 3.699,75 euro kunnen worden 
gerecupereerd, maar omdat de bekenden minderjarig zijn, is de procedure nog niet rond. 
 

b) W&Z NV 
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De kostprijs om gevels en bruggen te reinigen bedroeg in 2007 ongeveer 75.000 euro. 
Omdat de meeste schadeaanbrengers niet bekend zijn, kan het meeste hiervan niet worden 
teruggevorderd. 
Van de bekende schadeaanbrengers wordt 2.458,85 en 1.327,14 euro teruggevorderd. 
Voor de derde stelt de jeugdrechter voor om de dader zelf de schade te laten herstellen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 970 
van 16 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Overlegplatform  waterrecreatie, -sport en toerisme   -   Realisaties 
 
Op 22 juli 2005 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de oprichting van een overlegplatform 
voor waterrecreatie, -sport en toerisme. 
 
Het overlegplatform bestaat uit een kernteam, een subteam kustjachthavens en een subteam 
binnenvaartwegen, en heeft de bedoeling om potenties en knelpunten op een vlotte en adequate manier 
aan te pakken. Zo zou het overlegplatform een lijst van acties en initiatieven opmaken die het 
recreatieve en toeristische gebruik van waterwegen in Vlaanderen verder moeten bevorderen. 
 
1. Wie is vertegenwoordigd in dit overlegplatform? 
 
2. Hoe frequent komt dit overlegplatform samen? 
 
3. Wat heeft dit overlegplatform reeds gerealiseerd? 
 

Wat is de concrete inhoud van deze realisaties? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 970 van 16 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het Overlegplatform voor Waterrecreatie, -sport en –toerisme bestaat, conform het besluit van de 

Vlaamse Regering d.d. 22 juli 2005, uit een kernteam samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
Vlaamse Overheid, de watergebonden recreatieve sportsector, de watergebonden toeristische 
sector en de watergebonden socio-economische sector. Dit kernteam werkt in mee aan de 
beleidsinvulling i.v.m. overkoepelende aspecten. Het kernteam omvat 2 subteams: het subteam 
Kustjachthavens en het subteam Binnenvaartwegen. Deze subteams behandelen hun specifieke 
domeinen. Om de verschillende sectoren nauwer te betrekken bij het overleg met de 
beleidsadministraties en om mee te werken aan de beleidsinvulling is daarnaast ook een Algemene 
Vergadering opgericht waarin de sector zo ruim mogelijk vertegenwoordigd is. 

 
Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Waterwegen & Zeekanaal NV, nv De Scheepvaart, het agentschap voor Maritieme 
Dienstverlening en Kust, Toerisme Vlaanderen, BLOSO, Promotie Binnenvaart Vlaanderen en 
Nautiv. 

 
Het subteam Kustjachthavens bestaat uit vertegenwoordigers van het agentschap voor Maritieme 
Dienstverlening en Kust, Toerisme Vlaanderen, Westtoer, BLOSO, Vlaamse Sportfederatie, 
Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Nautiv, Federale Scheepvaartpolitie, Vlaamse Yachting 
Federatie (VYF), Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW Recrea), Federale Douane 
Diensten, Vereniging van Kustburgemeesters. 

 
Het subteam Binnenvaartwegen bestaat uit vertegenwoordigers van Waterwegen & Zeekanaal 
NV, nv De Scheepvaart, Toerisme Vlaanderen, BLOSO, Vlaamse Sportfederatie, Promotie 
Binnenvaart Vlaanderen, Nautiv, Federale Scheepvaartpolitie, Vereniging van de Vlaamse 
Provincies (VVP), Landelijke Bond Waterrecreatie Beoefening (LBWB) - Motoryachting en 
Vlaamse Pleziervaart Federatie (VPF). 

 
2. Het kernteam komt minstens tweemaal per jaar samen onder het voorzitterschap van het 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Sinds 2006 gebeurde dit tienmaal. 
 

Het subteam Kustjachthavens komt minstens viermaal per jaar bijeen onder het voorzitterschap 
van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Sinds 2006 gebeurde dit elfmaal. 

 
Het subteam Binnenvaartwegen komt minstens driemaal per jaar samen onder het voorzitterschap 
van Waterwegen & Zeekanaal NV. Sinds 2006 gebeurde dit tienmaal. 

 
De Algemene Vergadering komt eenmaal per jaar samen onder het jaarlijks wisselend 
voorzitterschap van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Waterwegen & 
Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart. 

 
3. Wat het subteam Kustjachthavens betreft, gaat het concreet om volgende realisaties :  
 

- Het algemeen verbod om van op het strand te vertrekken met jetscooters laat niet toe om 
onder alle omstandigheden de reddingsoperaties te optimaliseren. Op aanbrengen van het 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -805- 
 
 

 

subteam is besloten de toelating voor de inzet van jetscooters voor uitsluitend reddings-
operaties te voorzien in de concessies verleend aan de strandclubs voor watersport. 

- Het gevaar van strandhoofden voor surfers is reëel. Na overleg met de sector heeft het 
subteam geadviseerd om de strandhoofden ter hoogte van de insteekzones voor 
watersporters te voorzien van signalisatie.  

- De brochures ‘Jachtclubs aan de Vlaamse Kust’ werd uitgegeven door de afdeling Kust 
van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in samenwerking met alle 
jachtclubs en na goedkeuring door het subteam. Een brochure voor de strandclubs is in 
opmaak. 

- Voor de organisatie van het scheepvaartverkeer in de jachthavens werd het VHF duplex 
kanaal 23 toegekend aan de jachtclubs. Gezien in eenzelfde jachthaven verschillende clubs 
aanwezig zijn die allen op dezelfde duplex frequentie moeten opereren, zorgde dit voor 
verwarring wat de goede werking en zelfs de veiligheid in het gedrang bracht. 

 Het Subteam Kustjachthavens heeft de toekenning van een “Ship to Ship Simplex VHF 
kanaal” aan elke club bekomen van het BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telegrafie). 

- De watersportsector in de kustjachthavens wordt geconfronteerd met de gestaag groeiende 
vraag naar bijkomende ligplaatsen en met de behoefte aan meer rechtszekerheid voor de 
concessiehouders. 

 
Wat het subteam Binnenvaartwegen betreft, gaat het concreet om volgende realisaties: 

 
a) wat het werkgebied van nv De Scheepvaart betreft: 

 
- na overleg met de pleziervaartfederaties werden op het kanaal Bocholt-Herentals de 

aanmeervoorzieningen voor de pleziervaart in de sluizen (bolders en haalpennen) 
aangepast en/of uitgebreid. Het gebruik van deze sluizen voor pleziervaarders werd 
hierdoor gebruiksvriendelijker en veiliger; 

- aan verschillende sluizen op de Kempense kanalen werden de afmeersteigers op- en 
afwaarts de sluizen vernieuwd; 

- nv De Scheepvaart stelde in overleg met het Nederlandstalig Kano Verbond en de Vlaams 
Roeiliga een inventaris van gewenste in- en uitstapplaatsen voor de kano- en roeisport op. 
Op basis hiervan werden prioriteiten inzake realisatie bepaald. De Scheepvaart heeft in het 
kader van de investeringen in multifunctioneel waterwegbeheer de realisatie van de in- en 
uitstapplaatsen voor de kano- en roeisport in zijn investeringsprogramma opgenomen. 

- De uitvoering ervan is gepland in 2009; 
- nv De Scheepvaart investeerde in 2006 en 2007 ca. 800.000 euro per jaar in het onderhoud 

van jaagpaden. In 2008 en 2009 wordt dit bedrag verhoogd tot 1.500.000 euro per jaar. 
Doel van deze investeringen is het wegwerken van een achterstand inzake onderhoud en 
zo een comfortabel netwerk van jaagpaden aan te bieden aan de recreatieve fietser. 

- Het voorzien van wachtsteigers en bevestigingsvoorzieningen in en aan beweegbare 
kunstwerken:  

 Op het Kanaal Bocholt-Herentals werden de aanlegsteigers vernieuwd aan de 
sluis 3 te Mol en sluis 10 te Herentals. Op hetzelfde kanaal werden aan sluis 
10 bijkomende haalpennen ingebouwd vooral ten behoeve van de 
pleziervaart. 

- De uitbouw van voorzieningen voor kajaks en kano’s + verbeteringen van de 
aanmeervoorzieningen hiervoor aan en in kunstwerken. 

 Op het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten werd hiervoor te Turnhout een 
uitstapplaats gebouwd. 

 
b)  wat het werkgebied van NV Waterwegen & Zeekanaal betreft: 

 
- Inzake het in stand houden en het realiseren van missing links in het netwerk van 

jaagpaden en fiets- en wandelbruggen:  
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- De realisatie van een nieuwe voetgangers- / fietsersbrug te Denderleeuw, 
Dendermonde en Wulpen (brug met zelfbediening voor de waterweggebruiker) . 

- -In de omgeving van de monding van het Spierekanaal in de Boven-Schelde werd 
met Europese steun een ontbrekend stuk fietspad aangelegd waardoor de continue 
verbinding met Roubaix en met Doornik werd gerealiseerd. 

- Bij de bouw van loskades voor containers en stukgoed werd de continuïteit van 
het fietspad verzekerd door het om te leggen achter de betrokken site.  

- Dit was ondermeer het geval te Avelgem, Wielsbeke, Roeselare en Wevelgem. 
- Tussen Drongen en St-Martens-Latem werd het oude kabelveer vervangen door 

een vrij varende veerpont en werden de aanlegsteigers vernieuwd en uitgebreid 
ook ten behoeve van passanten.  

 
- Inzake de uitbouw en het gebruik van infrastructurele netwerken:  

 
- Het voorzien van bijkomende aanlegsteigers:  

 Een aanlegsteiger voor pleziervaart en passanten in Veurne ; 
 Een aanlegsteiger voor pleziervaart en passanten in Spiere. 

 
- Het voorzien van bijkomende aanlegsteigers op tijgebonden rivieren:  

 Een vlottende steiger te St.-Amands ; 
 Een vlottende steiger te Temse. 

 
- Het voorzien van wachtsteigers en bevestigingsvoorzieningen in en 

aanbeweegbare kunstwerken:  
 Aan de brug van Stavele op het traject Fintele-Roesbrugge op de IJzer. 

 
- Inzake de voorrang voor zachte recreatie en gezoneerd waar nodig, alsook eigen zones 

voor harde recreatie. 
 Er werd bemiddeld om het verlies van waterskizones te compenseren door de toelating 

van een nieuwe zone op het Afleidingskanaal van de Leie naast de achterhaven van 
Zeebrugge en op de Zeeschelde te Zele waar een bestaande toestand geregulariseerd werd. 

 
- De besprekingen over het waterwegenvignet op de tijgebonden waterwegen resulteerden 

in een besluit om het vignet niet langer verplicht te stellen op de Beneden-Zeeschelde. 
 
- Een inventaris werd opgemaakt van de bestaande milieustations in Vlaanderen + 

advisering in verband met nieuwe gewenste inplantingplaatsen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 977 
van 16 september 2008 
van FIENTJE MOERMAN 
 
 
 
Gewestwegen   -   Groenaanplantingen 
 
Het bermbesluit van 27 juni 1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd 
door publiekrechtelijke rechtspersonen, beoogt een natuurvriendelijk bermbeheer te stimuleren. 
 
Het bermbesluit zegt echter niets over de verplichte aanleg van openbaar groen op de bermen aan de 
gewestwegen in Vlaanderen. 
 
1. Wat is de jaarlijkse frequentie van het onderhoud van het wegengroen op de bermen aan de 

gewestwegen in Vlaanderen? (de meeste recente cijfers alsook de evolutie van de uitgaven over de 
jaren heen) 

 
2. Wat zijn de jaarlijkse uitgaven voor de aanleg van openbaar groen op de bermen van de 

gewestwegen in Vlaanderen? 
 
3. Wat is het procentueel aandeel van de uitgaven voor de aanleg van openbaar groen t.o.v. de totale 

uitgaven aan de gewestwegen?  
 

Beschikt de minister hieromtrent over vergelijkende cijfers met de ons omringende landen?  
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 977 van 16 september 2008 
van FIENTJE MOERMAN 
 
 
 
1. De jaarlijkse frequentie van het onderhoud van de grazige vegetatie op de bermen is bepaald 

door het Bermdecreet: een eerste algemene maaibeurt na 15 juni en een eventuele tweede 
algemene maaibeurt na 15 september. In april en mei kan er een veiligheidsmaaibeurt gebeuren 
voor de vrijwaring van de zichtbaarheid. Alle maaisel wordt opgeladen en verwijderd. 
De hoogstammige lijnbomen langs de gewestwegen worden na afsterven ingevolge van ziekte of 
na aanrijdingen, geveld en vervangen, op termijn, door gegroepeerde heraanplanting van 
hoogstambomen. 
 
Het tijdstip waarop en de regelmaat waarmee bomen gesnoeid worden is afhankelijk van de 
boomsoort, locatie en situatie (veiligheid). 

 De houtige vegetaties op de bermen langs de gewestwegen ondergaan, indien nodig, een 
terugsnoei om de zichtbaarheid en de veiligheid op de wegen en de kruispunten te garanderen. 
Naast een terugsnoei kan er ook een periodiek hakhoutbeheer toegepast worden om de houtige 
vegetatie te verjongen en beheersbaar te houden.   

 
 De uitgaven voor het groenonderhoud bij het Agentschap Wegen en Verkeer zijn vervat in 

onderstaande tabel : 
 

Jaar budget groenonderhoud  
2006 20.523.164 euro 
2007 21.007.605 euro 
2008 22.250.375 euro 

 
2. De gemiddelde jaarlijkse uitgave voor de aanleg van openbaar groen op de bermen van de 

gewestwegen van het Agentschap Wegen en Verkeer bedraagt 1.246.000 euro. 
 
3. Ongeveer 20% van de totale uitgaven voor onderhoud aan de gewestwegen is voorzien voor 

onderhoud van openbaar groen langs gewestwegen.  
 Ongeveer 0,3% van de het totale investeringsbudget van de gewestwegen is voorzien voor de 

aanleg van openbaar groen langs de gewestwegen.  
 Hierbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat het niet mogelijk is om het budget voor 

de aanleg van groen bij projecten van nieuwe of vernieuwde wegen uit het totale budget te 
filteren.  

 Er zijn momenteel geen vergelijkende cijfers van de buurlanden beschikbaar omdat deze op een 
ander wijze te werk gaan. Het vergelijken van budgetten is daarbij quasi onmogelijk. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 980 
van 18 september 2008 
van BART CARON 
 
 
 
Openbare werken N8 Wevelgem   -   Timing 
 
De laatste maanden wordt Wevelgem geteisterd door openbare werken. Van de Vanackerestraat (= het 
centrum) tot Menen worden weg- en rioleringswerken uitgevoerd, en dit in twee fases. Op zich al een 
belasting voor de gemeente. Maar dit is niet alles, er zijn ook werken op de E403 waardoor de op- en 
afritten afgesloten zijn op de N8, met heel wat files tot gevolg. Wevelgem-Zuid is hierdoor bijzonder 
moeilijk bereikbaar. 
 
Door een slechte afstemming van de werken duurt de verkeersoverlast veel langer dan normaal. 
Bovendien is er ook hier weinig communicatie naar de burger. 
 
Ten slotte worden er nog werken gepland voor een busstrook tussen de Vanackerestraat en Bissegem 
op de N8. 
 
Door deze slechte afstemming van de verschillende werkzaamheden, wordt er een verkeersinfarct 
georganiseerd in Wevelgem. 
 
1. Wat is de timing van de weg- en rioleringswerken tussen Menen en Wevelgem op N8?  
 

Wat zijn de geplande kosten hiervan? Zijn er reeds afwijkingen in het budget en/of de planning? 
 
2. Wat is de planning van de werken voor de busstrook tussen Wevelgem en Bissegem op de N8?  
 

Wat zijn de geplande kosten hiervan?  
 
3. Wat is de planning voor de werken op de E403? Wanneer worden de op- en afritten opnieuw 

geopend?  
 

Zijn er reeds afwijkingen in het budget? Zo ja, welke? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 980 van 18 september 2008 
van BART CARON 
 
 
 
1. Het doortochtproject op de N 8 te Wevelgem tussen de grens met Menen ( kmpt 96,205) tot de 

Wezelstraat ( kmpt 94,934) en de heraanleg van de Wezelstraat is aangevat op 1 maart 2008 met 
een voorziene uitvoeringstermijn van 200 werkdagen.  

 
Dit doortochtproject is ingedeeld in vijf fasen:  
 
fase 1:   de Wezelstraat en het wegvak tussen de Wezelstraat en het kruispunt met de 
 Normandiestraat ; 
fase 2:  het wegvak tussen de Normandiëstraat en H.Theresiastraat; 
fase 3:  het wegvak tussen H.Theresiastraat en H.Debrabanderestraat; 
fase 4:  het wegvak tussen de H.Debrabanderestraat en de Hoge Posthoornstraat; 
fase 5:  het wegvak tussen de Hoge Posthoornstraat en de grens met Menen.  
 
De uitvoeringstermijn voor de verschillende fasen 1 tot en met 5 is respectievelijk begroot op 
ongeveer 55 werkdagen, 60 werkdagen, 30 werkdagen, 35 werkdagen en 20 werkdagen. 

 
De eerste fase (wegvak Wezelstraat tot Blauwbloemstraat/Normandiestraat) zal vermoedelijk 
afgewerkt zijn tegen midden november 2008. Alsook op het aansluitende wegvak van de N8 vanaf 
de Blauwbloemstraat/Normandiestraat tot H.Theresiastraat zullen de  voorafgaandelijk geplande 
werkzaamheden van de nutsmaatschappijen afgewerkt zijn tegen midden november 2008. In de 
periode van midden november 2008 tot en met de wielerkoers ‘Gent – Wevelgem ‘begin april 
2009 zal dit doortochtproject op de N8 te Wevelgem niet verder afgewerkt worden omwille van de 
afstemming met het geplande project in het 1ste kwartaal 2009 op de N8‘. Allerlei ingrepen ter 
bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer’ ter hoogte van het gemeentehuis van 
Wevelgem. De 2de fase van het doortochtproject op de N 8 Menenstraat zal van start gaan na 
afwerking van het doorstromingsproject ter bevordering van het openbaar vervoer en na ‘de 
wielerkoers Gent – Wevelgem’, vermoedelijk durende tot tegen het bouwverlof van 2009. Het 
einde der werken is nog niet gekend, maar zal vermoedelijk in het 2de kwartaal van 2010 te 
verwachten zijn afhankelijk van de voortgang der werkzaamheden en de weersomstandigheden. 
 
De goedgekeurde inschrijving van het N8 doortochtproject te Wevelgem bedraagt 4.261.577,75 
euro waarvan 1.959.434,92 euro ten laste van het Vlaams Gewest en 2.302.142,83 euro ten laste 
van het gemeentebestuur Wevelgem. In verband met de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel heeft het gemeentebestuur van Wevelgem de subsidieprocedure doorlopen bij de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waarbij een gewestbijdrage werd toegekend via de 
begroting van het Minafonds van de Vlaamse Overheid. 
 
Afwijkingen op het budget zijn in voorbereiding aangezien er op de werf veiligheidsmaatregelen 
dienden genomen te worden met het gevolg dat een gewijzigde plaatselijke omleiding diende 
georganiseerd te worden. De begroting van de afwijkingen op het budget zijn nog niet gekend. De 
definitieve kostprijs van het doortochtproject op de N 8 zal maar gekend zijn na voltooiing der 
werken.  
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De 1ste fase van het doortochtproject (de Wezelstraat en het wegvak tussen de Wezelstraat en 
Blauwpoort/Normandiestraat) van het doortochtproject kent een vertraging omwille van 
onderbrekingen ten gevolge van de afstemming der werken tussen de hoofdaannemer en de 
vergunninghouders, een niet-tijdig gerealiseerde onteigening door het gemeentebestuur van 
Wevelgem in de Wezelstraat waardoor het aan te leggen rioleringstracé werd gewijzigd, extra 
werken in het kader van toegankelijkheid aangelanden en het organiseren en communiceren van 
de gewijzigde afgesloten werfzone en plaatselijke omleiding. 

 
2. In het kader van het doorstromingsprogramma van de openbare vervoersmaatschappij  

 
‘De Lijn’ zijn op de N8 te Wevelgem volgende twee projecten in ontwerpstudie: 

- ‘N8 Wevelgem-Kortrijk’ : Busbanen in beide richtingen; 
- De aanleg van 8 uitstulpende bushaltes op de N8 nl. haltes Hippodroom, Kozak, 

Kerkhof en Sportveld . 

Aangezien de ontwerpstudie nog niet is afgerond, zijn de geplande kosten nog niet definitief 
gekend. In het centrum van Wevelgem ter hoogte van het gemeentehuis is het project ‘Allerlei 
ingrepen ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer’ gepland. De aanvang der 
werken was gesteld op 14 april 2008 met een duurtijd van 35 werkdagen. Deze werken werden op 
vraag van de gemeente verdaagd naar 22 september 2008 omwille van de bereikbaarheid van de 
centrum parkings. Gelet op de gewijzigde plaatselijke omleiding van de 1ste fase van het 
doortochtproject die ongewenst samenvalt naar verkeersveiligheid toe met de plaatselijke 
omleiding van het doorstromingsproject wordt dit doorstromingsproject, gepland in het 1ste 
kwartaal van 2009. Vermoedelijk in de 2de helft van november 2008 zal in samenwerking met de 
openbare vervoersmaatschappij en de gemeente een informatievergadering worden georganiseerd 
in verband met de geplande doorstromingsprojecten op de N8 te Wevelgem. De goedgekeurde 
inschrijving van de openbare aanbesteding van het project ‘N8 te Wevelgem. Allerlei ingrepen ter 
bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer‘ ter hoogte van het gemeentehuis is 
vastgelegd en gepland voor een bedrag van 234.437,80 euro. De definitieve kostprijs van dit 
project op de N8 zal maar gekend zijn na voltooiing der werken. 

 
3. De werken aan de brug over de Leie zijn beëindigd. Voor wat de werken aan de tunnel betreft, is 

de koker richting Doornik afgewerkt en sinds 24 september jl. zijn de werken in de koker richting 
Brugge aangevangen. Sinds 25 september vanaf 5 u ’s morgens werden dan ook de op- en afritten 
richting Doornik opnieuw voor het verkeer opengesteld. De oprit richting Brugge komende van de 
N8 te Wevelgem blijft tot en met eind januari 2009 afgesloten tot de tunnelkoker richting Brugge 
zal afgewerkt zijn.  
De definitieve kostprijs is nog niet gekend. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 981 
van 18 september 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Werken N16 Puurs   -   Veiligheid motorrijders 
 
Aan de werken op de N16 in Puurs moet het verkeer richting A12 ter hoogte van Pfizer van rijstrook 
veranderen, waarbij de voertuigen over een afwateringsgoot moeten rijden. 
 
Motorrijders zeggen dat dit voor hen een levensgevaarlijke situatie is, omdat het risico groot is dat zij 
de controle over hun voertuig verliezen, zelfs met een snelheidsbeperking van 50 km/u. 
 
1. Kan de minister in het algemeen verduidelijken of er bij de aanleg van dergelijke voorlopige 

rijstroken ook rekening gehouden wordt met de veiligheid van motorrijders? 
 
2. Worden er in het concrete geval van de N16 maatregelen genomen om de situatie veiliger te 

maken voor motorfietsen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 981 van 18 september 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De werken op de gewestweg N16 te Puurs kaderen binnen het programma voor het wegwerken van de 
gevaarlijke kruispunten en wegvakken in Vlaanderen, waarvoor de Tijdelijke Vereniging Veilig 
Verkeer Vlaanderen (TV 3V) optreedt als gedelegeerd bouwheer voor het Vlaamse Gewest. 

De werken op de N16 te Puurs werden gestart op 31 maart 2008. Ten bate van de 
verkeersdoorstroming op de N16 gedurende de werken, is hierbij het 2x2-profiel van de N16 in 
versmalde vorm behouden. 

Gezien het niveau van de N16 hoger is gelegen dan de naastliggende parallelwegen, was het 
noodzakelijk om de tijdelijke verhardingen, die noodzakelijk zijn voor de tijdelijke wegzate van de 
N16, te realiseren binnen de bestaande wegzate van de N16. 

Om de afwatering van de N16 te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de bestaande weggoten 
behouden blijven. Indien de afwateringsgoten worden verwijderd, zou waterstagnatie op de rijweg 
ontstaan waardoor de veiligheid van de weggebruikers in gevaar wordt gebracht.  Het behoud van deze 
weggoten levert voor motorrijders weliswaar enig risico op, doch er werden bijkomende maatregelen 
getroffen om dit risico zo veel mogelijk te beperken. Enerzijds werd er bijkomende signalisatie 
geplaatst ter aanduiding van deze “oneffenheden” in het wegdek en anderzijds is het snelheidsregime 
binnen de werfzone beperkt tot maximaal 50 km/u.  

Verdere bijkomende maatregelen zijn voor de huidige fase van de werken niet mogelijk omwille van 
het feit dat de aansluitingen van de tijdelijke verhardingen met de bestaande rijweg van de N16 niet 
kunnen worden verschoven. 

Voor de omschakeling naar de volgende fase zal er nader op worden toegezien dat kruisingen van de 
tijdelijke rijwegen met waterafvoerende greppels maximaal worden vermeden. Dit kan mogelijks 
geschieden door de voorziene aansluitingen van de tijdelijke verhardingen met de bestaande wegzate 
van de N16 te verschuiven. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 982 
van 18 september 2008 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
Geluidsbelastingkaarten   -   Stand van zaken 
 
In  antwoord op een vraag om uitleg over maatregelen tegen geluidsoverlast (17.10.2008) stelde de 
minister dat geluidsbelastingkaarten tegen medio 2008 zouden beschikbaar zijn. Die kaarten zouden 
een globaal overzicht geven van de geluidsoverlast in Vlaanderen. 
 
1. Zijn deze kaarten ondertussen beschikbaar?  
 
2. Welke lessen kan men hieruit trekken?  
 

Zijn er al limietwaarden bepaald op basis waarvan “zwarte punten” zullen worden geselecteerd?  
 
3. Hebben de geluidsbelastingkaarten ook betrekking op spoorwegen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 982 van 18 september 2008 
van FRANS PEETERS 
 
 
 
Opmerking betreffende de inleiding 
De vraag om uitleg waarnaar  in de inleiding gerefereerd wordt dateert van 17.10.2007 en handelde in 
de eerste plaats over wegverkeerslawaai (geluidsschermen). Het betreft een vraag om uitleg van Mieke 
Vogels aan Minister Crevits (Handelingen C30-OPE4-17 oktober 2007) 
 
1. Aan de geluidsbelastingskaarten voor wegverkeer werd de laatste hand gelegd. De studie waarin 

deze kaarten ontwikkeld worden, werd begin dit jaar afgerond.  
 
2. Aangezien de kaarten maar zeer recent beschikbaar zijn, is het nog niet mogelijk er nu al 

conclusies uit te trekken. Mijn administratie bereidt momenteel een studie voor waarin de 
informatie uit de kaarten verder geanalyseerd zal worden. Hierbij zal ook worden nagegaan 
welke strategie het meest aangewezen is om de prioritaire problemen zoals die uit de kaarten 
zullen blijken, op een efficiënte en objectieve manier aan te pakken. 

 
 De geluidsniveaus op basis waarvan de prioritaire problemen zullen worden geselecteerd, 

werden nog niet vastgesteld. Ter voorbereiding daarvan is momenteel een ambtelijk overleg aan 
de gang tussen de Departementen Leefmilieu, Natuur en Energie en Mobiliteit en Openbare 
Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, de NMBS en anderen. Ook hierover kan de 
hierboven genoemde studie trouwens waardevolle informatie verschaffen. 

 
3. De Europese Richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG schrijft voor dat geluidsbelastingskaarten 

dienen te worden opgemaakt van belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens en binnen 
bepaalde agglomeraties. De Vlaamse Regering heeft in haar zittingen van 07.09.2007 en 
07.12.2007 vastgesteld om welke infrastructuren het in Vlaanderen precies gaat. Deze lijst kan 
men terugvinden op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, 
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn. 

 
 De ontwikkeling van de geluidsbelastingskaarten voor spoorverkeer zit momenteel eveneens in 

haar eindfase. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 985 
van 18 september 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
Spookbruggen Varsenare   -   Verdere planning 
 
In 1976 werden  twee bruggen gebouwd om de A17 in Jabbeke te verbinden met de haven van 
Zeebrugge. De twee bruggen bevinden zich in Varsenare langs het Kanaal Oostende-Brugge.  
 
De verbinding zelf tussen Jabbeke en Zeebrugge via de A17 is er echter nooit gekomen, met als 
gevolg dat er een aantal achterhaalde onteigeningen waren, dat er een overbodige weg ter hoogte van 
Snellegem kwam en dat er twee nutteloze bruggen gebouwd zijn. 
 
De twee bruggen in Varsenare staan met geen enkele rijbaan in verbinding, en dit reeds 32 jaar lang. 
Deze bruggen zijn sinds de bouw ervan een bizarre nationale attractie  geworden. Het landschap wordt 
er echter grondig door verstoord. Enkel door spelende kinderen en sommige hobbyisten worden de 
bruggen gebruikt. 
 
Nu lijkt er eindelijk schot te komen in het spookbruggendossier. Omdat de onderhoudskosten vrij 
hoog oplopen, heeft men beslist om de twee spookbruggen af te breken. De afdeling Wegen en 
Verkeer West-Vlaanderen voorziet de afbraak binnen haar investeringsbudget. De kredieten zijn 
ingeschreven in het vijfjarenplan. Een voorlopige raming voor de afbraak van de twee bruggen 
bedraagt 200.000 euro. 
 
1. Wat was de initiële kostprijs voor het bouwen van de twee bruggen, de onteigeningen, de 

weginfrastructuur,…? 
 
2. Waarom is de verbinding Jabbeke-Zeebrugge er nooit gekomen?  
 

Dit was immers de reden waarvoor de twee bruggen gebouwd zijn. Bovendien kon/kan de 
groeiende haven van Zeebrugge een extra ontsluiting gebruiken. 

 
3. Wanneer volgt de afbraak van de twee spookbruggen? Wat is de ultieme deadline? 
 
4. Wordt het terrein waar de bruggen zich nu bevinden, in de oorspronkelijke staat hersteld? 
 
5. Welke plannen heeft de Vlaamse Regering voor de zone waar de bruggen zich bevinden? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 985 van 18 september 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
1. De initiële kostprijs voor het bouwen van de twee bruggen was in 1976 respectievelijk 77 miljoen 

(BEF) en 30 miljoen (BEF). 
 Het is moeilijk om nu nog na te gaan hoeveel de onteigeningen indertijd juist gekost hebben, daar 

er meerdere onteigeningen gedaan zijn in verschillende zones, ook volledige percelen en dat een 
gedeelte hiervan opnieuw terug verkocht werd en deels overgedragen werd aan bos en groen of 
deels van nutte gemaakt zijn in recente of huidige projecten (zoals bv. het aansluitingscomplex te 
Jabbeke). 

 
2. De verbinding Jabbeke-Zeebrugge is er indertijd nooit gekomen om reden van de uiteenlopende 

visies van technische en politieke verantwoordelijken van de toenmalige Intercommunale Vereni-
ging voor de Autosnelwegen van West-Vlaanderen, die toen was belast met de aanleg van de 
autowegendriehoek. 

 
3. Het ligt in de intentie van het agentschap Wegen en Verkeer om de bruggen af te breken en is 

voorzien op ons lange termijn programma. Op heden zijn er hiervoor echter nog geen kredieten 
voorzien op een goedgekeurd meerjarenprogramma. 

 
4. Normalerwijze worden de terreinen, na afbraak van de bruggen hersteld in de oorspronkelijke 

staat. 
 
5. Op heden heeft de Vlaamse Regering nog geen concreet plan voor de zones waar de bruggen zich 

bevinden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 2 
van 24 september 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
E40 Adinkerke   -   Plopsalandfiles 
 
Plopsaland in Adinkerke verwacht in 2013 zo’n 1,5 miljoen bezoekers per jaar – een stijging van 88 
procent. Vooral Fransen zouden naar het attractiepark afzakken. Dat zou 5.778 auto’s extra per dag 
betekenen.  
 
De kern van de oplossing die studiebureau Vectris voorstelt, wordt een grote rotonde over het kanaal 
met twee bruggen aan de uiteinden. Vanaf de afrit van de E40 krijgt de weg 2x2 rijstroken en een 
dubbel fietspad. Bij de rotonde zal een bypass aan de oostelijke kant van de Stationsstraat het verkeer 
rond de dorpskern van Adinkerke leiden. In die omleiding komt een nieuwe parking voor het pretpark 
met 3000 parkeerplaatsen.  
 
De plannen moeten nog een hele weg afleggen voor ze gerealiseerd kunnen worden. 
 
1. Wat is de stand van zaken in dit dossier?  
 
2. Hoe concreet zijn de plannen? 
 
3. Is het plan financieel haalbaar? 
 
4. Zijn er alternatieven mogelijk? Zo ja, welke? 
 
5. Wat is de timing voor de realisatie? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 2 van 24 september 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Het eindrapport van het studiebureau Vectris is opgemaakt sedert september 2008. 
 
2. Het voorstel van het studiebureau Vectris is concreet, doch vooraleer het voorstel als definitief kan 

worden bestempeld moeten eerst nog allerlei omvangrijke procedures worden doorlopen zoals 
PAC, MER, RUP enz.. 

 
3. Om redenen vermeld in vorig punt kan er op heden nog geen raming worden opgemaakt. 
 
4. Tijdens het verloop van de studie werden meerdere alternatieven bekeken en bestudeerd, doch 

uiteindelijk bleek dat de oplossing van een oostelijke omlegging, zoals voorgesteld in de studie 
Vectris, de (bijna) enig haalbare is. 

 
5. Op heden kan er op dit dossier nog geen timing voor realisatie worden gezet aangezien er, zoals 

hoger vermeld, verschillende procedures moeten worden doorlopen en indien blijkt dat het 
budgettair verantwoord is. 



 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 3 
van 25 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
N50 Kortrijk-Spiere-Helkijn   -   Fietspad 
 
Volgend jaar wordt het wegdek van de Doornikserijksweg (N50) tussen Hoog Kortrijk en Spiere-
Helkijn vernieuwd. 
 
1. Hoe wordt het fietspad langs deze gewestweg concreet aangepakt? Hoe zal dit worden aangelegd? 
 
2. Waar zijn er oversteekplaatsen voor fietsers voorzien? 
 
3. Is er specifieke signalisatie voorzien bij de oversteekplaatsen voor fietsers? Indien wel, welke? 

Indien niet, wat is de reden? 
 
4. Wanneer zullen de werken concreet starten? 
 
5. Welk budget is voorzien voor de aanleg van de fietspaden? 
 
6. Hoelang zullen de werken duren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 3 van 25 september 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Het projectnummer 1126 ‘N 50 Kortrijk – Spiere-Helkijn. Structureel onderhoud tussen de 

kilometerpunten 48,647 en 59,9’ staat op het indicatief driejarenprogramma AWV 2008-2009-
2010 dat door de minister werd goedgekeurd op 18 april 2008. Op het indicatief driejaren-
programma AWV 2008-2009-2010 is er 1 250 000 euro voorzien in de investeringsjaren 2008 en 
2009. Op het investeringsprogramma AWV 2008, goedgekeurd door de minister op 28 april 2008, 
is een begroting voorzien van 1 250 000 euro. Dit project omvat een wegeniswerk en geen fietspad 
project. Voor de aanleg van vrijliggende fietspaden kan het stadsbestuur, in het kader van het 
convenantenbeleid, een module 13 afsluiten. Het initiatief hiertoe ligt dus bij het stadsbestuur. Het 
wegenisproject zal echter afgestemd worden met het programma voor het wegwerken van de 
gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen (kortweg TV3V). De ontwerpstudie van het 
gevaarlijk kruispunt TV3V nr 3121 van de N 50 met de Kreupelstraat / Bellegemstraat te Kortrijk 
bevindt  zich in een eindfase. Het gevaarlijk punt project omvat een herinrichting van het kruis-
punt met verkeerslichten. Ter hoogte van het kruispunt worden de fietspaden deels vrijliggend 
aangelegd. Dit project zal samen met een structureel onderhoud op de N 50 aanbesteed worden 
vermoedelijk in het 4de kwartaal van 2008. De ontwerpstudie van de N 50 Kortrijk (Bellegem) – 
Structureel onderhoud tussen de kilometerpunten 57,4 (ongeveer ter hoogte van de Ooievaartnest / 
Aubettestraat) en 55,0 (ongeveer ter hoogte de Puttensweg) is momenteel in een eindfase. 

 
2. Ter hoogte van het gevaarlijk kruispunt worden de fietspaden vrijliggend voorzien in het voor-

liggende ontwerp van TV3V met 1 oversteekplaats voor fietsers op de N 50 gelegen tussen de 
Kreupelstraat en de Bellegemstraat. 

 
3. Er wordt specifieke signalisatie voorzien bij de oversteekplaats voor fietsers. Het bord F 50 zal 

worden voorzien ter hoogte van de fietsoversteekplaats.  
 

4. Het is nog niet gekend wanneer de werken zullen starten.  
 

5. Er is geen budget voorzien voor de aanleg van fietspaden. De begroting van het aandeel aanleg 
fietspad is nog niet gekend in het ontwerp van gevaarlijk kruispunt N 50 / Kreupelstraat / 
Bellegemstraat te Kortrijk. 

 
6. Het is nog niet gekend hoelang de geplande werken zullen duren. 



 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 4 
van 25 september 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Kusttram   -   Aanpassing kruispunten 
 
In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 163 van 10 december 2004 in verband met de kusttram en 
meer bepaald de aanpassing van kruispunten, zou ik graag volgende vragen willen stellen. 
 
1. Hoeveel van de oorspronkelijk dertig aan te passen kruispunten moeten nog aangepakt worden? 

Waar zijn deze kruispunten precies gelegen? Wanneer worden deze kruispunten aangepakt? 
 
2. Welke kruispunten werden aangepakt in de periode 2004-2008? Wat was de kostprijs van deze 

aangepakte kruispunten? 
 
3. Welke kruispunten worden in de nabije toekomst nog aangepakt? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 4 van 25 september 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Zoals aangegeven in het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 163 van 10 december 2004, gaat 

het niet over 30, maar slechts over 24 kruispunten. Uit deze lijst zijn volgende kruispunten op 
vandaag nog niet conflictvrij geregeld: 
 

Gemeente Kmp Kruispunt 
Brugge 8,3 N34 met New-Yorklaan 
Brugge  N34 met N31 
Blankenberge 14,43 N34 met Lemallaan 
De Haan 4,09 N34Y met Stationsstraat en Leopoldlaan 
Bredene 26,00 N34 met Koerslaan 
Bredene 28,5 N34 met Breeweg 
Bredene 29,17 N34 met N317 "Groenendijk" 
Oostende 36,75 N34 met Accacialaan "Hertogenplein" 
Middelkerke 45,92 N34 met Arendlaan en Badenlaan 

 
Brugge: beide kruispunten werden herhaaldelijk besproken op de Provinciale Commissie voor 
Verkeersveiligheid. Er is echter geen consensus te vinden tussen de wens naar optimale 
doorstroming van het wegverkeer en de wens naar meer verkeersveiligheid. Deze kruispunten 
vallen binnen het streefbeeld N34 – N-X – Ronsestraat dat thans in opmaak is. 
 
Blankenberge: kruispunt N34 met Lemallaan wordt conflictvrij gemaakt in het kader van het 
project “wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen”. Deze werken zijn 
aanbesteed. 
 
De Haan: de afdeling Verkeerskunde heeft herhaaldelijk aangegeven dat het kruispunt N34Y met 
Stationsstraat en Leopoldlaan om verkeerstechnische redenen niet conflictvrij gemaakt kan 
worden. Wel is een bijkomende beveiliging voorzien voor verkeer dat de Leopoldlaan verlaat 
richting N34Y. 
 
Bredene: 
In 2004 was al duidelijk dat het kruispunt Koerslaan niet zou uitgerust worden met 
verkeerslichten. De infrastructuurwerken voor de aanleg van het kruispunt N34/Breeweg worden 
eerstdaags aanbesteed. De bouwvergunning is al verleend. Dit nieuwe kruispunt wordt conflictvrij 
geregeld. Tegelijk wordt de middenberm van de N34 aan het kruispunt met de N317 
“Groenendijk” afgesloten. 
 
Oostende: 
Een optimale conflictvrije regeling van dit kruispunt vereist infrastructurele aanpassingen aan het 
zuidelijk rijvak, mogelijks het verplaatsen van de tramhalte. Dit dossier werd pas recent opgestart. 

 
Middelkerke: het kruispunt van de N34 met Arendlaan en Badenlaan is slechts uitgerust met een 
verkeerslicht voor de beveiliging van de voetgangersoversteek. Dit is strikt genomen geen 
lichtengeregeld kruispunt. 

 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -825- 
 
 

 

2. De volgende kruispunten werden tussen 2004 en 2008 aangepakt: 
 

Gemeente Kmp Omschrijving Aard van de aanpassing / 
uitvoerder Kostprijs 

Knokke-
Heist 

2,58 N34 met Krommedijk Infrastructurele 
aanpassing / Wegen en 
Verkeer West-
Vlaanderen 

51.500 euro 

De Haan 4,09 N34Y met Stationsstraat 
en Leopoldlaan 

Bijplaatsen verkeerslicht 
/ Elektriciteit en 
Mechanica Gent 
 

 Beperkt 

Bredene 28,09 N34 met Zeelaan Infrastructurele 
aanpassing / Wegen en 
Verkeer West-
Vlaanderen 

47.800 euro 

Oostende 30,35 N34 met Jacobsenstraat en 
Stanleystraat 

Infrastructurele 
aanpassing / De Lijn 

gefinancierd door De 
Lijn 

Oostende 31 N34 met Vismijnlaan en 
Voorhavenlaan 

Infrastructurele 
aanpassing / De Lijn 

gefinancierd door De 
Lijn 

Oostende 0 R31 met N34 (Northlaan) Infrastructurele 
aanpassing / Wegen en 
Verkeer West-
Vlaanderen 

84.379, 50 euro  

Nieuwpoort 51,35 N34 met N39 "Vismijn" Infrastructurele 
aanpassing / De Lijn 

gefinancierd door De 
Lijn 

 
 

3. Volgende kruispunten worden in de nabije toekomst aangepakt: 
 

Gemeente Kmp Kruispunt 
Blankenberge 14,43 N34 met Lemallaan 
Bredene 28,5 N34 met Breeweg 
Bredene 29,17 N34 met N317 "Groenendijk" 
Oostende 36,75 N34 met Accacialaan "Hertogenplein" 

 





 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 6 
van 25 september 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Bodemsanering St.-Amandsberg   -   Stand van zaken 
 
Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag aangaande dit dossier (379/2005-2006). 
 
Uit het antwoord van de toenmalige bevoegde minister bleek dat er een verontreiniging van de grond 
en het grondwater was met gechloreerde solventen. De verontreinigingspluim had zich verspreid via 
het grondwater onder 190 percelen in de woonwijk. 
 
De conclusie dat er geen gevaar is voor de gezondheid staat in contrast met het advies dat OVAM aan 
de bewoners gaf om consumptie van grondwater (gebruiken als drinkwater, besproeien van groenten, 
voor baden, douchen, …) te vermijden.  
 
OVAM was van mening dat de sanering een urgent karakter had. Daarom legde zij een strikte termijn 
op waarbinnen de voorstellen van het bodemsaneringsproject dienden te worden ingediend (eind 
2006). 
 
De minister rekende voor dat het ontwerp van bodemsaneringsproject ten vroegste eind 2006 verwacht 
kon worden en dat de uitvoering van de werken ten vroegste tegen eind 2007 zou kunnen gebeuren. 
 
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de sanering? Wat betekent dit naar de omwonenden 

toe? 
 
2. Voor welke bodemsaneringstechniek werd geopteerd? Wat houdt dit in naar duurtijd van het 

saneringsproject?  
 
3. Hoe lang dienen/dienden de inwoners het gebruik van grondwater te vermijden? 
 
4. Wat zijn de conclusies van het onderzoek naar de aansprakelijkheid? Worden 

voorschotten/saneringskosten gevorderd door de Vlaamse overheid? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 6 van 25 september 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1. De OVAM stemt met de huidige en voormalige exploitant (vennootschap in faling) af voor de 

verdere bodemsanering. Gelet op de complexiteit van het dossier, het moeilijk karakter van de 
verontreiniging (VOCL-verontreiniging), is de bepaling van een saneringstechniek geen sinecure. 
Verschillende nieuwe technologieën zijn hierrond nog in ontwikkeling en dienen te worden 
bestudeerd in functie van hun haalbaarheid. In het betrokken dossier is het de bedoeling om een 
saneringstechniek te kunnen uitwerken die prijs/kwaliteit het beste resultaat oplevert en eventuele 
verdere ontwikkelingen op het terrein niet al te zeer zou belemmeren. De huidige exploitant is op 
dit ogenblik deze evenwichtsoefening aan het uitwerken. 
Gelijktijdig zal er vanuit de OVAM gestreefd worden om te komen tot een samenwerking met als 
doel de meest geschikte ontwikkeling vanuit zowel ruimtelijk, sociaal en financieel oogpunt voor 
dit terrein te definiëren in functie van de bestaande bodemverontreiniging. Dit moet leiden tot een 
reconversie die niet enkel een grote ruimtelijke en sociale meerwaarde betekent voor de omgeving 
en de bewoners van de omliggende buurt maar tevens een haalbare en functiegerichte oplossing 
biedt voor de sanering van de verontreiniging. Hiertoe is de OVAM bezig met het uitwerken van 
een studieopdracht met als doel inzicht te verwerven op: 
- de haalbaarheid van enkele saneringsvarianten afgestemd op mogelijke herontwikkeling van 

de betreffende site;  
- de hieraan gerelateerde saneringskosten en gebruiksbeperkingen; 
- eventuele noodzakelijke maatregelen als gevolg van de verontreiniging in het kader van 

andere regelgevingen.  
Op basis van de huidig gekende verontreinigingstoestand en eventueel bijkomende 
onderzoeksverrichtingen, dient de haalbaarheid van diverse saneringstechnieken geëvalueerd te 
worden rekening houdend met grondverzet, de nieuwe bestemming (in hoofdzaak wonen), de 
huidige infrastructurele toestand van het terrein en met het “toekomstig” stedenbouwkundig 
concept voor deze site specifiek met betrekking tot bv. waar best kelders worden voorzien of 
ondergrondse garages, bovengrondse parkeerterreinen, wegenis, woningen, …. 
 

2. Zoals vermeld in het antwoord op deelvraag 1, is de huidige exploitant dit volop aan het uitwerken 
en zal ook de OVAM opdracht geven om de haalbaarheid van diverse saneringstechnieken te 
evalueren in functie van een mogelijke herontwikkeling en nieuwe bestemming van de site. 

 
3. Voorzichtigheidshalve is het aangewezen dat deze maatregel gehandhaafd blijft totdat er minstens 

duidelijkheid is over de saneringstechniek. 
 
4. Deze vraag is op dit moment minder aan de orde vermits de Vlaamse overheid zelf nog niet 

ambtshalve is moeten optreden in het kader van het bodemsaneringsdecreet. Er is tot op heden dan 
ook nog geen sprake van voorschotten of vordering van saneringskosten. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 804 
van 27 juni 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
Graffitischade   -   Stand van zaken 
 
Heel wat gevels van openbare gebouwen in steden en gemeenten hebben de laatste tijd af te rekenen 
met graffitispuiters. Slogans of tekeningen worden op de gevels aangebracht. 
 
Ook bruggen langs autosnelwegen blijken een geliefkoosde plaats voor graffitispuiters. 
 
1. Hoeveel gevels van openbare gebouwen van het Vlaams Gewest en bruggen langs de 

autosnelwegen werden reeds beklad door graffitispuiters het afgelopen jaar? Graag een overzicht 
per provincie. 

 
2. Wat is de kostprijs om de gevels en bruggen te reinigen? 
 
3. Hoeveel graffitispuiters werden er in 2007 tot op heden betrapt? 
 
4. Welke maatregelen of sancties worden er tegen deze personen genomen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 804) en Bourgeois (nr. 141). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 804 van 27 juni 2008 
van MARK DEMESMAEKER 
 
 
 
1. Vooraf dient opgemerkt dat het exacte aantal bruggen en/of gevels, beklad door graffitispuiters, 

moeilijk is te bepalen, aangezien er bijna continu en overal graffiti wordt aangebracht. 
Desondanks kunnen onderstaande gegevens worden meegedeeld. 
 
Wat de buitendiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer betreft, geeft dit volgende resultaten : 
 
- Wegen Antwerpen : heeft 92 dossiers in behandeling. 
- Wegen Vlaams-Brabant : geen exacte gegevens beschikbaar rekening houdende met 

 bovenvermelde opmerking. 
- Wegen West-Vlaanderen : 5 bruggen. 
- Wegen Oost-Vlaanderen : 20-tal graffitimisdrijven, voornamelijk op de bovenbruggen 

 en EMG-cabines, die zich voornamelijk in de grotere agglomeraties, 
 zoals bv. Gent, situeren. 

- Wegen Limburg : 2-tal locaties. 
 

 In het werkingsgebied van nv De Scheepvaart wordt jaarlijks op ongeveer 40 bruggen graffiti 
aangebracht. Deze bruggen zijn gelegen langs kanalen in de provincies Antwerpen en Limburg. 

 In de ambtsgebieden van de afdelingen Zeeschelde en Zeekanaal van Waterwegen en Zeekanaal NV 
werden respectievelijk 14 en 9 gevallen van graffitischade op gebouwen en bruggen vastgesteld. De 
afdeling Bovenschelde houdt geen overzicht van graffitischade bij. 

 
2. De kosten voor het verwijderen van graffiti zijn moeilijk te bepalen, aangezien de graffiti hetzij door 

eigen personeel wordt weggehaald, hetzij wordt verwijderd in het kader van het algemeen onderhoud 
van bruggen. 
Afhankelijk van de locatie, de ondergrond en de bereikbaarheid van de graffitischade, bedraagt de 
kostprijs voor het verwijderen van graffiti rond de 30 à 40 euro per m². Hierin zitten het 
overschilderen, de personeelskost en het inzetten van veiligheidsmaatregelen vervat. 
Zo bedroeg voor de buitendienst Wegen Antwerpen de totale kostprijs ongeveer op 77.226 euro. Bij 
Waterwegen en Zeekanaal NV werd het afgelopen jaar ca. 62.000 euro uitgegeven voor het reinigen 
van gevels en bruggen. 
 

3. Globaal werden er door het Agentschap Wegen en Verkeer in 2007 7 personen betrapt. Voor 
Waterwegen en Zeekanaal N.V. betrof dit 4 graffitispuiters die op heterdaad werden betrapt. 

 
4. De maatregelen die t.o.v. deze personen worden getroffen kunnen zijn: 

 
- een voorstel tot minnelijke schikking, waarbij de betrapte zelf en op eigen kosten de schade 

herstelt en/of de reiniging uitvoert ; 
 

- een aangifte bij de politie. Indien de schadeverwekker gekend is, wordt een proces-verbaal van 
vaststelling van schade opgemaakt en de nodige stappen ondernomen om de schade te verhalen. 
Ook een gerechtelijke vervolging is mogelijk. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 8 
van 30 september 2008 
van JOS STASSEN 
 
 
 
Doortrekking N41 Dendermonde-Aalst   -   Besluitvorming 
 
De procedures en studies die de basis moeten vormen voor de besluitvorming over de 
verkeersafwikkeling tussen Aalst en Dendermonde, langs de N41, zijn aan de gang. De 
streefbeeldstudie is afgerond, en op dit moment wordt gewerkt aan een plan-MER en RUP voor het 
weggedeelte tussen N406 en N47. 
 
De procedures van MER en RUP dienen afgerond te zijn in 2009, zoals de minister bevestigt in het 
antwoord op de schriftelijke vraag van de heer Van Malderen van 19 maart 2008 (nr. 515, 
Websitebulletin publicatiedatum 17-09-2008). Voor de afronding van de procedures kunnen dus geen 
beslissingen worden genomen. Deze stelling bevestigde de minister ook in zijn brief aan de 
organisaties die bezwaren hebben tegen de doortrekking van de N41, met als teneur dat nog geen 
conclusies getrokken kunnen worden en dat de bezwaren van de verenigingen voorwerp moeten zijn 
van het plan-MER. 
 
Wat een plan-MER is, staat duidelijk omschreven op www.mervlaanderen.be :  
“milieueffectrapport over een plan of programma (plan-MER) : een openbaar document waarin, van 
een voorgenomen plan of programma en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen 
alternatieven, de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge samenhang op een 
systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd, en 
aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of 
gecompenseerd kunnen worden, hierna plan-MER te noemen.” 
 
Dat betekent dus dat in het plan-MER ook alternatieven worden bekeken, niet enkel tracéalternatieven. 
Als die alternatieven door organisaties uit het maatschappelijk middenveld worden aangereikt, dienen 
ze redelijkerwijs in beschouwing genomen te worden. 
 
Het is dan ook opvallend dat de minister in het antwoord op de schriftelijke vraag van de heer Van 
Malderen van 19 maart 2008 stelt: “De procedures van MER en RUP dienen afgerond te zijn in 2009, 
zodat tegen het einde van dat jaar de aanbesteding van de eerste fase kan aanbesteed worden, namelijk 
de brug over de Dender in Denderbelle.” 
“De aanvang van de werken is voorzien in het voorjaar 2010. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd 
met het oog op een ingebruikneming van het wegvak tussen Oudegem (N406) en Lebbeke (N47) tegen 
het jaar 2013.” 
 
De minister wacht dus niet op het plan-MER om uitspraken te doen over de volgende stap in de 
ontwikkeling van de N41. 
 
1. Gaat de minister ervan uit dat het plan-MER een belangrijk document is om de verdere 

beleidsbeslissingen op te baseren? 
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2. Worden in het plan-MER ook alternatieven, en niet enkel tracéalternatieven, voor de doortrekking 
van de N41 tussen N406 en N47 onderzocht, zoals bevestigd in de brief van de minister aan de 
verenigingen die ernstige bezwaren hebben geuit tegen de doortrekking? 

 
3. Acht de minister het raadzaam om als minister van Leefmilieu en Natuur niet te wachten op de 

afronding van de plan-MER om uitspraken te doen over infrastructuurwerken met een ernstige 
impact? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 8 van 30 september 2008 
van JOS STASSEN 
 
 
 
1. Het belang van een plan-m.e.r. is evident: alle stappen die voorzien zijn in de regelgeving voor 

de realisatie van een dergelijk project zijn belangrijk. Zo zal o.m. de plan-m.e.r. aanleiding 
geven tot de passende beslissingen. Voorlopig is nog geen plan-m.e.r. opgestart bij de dienst 
MER zodat nog niet definitief werd afgebakend welke alternatieven het voorwerp zullen 
uitmaken van het onderzoek in de plan-m.e.r. Er werd wel een aanzet gegeven in het stopgezette 
project-m.e.r.-proces. De opdracht voorzag in eerste instantie immers in de opmaak van een 
project-m.e.r., maar gelet op de nieuwe reglementering inzake de opmaak van RUP’s, diende 
vooraf een plan-m.e.r. opgemaakt te worden. Parallel zal een RUP worden opgemaakt. 

 
2. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen zal opdrachtgever zijn voor het opmaken van een 

RUP en een plan-m.e.r. De beide studieopdrachten worden nog voorbereid. Er is dus nog niet 
definitief afgebakend welke alternatieven het voorwerp zullen uitmaken van het onderzoek in de 
plan-m.e.r. Er is daartoe weliswaar een aanzet gegeven in het eerder vermelde stopgezette 
proces van de project-m.e.r. 

 
3. Ik wens niet voorop te lopen op de conclusies van de plan-m.e.r., maar dat belet anderzijds niet 

dat parallel met de m.e.r.-procedure andere onderzoeken kunnen gebeuren en dat binnen een 
meerjarenprogramma kredieten worden voorbehouden om de wegverbinding tussen Aalst, 
Dendermonde en Sint-Niklaas te verbeteren.  

 
 Het is daarom geenszins de bedoeling infrastructuurwerken uit te voeren op een traject dat nog 

ter discussie zou staan. 
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Vraag nr. 11 
van 1 oktober 2008 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
Autosnelwegparkings   -   Stand van zaken 
 
De parkings langs onze autosnelwegen staan overvol, vrachtwagens staan steeds vaker geparkeerd op 
de pechstrook voor en voorbij een overvolle parking of in dubbele rijen op de parking zelf. De 
transportarbeidersbond spreekt van 25 tot 30 procent te weinig parkeerplaatsen. Dit leidt tot 
gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast zijn de bestaande faciliteiten onvoldoende om de grote stroom 
vrachtwagenchauffeurs behoorlijk op te vangen, bijvoorbeeld de sanitaire voorzieningen. 
 
In 2007 werd er door de transportsector een zwartboek  “Veilige parkings” gepubliceerd, handelend 
over de kwaliteit en veiligheid van de parkings. De evaluatie een jaar na publicatie van dit zwartboek 
stelt geen verbetering maar een achteruitgang vast. Nochtans bepaalt de kwaliteit en veiligheid van de 
parkings grotendeels de gezondheid en veiligheid van de chauffeurs en is een gezonde, goed uitgeruste 
chauffeur over het algemeen ook een veilige chauffeur. 
 
Op een eerder gestelde parlementaire vraag (vraag om uitleg van 15-01-2008) antwoordde de minister 
dat er een conceptnota voor bewaakte parkings werd uitgewerkt door een overlegplatform. Deze nota 
focust zich blijkbaar nog te weinig op het comfort en de faciliteiten op de parkings, en legt de nadruk 
veeleer op de veiligheid van de parkings. De positieve resultaten met betrekking tot de veiligheid die 
geboekt werden (van 705 ladingdiefstallen  in 2005 naar 27 ladingdiefstallen in 2007)  tonen aan dat er 
wel verbetering is op dat vlak, terwijl de chauffeurs toch blijven klagen over de onveiligheid. 
 
In haar beleidsbrief heeft de minister enige aandacht geschonken aan de kwaliteit van de parkings door 
middel van de toekenning van een kwaliteitskenmerk per parking en heeft zij het over een proefproject 
met autonome sanitaire installaties op de parking van Peutie. 
 
1. Wat is de stand van zaken voor de maatregelen die op korte termijn waren voorzien om tot een 

uitbreiding van  het aantal parkeerplaatsen te komen? 
 
2. In hoeverre ziet de minister de mogelijkheid tot overleg met de privésector? 
 
3. Welke maatregelen worden er genomen om het comfort en de kwaliteit op de parkings te 

verbeteren? 
 
4. Is er al een evaluatie gebeurd van het proefproject “autonome sanitaire installatie”? Zo ja, wat was 

het resultaat? Zo neen, voor wanneer is deze evaluatie gepland? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 11 van 1 oktober 2008 
van MARGRIET HERMANS 
 
 
 
1. Om het concrete capaciteitstekort op de snelwegparkings op te vangen werd nagegaan op welke 

parkings dit tekort zich manifesteert en welke uitbreidingsmogelijkheden er bestaan rekening 
houdende met de juridisch-planologische context.   
Omdat vele parkings in de nabijheid van vogelrichtlijn-, habitatrichtlijn-, VEN- of Ramsar-
gebieden gelegen zijn is een uitbreiding vaak onmogelijk. Ook in alle andere gevallen is een 
gewestplanwijziging noodzakelijk. Een oplossing op zeer korte termijn is dus helemaal niet 
evident. 

 Op de concessies die thans aflopen te Wetteren (E40) en Minderhout (E19)- richting Breda- is 
een uitbreiding van de capaciteit van de parking mogelijk zonder dat de parking zelf moet 
uitbreiden. Daar wordt een aanzienlijke toename van het aantal parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens voorzien: van een 30-tal naar een 100-tal. 

 
2. Omdat het hier om parkings gaat die destijds voor 30 jaar of soms meer in concessie zijn 

gegeven, kan moeilijk van de concessiehouders verwacht worden dat zij op het einde van hun 
concessie nog zware investeringen zouden doen om de capaciteit van deze parkings uit te 
breiden. Dit zou een hernegotiëren van de concessieovereenkomst vergen met als gevolg een 
verlenging van de concessietermijn of een financiële tussenkomst in de kosten gegenereerd door 
de uitbreiding, inclusief het omzetverlies. De Vlaamse overheid heeft ervoor geopteerd om 
eerder het einde van de concessietermijn af te wachten om dan in de nieuwe 
besteksvoorwaarden een grotere parkeercapaciteit te eisen. 

 
3. De uitbreiding van de snelwegparkings met bijkomende parkeerplaatsen voor vrachtwagens is 

gekoppeld aan het project ter verhoging van de veiligheid op de parkings.  
In de aanbesteding voor de concessie van Wetteren, waarvan de aankondiging van de 
kandidatuur-stelling al gepubliceerd werd, wordt een beveiligde parking voor vrachtwagens 
voorzien. 

 Naast een camerabewaking voor de gewone parking (lezen van nummerplaten + PTZ dome 
voor een algemeen beeld van de parking), zal deze afzonderlijke parking afgesloten worden 
door een omheining, zal de toegang via automatische slagbomen geregeld worden en zal een 
“fysiek “ toezicht op de parking verzekerd worden.  
Het gebruik van de bewaakte parking zal de eerste 30 minuten gratis zijn.  

 De sanitaire voorzieningen zullen aangevuld worden met extra was-, douche- en 
toiletfaciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs. Ook op restauratiegebied zal een afzonderlijke 
ruimte voorzien worden voor de vrachtwagenchauffeurs en worden er betreffende gezonde 
voeding in het dagelijkse aanbod verplichtingen opgelegd. 

 
4. Voor het bestek van Minderhout zal hetzelfde principe van beveiligde parking gehanteerd 

worden. 
Ten slotte bestaat er een project om de grensparkings te Rekkem (E17) en Postel (E34) om te 
bouwen tot beveiligde parkings en deze in concessie te geven aan een privé bedrijf dat zal 
instaan voor de bewaking en exploitatie van de inrichtingen. Om met dit project van start te 
kunnen gaan moeten echter de douanegebouwen die nog eigendom zijn van de federale 
overheid, overgedragen worden. Deze overdracht wordt thans besproken in het Overlegcomité 
federale overheid – gemeenschaps-/gewestoverheden. 
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5. Er is tot op heden nog geen evaluatie gebeurd van het proefproject” autonome sanitaire 

installatie omdat deze nog niet werd gerealiseerd. 
 Aan de opmaak van de aanbestedingsdocumenten voor de bouw en het schoonmaken van de 

paviljoenen en het onderhoud van de installaties, wordt de laatste hand gelegd. 
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HILDE CREVITS 
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Vraag nr. 12 
van 1 oktober 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
N34 Koninklijke Baan   -   Toekomstvisie 
 
De provincie West-Vlaanderen liet een studie maken over de toekomst van de N34. Volgens de studie 
zou de Koninklijke Baan hier en daar weer een gewone weg kunnen worden met voorrang voor 
plaatselijk verkeer, op andere trajecten zou de N34 een snelle verbindingsweg met vier rijstroken 
blijven. 
 
Een groot probleem vormen zeker de slierten auto’s die in de zomer aan weerskanten van de 
Koninklijke Baan parkeren. Gezinnen met kinderen steken de weg en de tramsporen over om in de 
duinen te geraken. Deze onveilige situatie zou kunnen opgelost worden door op stukken van de 
Koninklijke Baan die niet meer gebruikt worden, parkeerhavens te maken met bruggen, tunnels en 
oversteekplaatsen.  
 
1. Is de minister op de hoogte van de plannen van de N34 opgemaakt in opdracht van de provincie? 
 

Werd ter zake reeds overleg gepleegd tussen het Vlaams Gewest en de provincie? Zo ja, wat 
waren de bevindingen? 
 

2. Welke concrete initiatieven werden in dit dossier al genomen? 
 
3. Wat is de visie van de minister rond de toekomst van de N34? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 12 van 1 oktober 2008 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
1. Ik ben op de hoogte van deze plannen. 
 

De studie “Waarheen met de Koninklijke Baan” werd uitgevoerd door de provincie West-
Vlaanderen in uitvoering van de taakstelling opgenomen in haar Ruimtelijk Structuurplan. Het 
Vlaams Gewest was – via de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid en VVM De Lijn – vertegenwoordigd in de stuurgroep. 

 
2. De provinciale studie “Waarheen met de Koninklijke Baan” biedt in eerste instantie een kader 

voor de uitvoering van latere projecten. De studie moet ondergebracht worden bij de visie-
elementen die opgenomen worden bij de opmaak van start- en projectnota’s voor doortochten of 
andere herinrichtingprojecten. In die zin zijn hier geen specifieke dossiers aan te koppelen, maar 
zal de studie wel doorwerken bij de voorbereiding van alle projecten langs de kust. Toch vermeld 
ik de doortochten van Wenduine of Zeebrugge, die de eerstkomende jaren zullen aangepakt 
worden, alsook de situatie te Middelkerke waar de studie een kader vormt om verder te werken 
aan de verbetering van de ontsluiting van de badplaats naar het hoofdwegennet, waarvan wij thans 
de omleiding rond Slijpe aanleggen. 

 
3. Voor mijn visie verwijs ik naar de tekst als bijlage. Deze tekst werd in mijn naam door de heer 

Decramer, van het AWV, uitgesproken op de door de provincie georganiseerde studienamiddag 
over de N34. 

 
BIJLAGE 
 
Tekst uitgesproken op de door de provincie georganiseerde studienamiddag over de N34. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/CREVITS/12/antw.012.bijl.001.doc 
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Vraag nr. 13 
van 2 oktober 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
Infrastructuurwerken   -   Fietsers 
 
Momenteel worden een aantal gewestwegen omgevormd tot primaire weg categorie 1. Daarbij worden 
gelijkgrondse kruispunten met verkeerslichten vaak vervangen door een op- en afrittencomplex. Dat is 
bijvoorbeeld het geval op de R4-West, de R4-Oost en de N49/E34 Antwerpen-Knokke. Op die drie 
gewestwegen zullen de komende jaren nog verschillende kruispunten met verkeerslichten opgeheven 
worden. 
 
Bij de aanleg van die complexen wordt niet altijd op de juiste manier rekening gehouden met zwakke 
weggebruikers. Sinds de opening van het Ovaal van Wippelgem op de R4-West bijvoorbeeld moeten 
fietsers een kilometerslange omweg maken, want voor hen werd geen oversteekmogelijkheid voorzien. 
Die komt er wel, maar dat zal nog een aantal jaren duren. De plannen voor het “Schakelpunt op de 
N49 te Moerbeke-Kruisstraat” zijn klaar voor uitvoering, maar zwakke weggebruikers zullen niet meer 
aan de overkant geraken want voor hen is er geen oversteekmogelijkheid voorzien in de plannen.  
 
1. Op welke manier wordt bij het ontwerpen van plannen voor gewestelijke infrastructuurwerken 

rekening gehouden met zwakke weggebruikers?  
 
2. Welke criteria bepalen of er daarbij al dan niet alternatieve en gebruiksvriendelijke voorzieningen 

komen voor bijvoorbeeld fietsers? 
 
3. Is er al aan gedacht om voor belangrijke infrastructuurwerken van het Vlaams Gewest 

bijvoorbeeld een verplichte studie omtrent de fietsinfrastructuur in te voeren, zodat die alternatieve 
fietsinfrastructuur niet over het hoofd gezien kan worden? 

 
4. Beschikt de minister over mogelijkheden om de lokale overheden ertoe aan te zetten om bij 

wegenwerken waarvoor gemeenten bevoegd zijn, tegelijkertijd de infrastructuur voor zwakke 
weggebruikers te verbeteren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 13 van 2 oktober 2008 
van JOKE SCHAUVLIEGE 
 
 
 
1. Bij het ontwerp van infrastructuurwerken houdt het Vlaamse Gewest maximaal rekening met de 

noden en wensen van alle categorieën weggebruikers: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, 
“gewone” automobilisten, vrachtvervoer, motorrijders, andere tweewielers, gehandicapten, … 

 Dit gebeurt op basis van de aanbevelingen in de verschillende vademecums die in overleg met 
alle betrokken actoren werden opgesteld. 

 
2. Wanneer er beperkingen zijn om tegen een redelijke kostprijs rekening te houden met alle 

wensen van de verschillende soorten weggebruikers, wordt vooral gekeken naar de 
verkeersveiligheid, naar het aantal huidige weggebruikers en het toekomstig potentieel, en naar 
de mogelijke alternatieven. 

 
3. Zoals hoger reeds aangegeven, wordt rekening gehouden met alle categorieën weggebruikers. 

Dit is een vanzelfsprekende verplichting voor de ontwerpers. Dit gebeurt echter op een 
geïntegreerde manier. Deze werkwijze is de enig praktisch haalbare bij de ontwerpen. 

 Daarnaast wordt er overkoepelend voor gezorgd dat de verschillende ontwerpen een logisch 
geheel vormen. Zo is er voor fietsers een bovenlokaal fietsroutenetwerk uitgestippeld. 

 
4. Via het convenantenbeleid kan het gewest sturend optreden bij het uitstippelen van het 

mobiliteitsbeleid op gemeentelijk vlak en de infrastructuurwerken die hieruit voortvloeien. 
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Vraag nr. 14 
van 2 oktober 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
Albertkanaal Wijnegem   -   Sluisproject 
 
De jongste jaren neemt het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal voortdurend toe. Ook in de nabije 
toekomst zal die stijging wellicht aanhouden. Algemeen wordt verwacht dat, naast het bijkomende 
scheepvaartverkeer als een gevolg van de normale economische groei, de bouw van het Deurganckdok 
het containertransport nog zal opdrijven.  
 
In het licht van deze ontwikkelingen bestaan er plannen om een nieuwe vierde sluis te bouwen in 
Wijnegem. De nieuwe duwvaartsluis zou naar verluidt komen ten noorden van het bestaande 
sluizencomplex. Daarnaast is er ook de intentie om de Turnhoutsebaanbrug te vervangen. Beide 
projecten zullen zonder meer een enorme impact hebben op de gemeente Wijnegem. 
 
1. In hoever zijn de plannen voor de bouw van een nieuwe vierde sluis op het Albertkanaal in 

Wijnegem definitief?  
 
2. Op welke wijze wordt de noodzaak voor de realisatie van dit project in ruime mate technisch 

onderbouwd?  
 
3. Waar zal de nieuwe sluis precies worden ingeplant? 
 
4. Hoe groot is de samenhang tussen het project van de nieuwe sluis en dat van de vervanging van de 

Turnhoutsebaanbrug? In welke mate worden beide projecten op elkaar afgestemd? 
 
5. Op welke manier worden alle actoren op het terrein, in de eerste plaats het lokale bestuur, bij deze 

ontwikkelingen betrokken, met de bedoeling om een voldoende groot maatschappelijk en 
economisch draagvlak te creëren? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 14 van 2 oktober 2008 
van DIRK DE KORT 
 
 
 
1. NV De Scheepvaart gaat er op basis van de groeicijfers van de scheepvaart van uit dat binnen 

afzienbare tijd een vierde sluis noodzakelijk zal zijn om de groeiende scheepvaart op het 
Albertkanaal ter hoogte van het sluizencomplex van Wijnegem op een vlotte en veilige wijze te 
kunnen blijven verwerken. Een grondige analyse van de verwachte groei van de scheepvaart zal 
in de volgende maanden moeten uitwijzen binnen welke termijn een vierde sluis operationeel 
dient te zijn.  

 In het kader van het voornoemde onderzoek zullen naast de economische noodwendigheid ook 
de mogelijke technische oplossingen en de te volgen juridische-administratieve procedures 
worden onderzocht. 

 
2. Cf. antwoord op vraag 1 
 
3. NV De Scheepvaart gaat er op dit ogenblik van uit dat de aangewezen inplantingsplaats voor 

een vierde sluis zich situeert op de rechteroever (noorderoever). 
 Op deze plaats zou het project met een minimum aan onteigeningen kunnen worden 

gerealiseerd. 
 
4. NV De Scheepvaart zal de onderzoeken naar de bouw van een bijkomende sluis en de herbouw 

van de brug in de Turnhoutsebaan maximaal op elkaar af te stemmen. De doelstelling is om een 
geïntegreerd project te realiseren waarvan de uitvoering een minimum aan hinder veroorzaakt. 

 
5. NV De Scheepvaart zal in het kader van de uit te voeren onderzoeken voor beide projecten de 

betrokken actoren en in het bijzonder de gemeente Wijnegem betrekken. De bedoeling is om 
een project te realiseren dat het resultaat is van een brede maatschappelijke en economische 
afweging.  
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Vraag nr. 15 
van 3 oktober 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Actieplan fijn stof   -   Puurs 
 
Aansluitend op mijn schriftelijke vraag nr. 882 van 13 augustus 2008 in verband met 
fijnstofproblematiek in Ruisbroek-Puurs had ik van de minister graag nog volgende toelichtingen 
gekregen. 
 
1. Acht de minister het in het concrete geval van de gemeente Puurs, en mede in het licht van de 

conclusies van het actieplan hotspots van mei 2007, nodig dat ook de gemeente zelf maatregelen 
neemt om de fijnstofproblematiek in de hotspotzone Ruisbroek-Puurs aan te pakken? Zo ja, in 
welke zin? Zo neen , waarom niet? 

 
2. Heeft de gemeente Puurs tot op heden zelf al maatregelen in dit verband genomen? Zo ja, welke? 
 
3. Wat is de plaats van de fijnstofproblematiek in de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente 

Puurs? Diende Puurs in dit verband projecten in? 
 
4. De minister deelt mee dat de fijnstofproblematiek in regelmatig overleg met de gemeente van 

nabij wordt gevolgd. 
 

Kan concreet worden meegedeeld, specifiek met betrekking tot fijn stof, wanneer dat overleg heeft 
plaatsgevonden, wie daarbij betrokken was, welke elementen daarbij besproken werden en welke 
de conclusies hiervan waren? 

 
5. Welke besluiten trekt de minsiter uit de vaststellingen gedaan in de punten 1 tot 4? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 15 van 3 oktober 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
1. De studies naar de bronnen van fijn stof in de industriezones met meetpunten hebben 

aangetoond dat voornamelijk diffuse bronnen een belangrijke plaatselijke bijdrage hebben op de 
meetpunten. Het gaat meer bepaald over manipulatie - zoals op- en overslag - van stuifgevoelige 
stoffen. Op basis van deze vaststelling werd in het actieplan hotspots de volgende actie 11 
geformuleerd “Onderzoek naar de nood aan aanscherping van de Vlaremvoorwaarden ter 
reductie van diffuse emissies.” In navolging hiervan worden momenteel de bepalingen rond 
stuifgevoelige stoffen herbeken.  

 
 Specifiek ter hoogte van Ruisbroek bleken eveneens diffuse bronnen van belang te zijn, die in 

deze zone in belangrijke mate aanwezig zijn, evenals de bijdrage van de A12 (gewestweg). Naar 
de diffuse bronnen toe werden er door de afdeling Milieu-inspectie van mijn administratie reeds 
verschillende actieplannen opgelegd aan bedrijven. Door de afdeling milieuvergunningen 
werden voor verschillende bedrijven bijzondere voorwaarden voorgesteld en vervolgens 
opgenomen. Op het vlak van reducties van wegverkeer zijn er op Vlaams niveau reeds 
verschillende maatregelen goedgekeurd en andere zitten nog in de pipeline. Ik hecht daar als 
minister veel belang aan gezien verkeersemissies en meer bepaald roetdeeltjes waarschijnlijk tot 
de meest schadelijke fracties behoren.  

 
 Wat de acties die de gemeente zelf kan nemen betreft, gaat het eveneens over het opnemen van 

bijzondere voorwaarden in de milieuvergunningen voor zover het klasse twee bedrijven zijn. Ik 
vind het als minister inderdaad van belang dat dergelijke maatregelen genomen worden.  

 
2. Of de gemeente Puurs zelf al maatregelen nam naar de diffuse bronnen die onder haar 

bevoegdheid vallen is me niet duidelijk. Gezien de problematiek zich stelt voor gans Vlaanderen 
en niet enkel op de plaatsen waar er meetpunten aanwezig zijn, is de aanpak generiek naar 
diffuse bronnen, evenals de aanpak naar andere bronnen zoals wegverkeer, geleide bronnen, … 
U dient zich hiervoor te wenden tot het gemeentebestuur. 

 
3. De fijnstofproblematiek binnen de samenwerkingsovereenkomst is gericht naar maatregelen die 

betrekking hebben op mobiliteit. De emissies van wegverkeer behoren immers waarschijnlijk tot 
de meest schadelijk en het wegverkeer treft het grootste deel van de bevolking van een 
gemeente. 

 
 In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 organiseerde de gemeente Puurs in 

2007 de actie “Met belgerinkel naar de winkel” Deze actie stimuleert de inwoners om hun 
boodschappen met de fiets te doen in plaats van met de auto. De gemeente organiseerde ook een 
cursus ecodriving voor het gemeentepersoneel. Tijdens deze cursus leren bestuurders hoe ze op 
een milieuvriendelijke manier hun wagen kunnen besturen. Daarnaast waren er nog enkele 
acties die de gemeente ondernam, maar waarvoor geen subsidies werden aangevraagd binnen de 
Samenwerkingsovereenkomst, namelijk een uitbreiding van zone 30 in het centrum van Puurs 
en de aankoop van extra dienstfietsen om dienstverplaatsingen met de fiets te kunnen doen. De 
gemeente voerde ook nog enkele acties uit die onrechtstreeks het milieuvriendelijk rijgedrag 
bevorderen. Het gaat hier dan vooral over infrastructuurwerken en sensibilisatie in infobladen. 
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 Voor de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 diende de gemeente Puurs momenteel nog 
geen projecten in, in het kader van het thema mobiliteit. Er werden dus nog geen projecten 
ingediend met betrekking tot de fijnstofproblematiek.  

 
4. Er werd voor de eerste maal een algemeen overleg georganiseerd op 15 september 2006. Hier 

werd ingegaan op de fijnstofproblematiek, hoe gemeenten knelpuntplaatsen in kaart kunnen 
brengen en wat mogelijke acties zijn. Ook werd gestimuleerd om projecten in te dienen in kader 
van de samenwerkingsovereenkomst. Hierna werd vervolgens bij de verschillende  provincies 
geïnformeerd naar de nood aan bijkomend overleg en hulp bij het indienen van acties in kader 
van de samenwerkingsovereenkomst.  

 
5. Besluiten zijn dat er op Vlaams niveau veel gedaan wordt voor de fijnstofproblematiek. In kader 

van een nakende aanscherping van de voorwaarden voor diffuus stof, zou het ter stimulering van 
de steden en gemeenten goed zijn om bijvoorbeeld via een studiedag te wijzen op het belang van 
diffuse emissies en de mogelijke maatregelen. Verder moeten de steden en gemeenten blijvend 
gestimuleerd worden voor het indienen van projecten in kader van de samenwerkings-
overeenkomst. 





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -849- 
 
 

 

VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 16 
van 3 oktober 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
Jachtbesluit   -   Veerklemmenverbod 
 
In het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht 
kan worden uitgeoefend, staan veerklemmen gecatalogeerd onder de verboden jachtmethoden en 
jachtmiddelen (art. 3, punt 6°). Ook het bijhouden en verhandelen ervan is verboden.  
 
Iedereen lijkt het erover eens dat het gebruik van veerklemmen bij de jacht moet verboden blijven. 
Toch rijzen enkele vragen in verband met het ontbreken van een duidelijke definitie van veerklemmen. 
In iedere tuin-, dieren- en landbouwspeciaalzaak kan men veerklemmen kopen voor het bestrijden van 
de bruine, de zwarte rat en de muskusrat. Ook openbare besturen maken veel gebruik van 
veerklemmen in hun strijd tegen ongedierte. 
 
1. Acht de minister het niet zinvol om te verduidelijken welke veerklemmen beoogd worden in 

artikel 3, punt 6°? Kan zij dit toelichten? 
 
2. Mag een houder van een jachtverlof in het bezit zijn van veerklemmen voor het bestrijden van de 

bruine rat, de zwarte rat en de muskusrat? Kan de minister dit toelichten? 
 
3. Kunnen luidens artikel 3, 6° van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van 

de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend, veerklemmen voor het bestrijden van 
de bruine rat, de zwarte rat en de muskusrat nog verhandeld worden in tuin-, dieren- en 
landbouwspeciaalzaken en in het bezit gehouden worden door particulieren en openbare besturen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr.16 van 3 oktober 2008 
van HERMAN SCHUEREMANS 
 
 
 
1.  Wanneer een begrip in de regelgeving niet wordt gedefinieerd, dient dat begrip in zijn normale 

taalkundige betekenis te worden verstaan. Volgens het Groot woordenboek Van Dale is een 
veerklem een klem die met een stalen veer werkt; een klem wordt dan weer omschreven als een 
soort van stalen beugel met veer die dichtslaat als men erop trapt.  

 
2.  De wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten 

schadelijke organismen en de koninklijke besluiten voor de uitvoering daarvan (25 augustus 
1971, 5 januari 1981, 19 november 1987, 14 augustus 1989, 3 mei 1994) verplichten expliciet en 
de bestrijding van de bruine rat, de zwarte rat en de muskusrat. Zodra de verantwoordelijke 
vaststelt dat zich op zijn goederen ratten bevinden, moet hij onmiddellijk voor de verdelging 
ervan zorgen (art. 45). Onder “de verantwoordelijke” wordt hier verstaan “de eigenaar, de 
huurder, de gebruiker, publiek of privaatrechtelijke persoon, die, in welke hoedanigheid ook, 
een recht uitoefent op cultuurgronden, braakliggende gronden, bossen of wouden, of elk ander 
terrein daarin begrepen de gronden van nijverheidsinstellingen, gebouwen, opslagplaatsen, 
vervoermiddelen en elk ander voorwerp dat kan drager zijn van schadelijke organismen” (art. 
50). De verantwoordelijke kan de muskusratbestrijding toevertrouwen aan een derde die steeds 
in het bezit moet zijn van een geschreven machtiging met gelegaliseerde handtekening (art. 48). 
In het kader van rattenbestrijding is het gebruik van elke soort klem toegestaan, behalve de 
wildklem (verboden volgens Verordening (EEG) Nr. 3254/91 van de Raad van 4 november 
1991), die enkel de poot van het dier vastgrijpt en het dier (tijdelijk) in leven laat. 

 
 Indien de houder van een jachtverlof handelt in functie van verantwoordelijke, of aangesteld is 

door de verantwoordelijke, voor de bestrijding van ratten mag hij in het bezit zijn van 
veerklemmen. 

 
3. Ja, dat is niet uitgesloten. Het verbod vermeldt in artikel 3, 6° van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30 mei 2008 houdende vaststellingen van de voorwaarden waaronder de jacht kan 
worden uitgeoefend, is alleen van toepassing voor de bejaging of de bestrijding van de 
wildsoorten opgenomen in artikel 3 van het jachtdecreet. De bruine rat, zwarte rat of muskusrat 
zijn daarin niet vermeld. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 17 
van 3 oktober 2008 
van JAN PENRIS 
 
 
 
Luitenant Lippenslaan Borgerhout   -   Beplanting middenberm 
 
Enige tijd geleden werd de middenberm van de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout heraangelegd. 
Terwijl deze middenberm voorheen mooi beplant was met een graspartij, enkele hoogstammige 
bomen en af en toe met seizoensbloeiende bloemen, werd nu voor een onpersoonlijke mulchlaag 
gekozen, waartussen enkele lage onbestemde struikplanten werden geplant. 
 
Werd het perk op de middenberm vroeger geregeld onderhouden, dan is dat sinds de heraanleg 
blijkbaar niet meer het geval. Enkele struiken schijnen hun aanplanting niet of nauwelijks overleefd te 
hebben en de mulchlaag blijkt een hardnekkige vasthouder van zwerfvuil allerhande te worden. 
 
Terwijl de Luitenant Lippenslaan vroeger een van de mooiere straten van Borgerhout genoemd kon 
worden, is zij sinds de groeningreep er qua uitzicht enorm op achteruitgegaan. 
 
Welke stappen ondernemen de diensten van de minister om de Luitenant Lippenslaan opnieuw in haar 
oude luister te herstellen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 17 van 3 oktober 2008 
van JAN PENRIS 
 
 
 
De beplanting op middenberm van de L. Lippenslaan voor de sanering, bracht tal van klachten met 
zich mee. De klachten gingen over het feit dat de sierplanting versleten was, de boordstenen 
overgroeid waren, er oversteken waren die wettelijk niet in orde waren (geen zebrapaden of lichten 
aan deze oversteken), de zichtbaarheid aan deze oversteken te wensen overliet, de beplanting te dicht 
tegen de boordsteen stond, enz… Bovendien dienden de bomen dringend gesnoeid om een vrije 
doorgang voor de vrachtwagens te garanderen. 
 
In samenspraak met het stadsbestuur van Antwerpen werd beslist over te gaan tot een grondige 
sanering in plaats van telkens weer voor kleine klachten terug te komen. Deze sanering hield in dat 
alle struikgewas gerooid werd, de bomen opgesnoeid, de middenberm afgelaagd, nieuwe teelaarde 
aangebracht en dat er een nieuwe beplanting geplaatst werd verder van de boordsteen. De houtschors 
rond de beplanting werd aangebracht enerzijds om water vast te houden voor voeding van de pas 
aangeplante planten en anderzijds om onkruid te onderdrukken.  
 
Op 22 januari 2008 werd een infobrief bezorgd aan alle bewoners, waarin vermeld werd wat er precies 
ging gebeuren. 
 
Voor het verdere onderhoud na deze sanering zijn volgende zaken voorzien door het Vlaamse gewest: 
 

- wieden, hakken, schoffelen rond de beplanting: maandelijks gedurende de maanden mei tot en 
met oktober. 

- maaien van het gras: 9 beurten verspreid over de periode april – oktober. 
- ruimen van zwerfvuil: maandelijks. 

 
Hogere frequenties zijn niet voorzien in de bestekken en kunnen niet gerealiseerd worden wegens 
budgettaire beperkingen. 
 
Indien echter een convenant (zogenaamde module 6) zou kunnen afgesloten worden tussen de stad en 
het Vlaamse Gewest, waarbij het gewest de stad financiert omdat zij het groen- en netheidsonderhoud 
op zich neemt, kan mogelijks een ander beeld ter plaatse bekomen worden.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 18 
van 7 oktober 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Zwerfvuilcampagne   -   Evaluatie 
 
Weggebruikers in Vlaanderen zorgen voor heel wat zwerfvuil, vooral op de autosnelwegen in de 
provincie Antwerpen. Zeker tijdens de vakantieperiodes wordt er aan sluikstorten gedaan. In 
Oostenrijk en Nederland daarentegen liggen alle wegen er proper bij. Het zwerfvuil neemt steeds meer 
toe en neemt steeds meer personeelsleden van de dienst Netheid van Antwerpen in beslag. 
 
Op sluikstorten staan hoge boetes, toch krijgen de meeste sluikstorters er geen. In 2007 werden in 
Vlaanderen slechts 59 pv’s opgesteld, waarvan 30 in de provincie Antwerpen. Dit is enkel theorie, 
want in de praktijk worden opgemaakte pv’s onmiddellijk geseponeerd. Antwerpen heeft dus dringend 
nood aan een coherent beleid. 
 
De minister is zich van het probleem bewust. Met de campagne “Word weer een mens” wil de 
minister de mensen bewustmaken van het vele vuil dat zij storten. Voorlopig heeft het Agentschap 
Wegen en Verkeer nog geen zicht op het effect van deze campagne en wordt de strijd tegen het 
zwerfvuil dan ook op alle fronten aangegaan. Ook lokaal wordt eraan gewerkt. Gemeenten of 
intergemeentelijke verenigingen krijgen voor projecten betreffende de duurzame aanpak van het 
zwerfvuilprobleem financiële steun. 
 
Voor wanneer is de evaluatie van deze campagne gepland? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 18 van 7 oktober 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Uit ondervinding is gebleken dat dergelijke campagnes slechts een tijdelijke invloed hebben op het 
gedrag van de weggebruiker. Dit is dan ook de reden waarom dergelijke campagnes op regelmatige 
tijdstippen worden herhaald, o.a. ook de campagnes georganiseerd door het BIVV zoals de campagnes 
rond BOB, snelheid en gordeldracht, alsook onze eigen campagnes rond ritsen, de auto aan de kant en 
zwerfvuil.  
De campagne rond zwerfvuil wordt om de twee jaar herhaald en werd recent in juli 2008 gestart. 
 
Voor het effect van deze campagne te meten op de hoeveelheden zwerfvuil is een evaluatie op lange 
termijn aangewezen, om duidelijk het verschil te zien tussen de opgehaalde hoeveelheden zwerfvuil in 
de maanden rond de campagne en in de andere maanden. 
 
Naar jaarlijkse gewoonte zal een volgende bevraging gebeuren in het voorjaar 2009. 
 
Via de website www.wordweermens.be kunnen de weggebruikers reacties uiten op de gevoerde 
campagnes. Deze reacties worden geëvalueerd na afloop van de campagne. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 19 
van 8 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Haven Brussel   -   Samenwerking 
 
De Brusselse haven is één van de grootste Belgische binnenhavens. Er bevinden zich meer dan 350 
ondernemingen, met een totaal omzetcijfer ter waarde van ongeveer 2,4 miljard euro. Deze bedrijven 
bieden meer dan 13.000 jobs aan, waarvan 6.000 rechtstreeks met de haven te maken hebben.  
 
Via de haven van Brussel worden 21 miljoen ton goederen verdeeld, waarvan een belangrijk deel per 
schip en per spoor. Daarmee levert de haven een belangrijke bijdrage tot de verlichting van de 
mobiliteitsproblemen en de vervuiling. Goederen worden tot in het centrum van Brussel gebracht via 
het water en niet via de binnenstad, wat het verkeer verlicht. Momenteel wordt er, in het kader van de 
publiek-private samenwerkingsverbanden die eind 2006 werden afgesloten tussen de federale staat en 
de drie gewesten, gewerkt aan de modernisering van de spooraansluiting van de containerterminal in 
de voorhaven van Brussel, waardoor nog meer vrachtwagens van de weg zullen worden gehouden. 
 
Het economische hart van de haven ligt ten noorden van de Van Praetbrug, ook wel de voorhaven 
genoemd. De drie andere zones zijn het Vergotedok, het Becodok en het Biestebroeckdok 
(Anderlecht). 
 
Recentelijk hebben de ministers Crevits en Grouwels aangekondigd dat er een bewegwijzering komt 
naar de haven van Brussel op de Ring rond Brussel. Dit moet ertoe leiden dat vrachtwagens sneller 
hun weg vinden naar deze haven.  
 
Aangezien de waterweg een milieuvriendelijk karakter heeft en onderbenut wordt, is samenwerking 
over de gewestgrenzen belangrijk. Water stopt niet aan de grenzen waardoor dit beleid bij uitstek 
overleg en samenwerking tussen de drie gewesten vraagt, zowel inzake promotie als inzake 
infrastructuurwerken, enzovoort. 
 
1. Bestaat er een structureel overleg(orgaan) tussen het Vlaams Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest om de intergewestelijke samenwerking op het vlak van het havenbeleid te 
bespreken?  

 
Zo ja, welke concrete initiatieven of projecten zijn hieruit al voortgekomen?  
 
Zo neen, acht de Vlaamse Regering dit nuttig en welke stappen werden hiertoe al ondernomen? 

 
2. Baggeren van slib is enorm duur. Daarenboven heeft de slibproblematiek een grensoverschrijdend 

karakter. Een groot deel van het slib in het Brusselse deel van het kanaal komt van een overstort 
stroomopwaarts in Lembeek. Samenwerking tussen de gewesten lijkt dus noodzakelijk in deze 
materie.  
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Bestaan er studies m.b.t een betere samenwerking tussen de gewesten om de kosten van het 
baggeren te drukken? Zo ja, wat waren hiervan de conclusies en welke beleidsmaatregelen heeft 
de minister ter zake genomen of wenst zij te nemen?  

 
3. Voeren Vlaanderen en Brussel gezamenlijke studies uit over mogelijke verbeteringen in het 

havengebied van Brussel om het gebruik van de binnenvaart in Vlaanderen te stimuleren? Wat zijn 
de onderwerpen van deze studies? Wanneer verwacht de minister daarvan de resultaten?  

 
Is de doortocht van het kanaal Zeeschelde – Charleroi in Brussel geen probleem voor de doorvaart 
van de schepen wegens de vele bruggen met beperkte hoogte?  

 
4. Wordt er nagedacht over het vervoer van ondeelbare voorwerpen via de waterweg?  
 

Onlangs vernam ik nog via de Brusselse media dat dergelijke transporten, die vaak vanuit 
Frankrijk naar Vlaanderen plaatsvinden, niet via de Brusselse Ring kunnen passeren wegens de 
lage bruggen. Bijgevolg moeten deze door de Brusselse binnenstad, en meer concreet meestal door 
de gemeente Jette. Kan het kanaal hier geen oplossing bieden?  

 
5. Gezien het milieuvriendelijke karakter van waterwegen, voeren de gewesten actief campagne om 

de binnenvaart te promoten.  
 

Heeft de minister hierover overleg gehad met de bevoegde Brusselse minister? Bestaat er een 
gezamenlijke promotie met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. het gewestoverschrijdende 
Kanaal Schelde – Charleroi? Zo ja, welke? Welke samenwerkingsvormen zijn er mogelijk in dit 
dossier?  

 
6. Wordt de haven van Brussel betrokken bij het “Flanders Inland Shipping Network”? Zo ja, hoe?  
 

Heeft de minister hierover al overleg gepleegd met de bevoegde minister in de Brusselse 
gewestregering? Hoe staat de Brusselse gewestregering tegenover dit project? 

 
7. Betrekt de minister bij de promotie van de Vlaamse havens in het buitenland ook de Brusselse 

haven?  
 

Zijn er hierover afspraken gemaakt met de bevoegde minister van de Brusselse gewestregering? 
 

N.B. Deze vraag werd gesteld aan minister-president Peeters (vraag nr. 11) en minister Crevits (nr. 
19). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 19 van 8 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 20 
van 8 oktober 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
Stippelmotrupsen   -   Bestrijding 
 
De rupsen van stippelmotten of spinselmotten kunnen elk jaar in mei, juni en juli voor opvallende 
spinselnetten zorgen in bomen en struiken. In die spinselnetten leven de rupsen van de stippelmot 
veilig beschut tegen de meeste vogels. 
 
Deze groepen stippelmotrupsen kunnen hele struiken en bomen op korte tijd volledig kaal vreten. Bij 
voedselgebrek verlaat de groep de struik/boom op zoek naar een nieuwe van dezelfde soort, intussen 
overal spinsel achterlatend. 
 
De stippelmot komt frequent voor in West-Vlaanderen. Er zijn meerdere soorten stippelmotten, elk 
gespecialiseerd op één of enkele boom- of struiksoorten. 
 
In juli-augustus komen de kleine nachtvlinders uit de verpopte rupsen en zetten ze eitjes af op struiken 
en bomen in de nabije omgeving. Na enkele weken komen de kleine rupsen uit en overwinteren op de 
plant. In het voorjaar begint de cyclus opnieuw. 
 
Deze stippelmotten zijn niet te verwarren met de befaamde processierupsen, die ook volledige bomen 
en struiken kaal vreten en een gelijkaardig spinsel achterlaten. 
 
Verder worden er ook meer en meer teken gesignaleerd. 
 
1. In welke provincies en in welke mate komt deze rups voor? 
 
2. In welke mate zijn er in Vlaanderen reeds problemen met de stippelmotrups gesignaleerd? In 

welke provincies? 
 
3. Gezien de vele gelijkenissen met de processierupsen, wordt deze rups ook als een plaag ervaren? 

Zo ja, welke maatregelen worden er genomen of uitgewerkt? 
 
4. Zijn er dit jaar abnormaal veel teken vastgesteld? Zo ja, is dit ook het geval voor West-

Vlaanderen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 20 van 8 oktober 2008 
van PATRICK DE KLERCK 
 
 
 
1. In het Vlaamse Gewest komen 7 soorten stippelmotten voor. Wegens de opvallende 

gemeenschappelijke spinselnesten waarin de rupsen tijdens een deel van de cyclus leven worden 
ze ook spinselmotten genoemd. Elke soort is gespecialiseerd in één of enkele boom- of 
struiksoorten, zoals kardinaalsmuts, meidoorn, sleedoorn, wilg, Europese vogelkers en andere 
Prunus- en Malus-soorten. Verschillende van deze voedselplanten worden regelmatig als 
sierplant gebruikt in openbaar groen (vb. kardinaalsmuts), waardoor de aanwezigheid van 
stippelmotten, in combinatie met de grote spinselnesten, vaak sterk opvalt.  

 Volgens de Vlaamse Entomologische Vereniging komen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 
Limburg en Brabant 6 soorten stippelmotten voor, in de provincie Antwerpen 7. Vijf soorten 
zijn (plaatselijk) algemeen tot vrij algemeen in België, één soort is eerder ongewoon en één 
zeldzaam.  

 De tabel 1 in bijlage schetst het voorkomen van stippelmotten in België.  
 
 Sommige jaren zijn de rupsen van stippelmotten talrijker dan andere jaren. Dit wispelturig 

voorkomen is normaal voor alle vlindersoorten. De diverse levensstadia ei, rups, pop en vlinder 
zijn immers elk op hun manier afhankelijk van o.a. weersomstandigheden. Schommelingen in 
het weer beïnvloeden ook de timing van struiken en bomen om uit te lopen, te bloeien enz. Ook 
het voorkomen van belangrijke natuurlijke vijanden van de rupsen, nl. sluipwespen, is 
afhankelijk van het weer en hun eigen voortplantingssucces het jaar voordien. Deze factoren 
verklaren deels waarom er jaren zijn met zeer wisselende aantallen rupsen van stippelmotten.  

 
2. Het Diagnosecentrum voor bomen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) geeft 

advies in verband met bomen en boomproblemen in stedelijke en niet-stedelijke context. In de 
periode 2002 – 2008 ontving het Diagnosecentrum slechts 5 vragen in verband met 
stippelmotten. Het ging om vragen uit de provincies Oost-Vlaanderen (3) en Vlaams Brabant 
(2). Dit betekent uiteraard niet dat er in deze periode geen spinselmotten voorkwamen in de 
andere Vlaamse provincies. De adviesvragen kwamen van het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB), gemeentebesturen en bosgroepen. De vraagstellers willen in eerste instantie weten wat 
de oorzaak van de aantasting is.  

 
3. Hoewel de aanwezigheid van stippelmotten door de grote, gemeenschappelijke spinselnesten en 

de rupsvraat aan de voedselplanten zelden onopgemerkt blijft en de aantasting er soms vrij 
spectaculair kan uitzien, zijn de gevolgen voor de aangetaste bomen of struiken meestal zeer 
beperkt. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos worden stippelmotrupsen in het terreinbeheer 
niet als een probleemscheppende plaag ervaren. De voedselplanten worden door de spinsels en 
de vraatschade weliswaar ontsierd, maar zelfs na volledige kaalvraat vormen de aangetaste 
planten nog in hetzelfde groeiseizoen (juli) nieuwe bladeren. In de lente van het volgende jaar 
lopen de aangetaste planten weer normaal terug uit. Na jarenlang herhaalde kaalvraat kan soms 
verzwakking van de aangetaste bomen of struiken optreden, waardoor ze gevoeliger worden 
voor andere schadefactoren.  

 Natuurlijke vijanden dragen in aanzienlijke mate bij aan de regeling van de populatiedichtheid 
van Spinselmotten. Ze worden vaak geparasiteerd door verschillende sluipwespsoorten en de 
rupsen worden soms in grote aantallen door spreeuwen gegeten.  
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 Om de aantastingen van infrastructuurgroen binnen bepaalde grenzen te houden, kan worden 
geadviseerd om geen monoculturen van waardplanten (i.c. kardinaalsmuts) aan te planten. 

 Bestrijding is in de regel niet nodig omdat de plaag meestal van korte duur is en de planten zich 
gemakkelijk herstellen. Indien ingrijpen in zeer zeldzame gevallen toch noodzakelijk wordt 
geacht, bvb. omdat de planten na herhaalde kaalvraat te sterk beginnen te verzwakken, kunnen 
de rupsnesten bij kleinschalige aantastingen manueel weggeknipt worden. Dit moet voorzichtig 
gebeuren omdat de rupsjes zich bij verstoring op de grond laten vallen. Als ingrijpen na 
herhaalde grootschalige aantasting noodzakelijk wordt geacht gebeurt dit best met een 
biologische bestrijdingsmiddel, bvb. spuiten met een bacteriesuspensie van Bacillus 
thuringiensis. Deze behandeling moet in voorkomend geval vroeg in het jaar (meestal mei) 
uitgevoerd worden. Chemische bestrijdingsmiddelen worden afgeraden omdat ze een bredere 
werking hebben en ook de natuurlijke vijanden van stippelmotten treffen. 

 
 Stippelmotten zijn niet verwant aan de Eikenprocessierups en vertonen geen overeenkomsten 

met deze soort, afgezien van het feit dat beide gemeenschappelijke nesten maken. In 
tegenstelling tot de Eikenprocessierups hebben rupsen van Stippelmotten geen irriterende 
brandharen die huidirritaties of iets in de aard tot gevolg hebben. Ze vormen dan ook op geen 
enkele wijze een gevaar voor de volksgezondheid. Aangezien de aangetaste bomen of struiken 
zich bovendien meestal probleemloos herstellen na vraat, is bestrijding van stippelmotten in de 
regel niet nodig. 

 
4. Uit navraag bij de provinciale afdelingen van het Agentschap voor Natuur en Bos blijkt dat er 

dit jaar geen abnormaal hoge aantallen teken worden gemeld. Op lange termijn blijkt er een 
stijgende tendens te zijn maar 2008 is geen uitzonderlijk jaar wat het voorkomen van teken 
betreft.  

 
BIJLAGE 
 
Tabel: voorkomen van Stippelmotten in België (data: Vlaamse Entomologische Vereniging). 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/CREVITS/20/antw.020.bijl.001.doc 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 21 
van 8 oktober 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
Wegenwerken N16 Puurs   -   Signalisatie 
 
Het valt op dat de signalisatie rond de werken aan de N16 op het grondgebied van de gemeente Puurs, 
meer dan te wensen overlaat. 
 
Vooral na zonsondergang is de situatie ronduit gevaarlijk. De visgraatborden staan schots en scheef en 
de waarschuwingslampen die er op werden aangebracht branden niet of heel zwak. Het bord met de 
gegevens van de signalisatieverantwoordelijke is zodanig opgesteld dat het onmogelijk is om de 
gegevens te noteren. 
 
1. Welke dienst of instantie voert controle uit op de wijze waarop de signalisatie bij dergelijke 

werken op gewestwegen wordt aangebracht? 
 
2. Is er ook controle op het onderhoud van die signalisatie? Welke regelmaat wordt daar in 

voorkomend geval bij aangehouden? 
 
3. Zijn er al klachten binnengekomen over de specifiek vermelde werf? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 21 van 8 oktober 2008 
van LUK VAN NIEUWENHUYSEN 
 
 
 
De signalisatie van de werken op de N16 te Puurs vallen volledig binnen de verantwoordelijkheid van 
de 
hoofdaannemer. Deze heeft voor de uitvoering van de betrokken wegeniswerken een signalisatie-
vergunning bekomen. Hierbij dient de aannemer er zelf voor in te staan dat de signalisatie voldoet aan 
datgene wat in de vergunning is opgenomen. Tevens dient de aannemer ervoor in te staan dat de 
volledige signalisatie in goede staat wordt gehouden. 
 
Door de afdeling Verkeerskunde van het Agentschap Wegen en Verkeer worden steekproefsgewijs 
controles uitgevoerd op werken langs gewestwegen. Ook voor de werken aan de N16 werden al 
controles uitgevoerd door deze afdeling. De vastgestelde tekortkomingen werden aan de 
hoofdaannemer overgemaakt met het verzoek de nodige actie te ondernemen. Door de aannemer werd 
hieraan gevolg gegeven. 
 
Ook door de personen belast met de controle op de uitvoering worden stelselmatig controles 
uitgevoerd met betrekking tot de toestand van de werfsignalisatie. Eventuele tekortkomingen worden 
stelselmatig aan de aannemer gemeld met het verzoek onmiddellijk de nodige actie te ondernemen. 
 
Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat er tussen de controles door momenten zijn waarbij er zich 
tekortkomingen zouden kunnen voordoen. Anderzijds is het ook zo dat regelmatig signalisatieborden 
(voornamelijk signalisatiebakens) worden aangereden als gevolg van onaangepaste snelheden. 
 
1. De controles op de globale werfsignalisatie worden uitgevoerd door afdeling Verkeerskunde van 

het Agentschap Wegen en Verkeer. Minstens 1 keer per week is er eveneens een controle door 
de personen belast met de controle op de uitvoering. De aannemer blijft steeds verantwoordelijk 
voor de signalisatie. 

 
2. Besteksmatig (en dus ook contractueel) dient de aannemer wekelijks zijn signalisatie te 

controleren en te onderhouden. Eventuele tekortkomingen dienen onmiddellijk te worden 
bijgestuurd. 

 
3. Betreffende het mogelijks gebrekkig onderhoud van de signalisatie hebben wij tot op heden nog 

geen opmerkingen ontvangen van derden. Bij de aanvang van de werken werden weliswaar 
enige onduidelijkheden gesignaleerd, doch deze werden op korte termijn bijgestuurd en 
verholpen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 24 
van 10 oktober 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Wegenwerken   -   Onteigeningen 
 
Voor de aanleg van nieuwe wegen of de herinrichting van bestaande wegen moet er vaak onteigend 
worden. 
 
1. Hoeveel onteigeningen dienden de laatste vijf jaar te gebeuren voor wegenwerken? Kan dit 

worden opgesplitst per jaartal en per provincie? 
 
2. Hoeveel betaalde de overheid voor deze onteigeningen? Eveneens opgesplitst per jaartal en 

provincie. 
 
3. Hoeveel onteigeningsdossiers zitten momenteel vast wegens betwistingen met de eigenaars? 
 
4. Welke uitgangspunten hanteert de minister m.b.t. het door haar gevoerde onteigeningsbeleid? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 24 van 10 oktober 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal uitgevoerde onteigeningen per provincie en 

per jaar. 
 

 Antwerpen Limburg       Oost-
Vlaanderen 

  Vlaams-Brabant     West-
Vlaanderen 

2003 2 68 93 50 81 
2004 45 53 91 75 23 
2005 33 47 45 69 13 
2006 30 89 71 74 51 
2007 71 38 43 186 61 

 
2. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten van de uitgevoerde onteigeningen per 

provincie en per jaar (in euro). 
 

 Antwerpen   Limburg    Oost- 
Vlaanderen 

 Vlaams-Brabant West- 
Vlaanderen 

2003 142.300  2.369.474 1.833.322 2.014.441 1.800.580
2004 2.503.389  1.671.842 3.854.494 1.707.473 62.078
2005 1.249.368  1.356.372 2.212.363 1.497.490 205.516
2006 1.372.554  1.348.585 8.271.741 3.282.339 1.765.129
2007 4.337.600    926.136 4.629.612 4.219.295 651.514

 
3. In Limburg werd voor drie dossiers nog geen provisioneel vonnis van de vrederechter bekomen . 

Deze dossiers kunnen bijgevolg als gerechtelijk vastzittend beschouwd worden wegens betwisting 
met de eigenaars. 
In Vlaams-Brabant is er een betwisting omwille van de bodemsanering door de saneringsplichtige. 
In Oost-Vlaanderen is er één dossier momenteel aanhangig bij de Raad van State. 
In West-Vlaanderen is er momenteel één dossier gerechtelijk ingeleid. 

 
4. De onteigeningen gebeuren in het kader van de projecten voorzien op het driejarenprogramma van 

de afdeling en de projecten voorzien op het programma voor het wegwerken van de gevaarlijke 
punten en wegvakken in Vlaanderen. 
De onteigeningen worden uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze dienst 
staat in voor de waardebepaling en het verlijden van de aktes.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 25 
van 10 oktober 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Doortocht N8-R36   -   Stand van zaken 
 
Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 610 van 11 september 2007 (Websitebulletin 
publicatiedatum 27-11-2007) met gelijknamig onderwerp. Graag had ik van de minister de stand van 
zaken vernomen. 
 
1. Wat is intussen de stand van zaken van dit project, welke fasen dienen nog doorlopen te worden? 
 
2. Wat is de concrete inhoud van dit project? 
 
3. Indien reeds bekend: wat is de geraamde kostprijs van dit project en hoe zal deze verdeeld worden 

over de verschillende overheden? 
 
4. Indien reeds bekend: wat is de geplande timing van het project? Wanneer zullen de werken 

aanvangen? 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 25 van 10 oktober 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. De ontwerp- en aanbestedingsfase van “de doortocht N8 en R36 gedeeltelijke doortocht” in 

aansluiting met ‘ Foruminvest’ werd doorlopen. De aanbesteding werd gehouden op 17 juli 
2008. De uitvoeringsfase werd aangevat op 1-10-2008.  

 De ontwerpfase en aanbestedingsfase van de herinrichting van de doortocht R 36 ‘ Plein-
Gentstraat-Zwevegemsestraat en hierop aansluitend de gemeentewegen Sint-Janslaan en een 
gedeelte van de Spoorweglaan te Kortrijk ‘ werd doorlopen. De aanbesteding werd gehouden op 
10 juli 2008. De uitvoeringsfase werd aangevat op 1/09/2008. Beide dossiers zijn 
stedenbouwkundig vergund. 

 
2. De herinrichting van “de doortocht N 8 en de R 36 gedeeltelijke doortocht” in aansluiting met 

‘Foruminvest’ houdt meer bepaald de wegenis- en rioleringswerken op de Oudenaardse-
steenweg, de Zwevegemsestraat en de Wandelweg in. Het project herinrichting van de doortocht 
R36 houdt de wegenis- en rioleringswerken op het Plein, Gentsestraat, gedeelte Zwevegemse-
straat, Sint-Janslaan en Spoorweglaan in. 

 
3. De goedgekeurde inschrijving van de herinrichting van de doortocht R 36 te Kortrijk bedraagt 

2.238.350,52 euro waarvan 829.584,69 euro ten laste van het Vlaams Gewest. In het deel van 
het Vlaams Gewest werd een bedrag vastgelegd respectievelijk verdeeld over: 

 
- het goedgekeurde investeringsprogramma AWV West – Vlaanderen art 73.11 : 

471.770,56 euro; 
- het goedgekeurde doorstromingsprogramma 2008 art 73.16 : 77.637,53 euro; 
- het kruispunt van de R 36/ Langemeersstraat met het financieringsfonds van 

eenmalige uitgaven art. FFEU: 280.176,59 euro. 
 Het bedrag ten laste van de stad Kortrijk inclusief de subsidie bij de Vlaamse 

Milieumaatschappij bedraagt 1.407.765,83 euro. 
 
 De goedgekeurde inschrijving van “de doortocht N8 en R 36 gedeeltelijke doortocht” in 

aansluiting met ‘ Foruminvest’ bedraagt 5.495.944,30 euro waarvan 2.594.038,42 euro ten laste 
van het Vlaams Gewest. In het deel van het Vlaams Gewest werd een bedrag vastgelegd 
respectievelijk verdeeld over :  

 
- het goedgekeurde investeringsprogramma AWV West – Vlaanderen art 73.11 : 

2.537.696,95 euro; 
- het goedgekeurde doorstromingsprogramma 2008 art 73.16: 56.341,47 euro; 

 Het bedrag ten laste van de stad Kortrijk inclusief de subsidie bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij bedraagt 2.901.905,88 euro. 

 
4. De geplande timing van beide projecten om te starten was voorzien in september 2008. De 

doortocht R 36 werd aangevat op 1/9/2008. De doortocht N 8 werd aangevat op 1/10/2008. Het 
einde der werken N 8 en R 36 wordt gepland tegen 15/9/2009. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 39 
van 21 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Gelijkekansenbeleid   -   Actieplannen open coördinatiemethode 
 
In het voorjaar van 2006 werden doelstellingen in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Ministerieel 
Comité voor Gelijke Kansen, dat bestaat uit alle ministers uit de Vlaamse Regering. Vervolgens werd 
een ambtelijke Commissie Gelijke Kansen opgericht met vertegenwoordigers uit alle 
beleidsdomeinen. 
 
Deze goedgekeurde doelstellingennota heeft als basis gefungeerd voor het opstellen van de 
actieplannen 2006-2007 en 2008-2009 die zijn ingediend in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid. 
 
Uit de gedachtewisseling in de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke 
Kansen van 2 oktober jongstleden blijkt dat de actieplannen, zowel voor de werkjaren 2006-2007 als 
voor de werkjaren 2008-2009, zijn gekozen uit een suggestienota die door de administratie is 
opgemaakt.  
 
1. Kan de minister, voor zijn/haar beleidsdomein(en), een exemplaar bezorgen van de suggestienota 

die is aangewend voor de keuze van de actieplannen 2006-2007 en de actieplannen 2008-2009?  
 
2. Welke criteria heeft de minister aangewend om een keuze te maken uit de suggestienota’s voor het 

opstellen van de actieplannen 2006-2007 en 2008-2009?  
 
3. Werden er bepaalde actieplannen uit de suggestienota niet in aanmerking genomen? Zo ja, welke 

en waarom?  
 
4. Zijn er actieplannen die de minister in de open coördinatiemethode heeft opgenomen die niet op 

de suggestielijst stonden? Zo ja, welke en waarom? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 20, Van Mechelen nr. 19, 

Vandenbroucke nr. 35, Anciaux nr. 14, Keulen nr. 12, Van Brempt nr. 28, Vanackere nr. 43, 
Crevits nr. 39, Ceysens nr. 12). 
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HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 39 van 21 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams 
minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen.  
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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. 273 
van 18 september 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Tariefintegratie openbaar vervoer   -   Stand van zaken 
 
Voor het welslagen van het GEN-project is tariefintegratie, dit wil zeggen eengemaakte tarieven en 
tickets voor de klanten, een wezenlijk onderdeel om het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken in 
Brussel en de Rand.  
 
In een vraag om uitleg nr. 426 hieromtrent (16 januari 2008) heeft de dienstdoende minister 
Vandenbroucke hierop geantwoord dat er in mei 2006 een protocol was getekend voor een 
interoperabel ticket om tegen 2010 de toegang tot het openbaar vervoer via één enkel ticket tot stand te 
brengen voor alle openbaarvervoermaatschappijen van België. Dat ticket heeft de vorm van een chip- 
of smartcard. Hoofddoel van deze unieke chipkaart is de drempel tot het openbaar vervoer te verlagen 
voor de reiziger. 
 
Vervolgens ging het Overlegcomité principieel akkoord met de oprichting van het gemeenschappelijk 
platform in maart 2007. In mei van hetzelfde jaar heeft de Vlaamse Regering beslist om De Lijn te 
laten deelnemen aan de oprichting en de werking van het gemeenschappelijk platform en om De Lijn 
haar ticketingsysteem te laten vernieuwen volgens de afspraken die worden gemaakt in het 
gemeenschappelijk platform. Er zijn onderhandelingen bezig tussen de vier betrokken 
vervoersmaatschappijen m.b.t. de oprichting, taakverdeling en financiering van een gemeenschappelijk 
platform (Ubigo), dat de rol op zich zou moeten nemen van manager van het implementatieplan voor 
de invoering van het “één-ticket” in België. 
 
Op 4 juli van dit jaar heeft de minister zich in een persbericht (“Eén enkel ticket voor het openbaar 
vervoer is technisch haalbaar”) positief uitgelaten over de technische haalbaarheid van de 
ontwikkeling van een chipkaart die toegang zou geven tot alle openbaar vervoer in België. De 
resultaten van een onderzoek hierover zijn gunstig gebleken. De minister besluit haar persbericht met 
de mededeling dat de volgende stap de oprichting is van een gezamenlijke vennootschap (van de 
NMBS en de drie regionale vervoersmaatschappijen), Ubigo.  
 
De adjunct-generaal van de MIVB dringt echter aan op een tariefintegratie. Hij pleit voor één product 
voor de klanten. Hij meent dat, na stappen naar een eengemaakt ticket, eengemaakte tarieven en op 
een elkaar afgestemd aanbod noodzakelijk zijn om het openbaar vervoer een serieuze opstoot te geven. 
Volgens hem moeten de regionale en federale regeringen zwaar investeren in openbaar vervoer en 
overeenkomen welke regering welke bijdrage levert.  
 
1. Hoeveel vergaderingen tussen alle vervoersmaatschappijen hebben er plaatsgevonden na 20 

december 2007 (schriftelijke vraag nr. 64 van 8 januari 2008, Websitebulletin publicatiedatum 14-
02-2008) over de oprichting van het technisch platform “Ubigo”? Wat waren de agendapunten? 
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2. Kan de minister een stand van zaken geven met betrekking tot de onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk platform Ubigo (oprichting, taakverdeling, financiering)?  

 
Is er al een zicht op de krachtlijnen van het toekomstig platform?  
 
Kan de minister meedelen wat de knelpunten zijn in de onderhandelingen?  
 
Tegen wanneer wordt Ubigo operationeel?  

 
3. Hoever staat De Lijn met de ontwikkeling voor een nieuw “één enkel ticket” voor het openbaar 

vervoer in België, aangezien de Vlaamse Regering al 56,6 miljoen heeft uitgetrokken voor de 
vernieuwing van haar ticket-systeem (cf. persbericht van 4 juli 2008)? 

 
4. In het antwoord op bovenvermelde schriftelijke vraag spreekt de minister over tariefautonomie en 

multilateraal tarievenoverleg “met het oog op de invoering van het 1-ticket”. 
 

Hoe verlopen de verkennende multilaterale contacten “om tot een gemeenschappelijke 
visievorming te komen over de meerwaarde van het gebruik van de smart card”?  
 
Welke resultaten zijn hieruit al voortgekomen? Zijn er al krachtlijnen bekend omtrent een 
gemeenschappelijke visie? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 273 van 17 september 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Sinds 20 december 2007 zijn er geen specifieke formele vergaderingen meer geweest tussen de 

verantwoordelijken van de maatschappijen m.b.t. de oprichting, taakverdeling en financiering van 
Ubigo.  

 
2. De stilstand in de onderhandelingen is grotendeels toe te schrijven aan de uitvoering van een 

financieel assessment over de invoering van het 1-ticket bij de NMBS en de financiering van de 
NMBS-businesscase. Het assessment gebeurde door een extern bureau in het voorjaar 2008.  De 
resultaten van deze studie zijn gekend door de NMBS. Zij werden voorgelegd en besproken met 
de bevoegde minister. De inhoud van het rapport en de businesscase werd niet meegedeeld aan de 
overige operatoren. Verdere stappen over de invulling van het 1-ticket concept bij de NMBS en de 
voortgang van Ubigo liggen besloten binnen de NMBS groep. De Lijn neemt momenteel een 
afwachtende houding aan, maar blijft voorstander van de oprichting van Ubigo met alle partijen of 
een andere vorm van multilaterale samenwerking.  

 
Een ontwerp van missie, oprichtingsakte, financieel plan, rollen en bevoegdheden van Ubigo 
werden opgemaakt in onderling overleg tussen de operatoren. Deze documenten dienen nog wel 
het besluitvormingsproces binnen de respectievelijke maatschappijen te volgen. 
Wanneer Ubigo operationeel wordt, is nu sterk afhankelijk van de houding van de NMBS. 

 
 De NMBS heeft geoordeeld dat er geen gemeenschappelijk platform nodig is. Hierdoor zijn de 

werkzaamheden van het gemeenschappelijk platform gestopt.   
Tegen half december moet een alternatief door de NMBS uitgewerkt zijn. Ofwel ziet de NMBS in 
dat samenwerken met de andere vervoersmaatschappijen noodzakelijk is om tot enig ticket te 
komen, ofwel gaan de vervoersmaatschappijen afzonderlijk verder in hun ontwikkeling van een 
smartcard. 

 
3. De Lijn heeft in samenwerking met alle andere operatoren het voortouw genomen in het uitwerken 

van een concept met een gefaseerd testplan. Bedoeling hiervan is om stapsgewijze input te nemen 
van potentiële gebruikers van het 1-ticket om de smart card functionaliteiten verder te 
ontwikkelen. Alle maatschappijen willen de acceptatie van de smart card maximaliseren door een 
product aan te bieden dat de klant wil en dat de maatschappijen kunnen aanbieden. Klantvoordelen 
werden uitgewerkt in een achttal concepten die in de komende maanden volgens een goedgekeurd 
testplan kwalitatief en kwantitatief zullen getest worden. Alle operatoren hebben tijdens het 
Oriëntatiecomité van 4 september 2008 hun medewerking aan de concepttest toegezegd en betalen 
elk 25% van de geraamde kosten.  
Intussen lopen ook de voorbereidingen verder van de bestekopmaak voor een nieuwe boord-
computer voor de voertuigen van De Lijn en haar exploitanten. De voorafgaandelijke installatie 
van de nieuwe boordcomputer is vereist om een contactloos ticketingsysteem met nieuwe kaart-
lezers op de voertuigen te implementeren.   

 
4. Binnen het kader van het GEN-project werd op 30 mei 2008 de GEN-werkgroep prijs opgericht. 

Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle maatschappijen. De werkgroep is 
reeds driemaal bijeengekomen: met name op 26 juni, 28 juli en 25 september 2008. Zij onderzoekt 
de mogelijkheden, voorwaarden en gevolgen van een compatibel systeem van vervoerbewijzen en 
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de beginselen van tarief harmonisatie. Daaraan gekoppeld onderzoekt zij de mogelijkheden van de 
invoering van het 1-ticket als hefboom voor de invoering van een meer geharmoniseerd, c.q. 
geïntegreerd tarieven-, vervoerbewijzen beleid.   
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 13 
van 7 oktober 2008 
van JAN LAURYS 
 
 
 
Fonds Sociale Economie   -   Projectsubsidies 
 
Eind 2002 werden de commerciële activiteiten van de VDAB opgesplitst en onderverdeeld in de 
overkoepelende nv T-groep, met daaronder de nv VSO Werkholding. De winsten die gerealiseerd 
zouden worden via de meritdiensten van de T-groep, zouden via de VSO Werkholding geïnvesteerd 
worden in de werkgelegenheidspolitiek voor kansengroepen. 
 
In 2005 rezen er twijfels of de nv haar sociale rol kon waarmaken, en orde werd op zaken gesteld 
onder andere door de ontbinding van de VSO Werkholding. De dividenden waarop de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaams Gewest recht hebben via het aandeelhouderschap in de nv T-Groep, 
werden toen ingebracht in het begrotingsfonds Fonds ter bevordering van de Sociale Economie in 
Vlaanderen, met als opdracht de financiering van éénmalige projecten die de klemtoon leggen op 
innovatie en die ook werken aan onderzoek en imagoverbetering van de sociale economie en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
In maart van dit jaar stelde ik de minister een opvolgingsvraag (vraag om uitleg), onder andere om 
meer klaarheid te verkrijgen over de middelen en de werking van het Fonds. Op dat moment was van 
de voor 2007 beschikbare 1,7 miljoen euro een totaal van 895.298 euro toegewezen aan vier projecten: 
Werkvormm, LaborX, Tijdbank en M/V-united.  
 
De minister gaf tevens aan dat een duidelijke projectcall zinvol zou zijn opdat initiatiefnemers 
duidelijker zouden weten welke prioriteiten en accenten zij als beleidsmaker legt ten aanzien van het 
innovatieve karakter en de maatschappelijke meerwaarde van projecten binnen de sociale economie. 
Deze oproep werd gedaan in augustus jongstleden en ondertussen werd de lijst van geadviseerde 
projecten aangevuld met zes initiatieven, waardoor tot op heden 1.670.941 euro van het fonds 
toegewezen is. 
 
1. Welke projectvoorstellen werden ingediend na de call? 
 
2. Welke criteria werden gehanteerd voor het al dan niet toekennen van een projectsubsidie voor de 

ingediende voorstellen? 
 
3. Wat is de link tussen de goedgekeurde projecten en de doelstellingen van het Fonds (innovatief 

karakter en/of maatschappelijke meerwaarde binnen de sociale economie)? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 13 van 7 oktober 2008 
van JAN LAURYS 
 
 
 
1.  In juni 2008 werd een projectoproep gedaan in het kader van het fonds ter bevordering van de 

Sociale Economie, voor een bedrag van 1 mio euro. Aangezien er meer middelen in het fonds 
aanwezig zijn, en er op elke moment dossiers kunnen worden ingediend heeft de oproep de 
bekendheid van het fonds verhoogd waardoor vele andere aanvragen zijn gevolgd, ook buiten de 
thema’s van de oproep. Deze dossiers worden ook kort besproken. 

 
De oproep maakte het mogelijk in te zoemen op een aantal domeinen die extra aandacht 
verdienden.  
 
De drie thema’s van de oproep waren: 

1. Maatschappelijke verantwoord ondernemen innovatief vormgeven met focus op 
driedubbele meerwaarde.  

2. Atypische markt- en communicatiebenaderingen & trendsetting binnen de sociale 
economie.  

3. Innovatieve oplossingen voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken. 
 

In totaal werden 27 aanvraagdossiers ingediend in navolging van de oproep  
 
Van de 27 dossiers werden 14 dossiers principieel positief beoordeeld. Deze dossiers zitten nog 
in een beslissingsfase ter goedkeuring en worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. 
Nadien volgt nog een mededeling op de Vlaamse Regering, waarna de subsidiebesluiten kunnen 
ondertekend worden. 
 
Het huidige saldo binnen het fonds (ba 01.90) bedraagt 1.929.059 euro.  
 
Overzicht van de dossiers in navolging van de oproep 
Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende dossiers. 
 
Prioriteit 1: MVO 
Prioriteit 2: Atypische markt- en communicatiebenaderingen 
Prioriteit 3: Innovatieve oplossingen voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken 
 

Naam projectpromotor  

Binnen oproep Prioriteit oproep 
Grijkoort 3
Ahoi 1 en 2
Confederatie Bouw 3
SPK 2
Isis 2
Vormingsfonds Uitzendkrachten 1 en 3
BIK 1,2 en 3
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Universiteit Antwerpen 3
Fair Timber 1
LocaLabora2Fairstay 2
Waak 1 en 2 en 3
Levanto 3
DePunt_DBSO 3
DePunt_verkoop 2
Engine Innovation Footprint 3
Provincie Vlaams-Brabant 2
Hefboom-klantgericht ondernemerschap 1 en 2
Hefboom2 3
Hefboom3 1
Hefboom4 3
Kopspel 3
Kowboy Kaos 3
Kringloopcentrum ZW-Vlaanderen 2
Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen 1,2,3
LocaLabora 1
OCMW Harelbeke 2 en 3
Sociaal Huis Kuurne 2 en 3

 
Andere dossiers 
Heel wat dossiers (16) werden parallel aan de oproep ingediend. Deze dossiers werden wel 
gelijktijdig behandeld. 9 dossiers kregen een principieel positief advies. 
 
Buiten oproep Categorie art 6, BVR 19/07/2007 
VDAB  procesinnovatie 
Ecolife  procesinnovatie 
Winning  procesinnovatie 
Vosec  bedrijfsinnovatie  
Prosecco Maasmechelen  samenwerkingsverbanden stimuleren 
Krokusgroep  bedrijfsinnovatie 
Febecoop  bedrijfsinnovatie 
Veer  productinnovatie 
Netwerk Rentevrij  productinnovatie 
Manus  bedrijfsinnovatie en procesinnovatie 
MoClean  bedrijfsinnovatie 
BW Zottegem  bedrijfsinnovatie 
Intec  procesinnovatie 
Max Mobiel  productinnovatie 
Vosec Fietsoverleg  bedrijfsinnovatie 
Smart  bedrijfsinnovatie 

 
2.  De voorkeur gaat uit naar projecten die een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde 

realiseren, spin-off effecten en/ of een mainstreamingsstrategie voorzien.  
 

Conform art 7 van het BVR van 19/07/2007 houdende de regeling van het Fonds ter bevordering 
van de Sociale Economie, dient de projectaanvraag ten minste aan de volgende voorwaarden te 
voldoen: 
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- 1° het identificeren van de initiatiefnemer en van de eventuele samenwerkingspartner; 
- 2° het omstandig beschrijven van het project met bijzondere aandacht voor de 

methodologie, de doelgroep, de doelstelling, de vooropgestelde en meetbare resultaten en 
de valorisatie van het project; 

- 3° het opmaken van een geschreven samenwerkingsovereenkomst waarbij de rechten en 
plichten van de betrokken partners zijn geregeld, indien de initiatiefnemer samenwerkt 
met andere partners; 

- 4° het opmaken van een projectbegroting over de ganse duurtijd met een overzicht van 
alle geraamde kosten en voorziene inkomsten en opbrengsten. Deze projectbegroting dient 
rekening te houden met de graduele opbouw van de uitvoering van het project; 

- 5° het beschrijven van de wijze waarop de principes van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zullen toegepast worden. 

 
Wat de financiële criteria betreft, wordt voorkeur gegeven aan projecten die rekening houden 
met een degressieve subsidiëring en een cofinanciering uit eigen of andere middelen. 
 
Het project in haar totaliteit en in het bijzonder het beschreven plan van aanpak of het 
implementatiescenario wordt door een team van experts van het Subsidieagentschap en het 
Departement voor Werk en Sociale Economie gelezen en beoordeeld. Er is een beoordelings-
rangschikking opgemaakt op basis van een puntentoekenning op een aantal criteria, die de 
hierboven vermelde voorwaarden uit het besluit concretiseert. 
 
Deze criteria gelden voor alle aanvraagdossiers. 
 

3.  In het kader van het Fonds Sociale Economie kunnen promotoren zoals vermeld in art 6 van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 een projectaanvraag indienen voor projecten 
met een looptijd van maximaal 36 maanden die de sociale economie en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in Vlaanderen bevorderen, namelijk: 

 
1°  projecten op het vlak van bedrijfsinnovatie, productinnovatie en procesinnovatie; 
 

a) onder bedrijfsinnovatie wordt verstaan: 
- een bedrijfsstrategie ontwikkelen en implementeren die gericht is op innovatie, 

geborgd in een kwaliteitsmanagementbeleid van de sociale-economieonder-neming of 
van een groep of een sector van sociale-economieondernemingen; 

- een bedrijfsstrategie ontwikkelen en implementeren die gericht is op maatschap-pelijk 
verantwoord ondernemen geborgd in een beleid van de onderneming of van een groep 
of een sector van ondernemingen; 

- innovatie op vlak van personeelsbeleid met het oog op nieuwe begeleidings- en 
ondersteuningsmethodieken, competentieontwikkeling, loopbaanbegeleiding en 
arbeidsorganisatie van alle personeelsleden, en in het bijzonder van de doelgroep-
werknemers binnen de sociale economieonderneming of binnen een groep of een 
sector van sociale economieondernemingen;  

- innovatie op het vlak van bestuur in functie van de evenwichtige participatie van 
vrouwen en mannen en kansengroepen; 

- innovatie op het vlak van methodieken die de inschakeling van kansengroepen in de 
reguliere economie mogelijk maken. 

 
b) onder productinnovatie wordt verstaan: 

- een nieuw product of dienst onderzoeken, ontwikkelen en op de markt brengen; 
- nieuwe markten exploreren, zowel in de primaire, secundaire als tertiaire economische 

sector en extra groeipotentieel zoeken binnen de huidig bestaande markten.  
 

c) onder procesinnovatie wordt verstaan: 
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- procesontwikkelingen: een nieuw productieproces ontwikkelen en implemen-teren; 
- nieuwe begeleidings-, ondersteunings- en opleidingsmethodieken hoofdzakelijk ten 

voordele van de kansengroepen: nieuwe begeleidings-,ondersteunings- en op-
leidingsmethodieken op de werkvloer ontwikkelen en implementeren om onder meer 
in te spelen op nieuwe marktniches; 

- nieuwe-software IT-mogelijkheden ontwikkelen en desgevallend commercialise-ren 
met het oog op het beheer en beleid van de sociale- economieonderneming; 

 
2°  onderzoek  met het oog op afstemming van de Europese regelgeving, namelijk de 

uitbesteding van gespecialiseerd juridisch advies omtrent de gevolgen van de Europese 
regelgeving voor maatregelen in de sociale economie en advisering omtrent de 
implementatie ervan; 

 
3°  wetenschappelijk onderzoek in het kader van sociale economie en het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, namelijk de financiering van relevant onderzoek ter zake dat niet 
binnen het Steunpunt Werk en Sociale Economie opgenomen kan worden; 

 
4° samenwerkingsverbanden van sociale economie ondernemingen met ondernemingen 

stimuleren.  
 
Na een evaluatie van de werking tot dan toe, werden drie prioriteiten vooropgesteld, die kaderen 
in de ruime omschrijving van de opdrachten van het fonds, zoals hierboven aangehaald. Het 
BVR laat de minister toe de mate van belangrijkheid van de prioriteits-criteria te bepalen: 
 

- 1° de mate waarin het project bijdraagt tot het in stand houden of het verhogen van de 
werkzaamheidgraad en/of tewerkstellingskansen van de kansengroepen; 

- 2° de mate waarin het project de sociale economiesector verhoogde uitstraling geeft; 
- 3° de mate waarin het project bijdraagt tot een grotere leefbaarheid van de sociale 

economiesector; 
- 4° de mate waarin het project bijdraagt om de principes van de Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen ingang te doen vinden in de reguliere economie; 
- 5° de mate waarin het project bijdraagt tot een grotere professionalisering van de 

sociale economiesector  
- 6° de mate van innovatie van het project. 

 
Door onderstaande thema’s naar voor te schuiven wordt direct ingezet op prioriteit 1,2 en 4. 
Voor wat punt 4 betreft, houden we rekening met de reeds bestaande inspanning in het kader 
van de ESF-projecten MVO-KMO en wordt gefocust op grotere organisaties, overheden en 
sectoren. 
 
De drie thema’s van de oproep waren: 

- Maatschappelijke verantwoord ondernemen innovatief vormgeven met focus op 
driedubbele meerwaarde.  

- Atypische markt- en communicatiebenaderingen & trendsetting binnen de sociale 
economie.  

- Innovatieve oplossingen voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken. 
 

De dossiers die parallel aan de oproep werden ingediend, werden niet specifiek aan één van de 
zes criteria toegewezen.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 14 
van 9 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Projectsteun gezinsvriendelijke diensten   -   Brussel 
 
In juni 2008 heeft minister Van Brempt via een persbericht (“Eerste bedrijven starten met 
gezinsvriendelijke diensten, 23/06/08) aangekondigd dat er na een oproep naar bedrijven “om te 
investeren in gezinsvriendelijke diensten om de combinatie werk-gezin van hun werknemers te 
verbeteren”, zeven dossiers zijn goedgekeurd.  
 
In dat persbericht onderstreepte de minister het belang van zulke diensten: zo kunnen werknemers hun 
job gemakkelijker combineren met hun gezin. Ook werkgevers winnen erbij: de werkgevers vinden 
gemakkelijker geschikt personeel en beschikken over meer tevreden werknemers dankzij de 
verlichting van hun huishoudelijke taken. Minister Van Brempt heeft het kader hiervoor trouwens 
duidelijk geschetst in een antwoord op vraag om uitleg nr. 760 hieromtrent (op 20/03/08). De meeste 
goedgekeurde projecten zijn er vooral rond kinderopvang, maar kunnen bijvoorbeeld ook 
strijkdiensten bevatten. Deze maatregel creëert daarenboven redelijk wat jobs. 
 
Bedrijven kunnen zich nog tot eind september inschrijven voor ondersteuning van de opstart van 
gezinsvriendelijke diensten. De minister vermeldde in haar persbericht niettemin nog enkele dossiers 
die in de pijplijn zitten, waaronder het bedrijf BASE, dat gelegen is in het Brusselse Sint-Lambrechts-
Woluwe.  
 
1. Hoe heeft de minister het mogelijk gemaakt voor bedrijven in het Brusselse Gewest om zich in te 

schrijven in dit project van gezinsondersteunende diensten? Vanuit welke bevoegdheid doet zij 
dat?  

 
2. Kunnen Brusselse bedrijven aan dezelfde voorwaarden deelnemen aan dit programma en dezelfde 

mogelijkheden  krijgen? 
 
3. Hoeveel bedrijven uit het Brusselse Gewest hebben interesse getoond en hebben te kennen 

gegeven bezig te zijn met het opstellen van een plan? Hoe worden Brusselse bedrijven 
geïnformeerd over de mogelijkheid van de ondersteuning voor gezinsvriendelijke diensten? 

 
4. Wordt er samengewerkt met de Brusselse minister van Sociale Economie rond dit project? Zo 

neen, heeft de minister hieromtrent stappen ondernomen? 
 
5. Heeft er een evaluatie plaatsgevonden over dit project? Zo ja, welke conclusies heeft de minister 

hieruit getrokken en tot welke bijsturingen in het project zal dit leiden? Zo neen, wanneer voorziet 
de minister dat? 
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6. In hoeverre is er samengewerkt of overlegd tussen de beide ministers (vooral wat betreft het deel 
kinderopvang)? Heeft de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin middelen vrijgemaakt 
voor dit project? 

7. In welke mate was Kind en Gezin betrokken bij dit project? Heeft er hieromtrent een afstemming 
plaatsgevonden? 

 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Brempt (vraag nr. 14) en Vanackere (nr. 14). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 14 van 9 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. De gezinsondersteunende diensten als bevoegdheid vallen onder de koepel van Sociale 

Economie. Hiervoor kan in Brussel opgetreden worden mits aan 2 voorwaarden voldaan wordt, 
nl: 

- De gezinsvriendelijke dienst die wordt opgestart moet een aangelegenheid zijn die 
behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen (bv. kinderopvang); 

- De opgestarte dienst moet erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap (of VG(C)), of 
de dienst moet nauw samenwerken met een door de VG(C)) erkende instelling. 

 
2. Mits de voorwaarden hierboven vermeld komen Brusselse bedrijven dus in aanmerking. 

Een beperking t.a.v. bedrijven in Vlaanderen is dat Brusselse bedrijven dus geen beroep kunnen 
doen op een gezinsvriendelijke dienst die behoort tot de bevoegdheid van de Gewesten (bv 
strijkdienst). 

 
3. We hebben geen zicht op het aantal ondernemingen uit Brussel die de mogelijkheden om een 

aanvraag in te dienen overwogen hebben. Per 31 oktober 2008 liep de oproep af. Er werd slechts 
één dossier ingediend door een onderneming uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk 
door VDAB Brussel voor opstart van een kinderopvanginitiatief met uitvoering in Gent 
(Wondelgem). 

 
Er werd geen specifieke informatiecampagne naar Brusselse ondernemingen gericht. Op de 
website www.werk.be stond alle nodige informatie, de oproep werd ook door VOKA via haar 
regionale kamers in alle Vlaamse provincies actief gepromoot. Tenslotte verschenen er artikels in 
Trends en in Ondernemers. 

 
4. Er is geen samenwerking met de Brusselse minister van Sociale Economie rond dit project. 
 
5. De uitvoering van het project is nog volop aan de gang. Momenteel worden de aanvraagdossiers 

gescreend en loopt de adviesprocedure binnen de adviescommissie ‘Gezinsvriendelijke diensten’. 
Het zou te vroeg zijn om nu al conclusies te trekken. Er wordt een evaluatie voorzien in februari-
maart 2009.  

 
6. Er heeft een bilateraal kabinetsoverleg plaatsgevonden, waarbij de projectdoelstellingen werden 

toegelicht. Er werd daarbij overeengekomen om de projecten mee te laten jureren door een 
stafmedewerker kinderopvang van Kind en Gezin. 
De minister voor Welzijn, Volksgezindheid en Gezin heeft geen aparte middelen vrijgemaakt, 
maar de initiatieven rond kinderopvang kunnen binnen de reguliere budgetten een aanvraag doen. 

7. Op niveau van de administratie maakt K&G deel uit van de adviescommissie ‘Gezinsvriendelijke 
diensten’ voor wat dossiers rond kinderopvang betreft. Zij adviseren inzake conformiteit aan de 
bestaande regelgeving. Kind&Gezin maakt eveneens deel uit van de VOKA-stuurgroep rond 
gezinsvriendelijke initiatieven. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 21 
van 15 oktober 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
Proefprojecten nachtelijk laden en lossen   -   Stand van zaken 
 
Om het verkeer op de autosnelwegen vlotter te laten verlopen zou volgens Fedis, de federatie voor 
distributie, het laden en lossen in de winkels en bedrijven beter ’s nachts gebeuren. 
 
Vanuit de Vlaamse overheid werden reeds enkele proefprojecten opgezet rond het nachtelijk laden en 
lossen. 
 
Werden deze proefprojecten reeds geëvalueerd? Zo ja, wat is het resultaat daarvan? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 21 van 15 oktober 2008 
van ANNE MARIE HOEBEKE 
 
 
 
In het kader van het algemeen onderzoek naar stedelijke distributie, is de Vlaamse overheid bezig met 
enkele projecten ter bevordering van deze vorm van distributie, dit met het oog op een verbetering van de 
stedelijke mobiliteit en sociale levenskwaliteit van de bewoners. 
 
Het nachtelijk laden en lossen van winkels en bedrijven was één van de meerdere, mogelijk te 
onderzoeken projecten. De federale overheid heeft dit project echter ook als agendapunt genoteerd en zal 
deze piste onderzoeken. Zo is er op federaal niveau het onderzoeksproject NIGHTDELI, dat binnenkort 
van start zal gaan. Dit onderzoek wordt via de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) gecoördineerd, op 
vraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid. De bedoeling van dit 
onderzoek is om het draagvlak van dergelijke nachtelijke leveringen in te schatten. Eventueel kan er 
nadien, op basis van de conclusies van het onderzoek, beslist worden om met proefprojecten te starten. 
Een dubbel onderzoek lijkt de Vlaamse overheid niet opportuun. De Vlaamse overheid zal uiteraard de 
resultaten van de proefprojecten van de federale overheid rond het nachtelijk laden en lossen nauwgezet 
opvolgen. De resultaten zullen op die manier worden geëvalueerd naast de andere projecten in het kader 
van de stedelijke distributie. 
 
Veder is er ook een studie lopende die het laden en lossen in de havens buiten de piekmomenten 
onderzoekt. De bedoeling is om het tijdstip van levering van goederen in de havens zo aan te passen, dat 
de piekmomenten in de havens en op de grote invalswegen richting de havens vermeden worden. Op die 
manier zouden de logistieke ketens door de havens op termijn vlotter moeten lopen en zou ook de 
concurrentiepositie van Vlaanderen versterkt worden. Daarom zijn er de voorbije maanden testritten 
uitgevoerd op verschillende tijdstippen: vroege ochtend, dag, avond, nacht. De resultaten van deze studie 
worden vermoedelijk in de loop van december 2008 openbaar gemaakt. Deze studie heeft echter geen 
betrekking op de stedelijke distributie, maar spitst zich uitsluitend toe op havengebieden. 
 
Als laatste kan nog worden opgemerkt dat in het kader van Vlaanderen In Actie (VIA) een studie werd 
opgezet naar knelpunten en opportuniteiten rond fijnmazige distributie. Het betreft een literatuurstudie van 
het Steunpunt Goederenstromen, waarbij bestaande binnen- en buitenlands projecten rond stedelijke 
logistiek en distributie worden geëvalueerd. In de bijhorende conclusies naar de Vlaamse overheid toe, 
werden echter geen projecten rond stedelijke nachtelijke distributie vermeld. Wel wordt het afstemmen 
van de venstertijden van de verschillende steden in deze genoemd. 
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VLAAMS PARLEMENT  
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 22 
van 15 oktober 2008 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Vrije busbanen   -   Stand van zaken 
 
Het beleid inzake en de uitbouw van vrije busbanen is de laatste jaren op dreef gekomen. Het belang 
hiervan werd nogmaals beklemtoond na een in 2006 ingediende en in 2007 goedgekeurde resolutie (Stuk 
329 (2005-2006), plenair goedgekeurd 31 januari 2007). 
 
Investeringen ter zake worden sinds 2007 ondergebracht onder basisallocatie 363F7316 
“Investeringsuitgaven ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer en de uitvoering van 
het flitspalenbeleid (roodlicht- en snelheidscamera’s)”.   
 
1. In een lijst van studies 2006-2007 van het departement MOW (Mobiliteit en Openbare Werken) die 

werd bezorgd aan het parlement in het kader van een overzicht over de invloed van studiebureaus 
wordt melding gemaakt van een studieopdracht voor de aanleg van busbanen in Kampenhout ter 
waarde van 175.559,25 € (41.294,88 € + 134.264,37 €).  

 
Werden de resultaten van deze studie ook gebruikt voor de aanleg van andere busbanen? 

 
2. Het doorstromingsprogramma 2006 en het voorstel van doorstromingsprogramma 2007 (VIF 73.16 

begrotingsjaar 2007) maakten deel uit van het verslag van de bespreking Beleidsbrief Mobiliteit 
2006-2007 (Stuk 15 (2006-2007) - Nr. 4-I, pp. 97-104 ).  

 
a) Zijn deze programma’s uitgevoerd zoals voorzien? Welke projecten niet? Waarom niet? 

 
b) Voor 2008 werd de kostprijs van het doorstromingsprogramma, zoals in 2007, ondergebracht 

onder basisallocatie 363F7316 (“Investeringsuitgaven ter bevordering van de doorstroming van 
het openbaar vervoer en de uitvoering van het flitspalenbeleid (roodlicht- en 
snelheidscamera’s”).  

 
 Kan de minister het programma doorstroming 2008 bezorgen, alsook dat van 2004 en 2005? 

 
3. In het antwoord op schriftelijke vraag nr. 33 van Marleen Van den Eynde (12 november 2007, 

websitebulletin publicatiedatum 10-12-2007) wordt vermeld: “na de aanleg van een busbaan (of om 
het even welke andere doorstromingsbevorderende maatregel) worden metingen uitgevoerd volgens 
de methode van de congestiemeting”.  

 
a) Wat hebben deze metingen tot nog toe opgeleverd?  
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b) Welke vrije busbanen zijn desgevallend niet doeltreffend? Werden deze dan afgeschaft? 

 
4. Ik stelde op 13 mei een vraag om uitleg over dit thema (vraag om uitleg nr. 1246 (2007-2008), C237 

– OPE26 – 13 mei 2008). Een aantal van mijn vragen werden toen niet helemaal beantwoord. De 
minister had het toen over “gebiedsevaluaties” in het kader van netmanagement.  

 
a) Kan de minister deze bezorgen? Hoe periodiek worden deze evaluaties uitgevoerd en  

gepubliceerd? 
 

b) Welke andere evaluatierapporten of studies over busbanen heeft de minister tot nu toe ter 
beschikking? 

 
5. De minister had het toen ook over de nood aan “een ruim draagvlak nodig om die busbanen aan te 

leggen. We hebben de medewerking nodig van lokale besturen”.  Kan de minister oplijsten voor 
welke projecten met betrekking tot vrije busbanen door welke steden en gemeenten werd 
samengewerkt met de Vlaamse overheid, en welke lokale besturen dit weigerden? 

 
Hoeveel gemeenten maakten reeds gebruik van Module 8 van de mobiliteitsconvenants 
(“Doorstromingsmaatregelen voor het geregeld vervoer”)? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 22 van 15 oktober 2008 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. De studie voor de aanleg van busbanen langs de N21 Haachtsesteenweg in Kampenhout was een 

uitvoeringsstudie en geen visiestudie. De resultaten waren zeer concreet uitgewerkt voor de lokale 
situatie, die ook erg specifiek is omwille van de vrijliggende stroken langs deze weg. Het was dan 
ook niet de bedoeling om de resultaten te gebruiken voor andere projecten. Niettemin kwam de 
opgedane ervaring op vlak van inpassing van busbanen in dichtbebouwde omgeving nadien wel 
van pas bij het ontwerp van o.a. busbanen op de N2 in Zaventem en Kessel-Lo en op de N6 in 
Sint-Pieters-Leeuw.. 

 
2. Zie bijlage 1. 

a) Op de tabellen in bijlage 1 staan de start- en einddatum vermeld van de werken van de 
doorstromingsprogramma’s 2006 en 2007. 

b) Zie bijlage 3 voor het doorstromingsprogramma 2008. 
 Een doorstromingsprogramma van 2004 en 2005 is niet ter beschikking aangezien het 

doorstromingsprogramma pas is gestart in 2006. 
3. a)  Gezien de eerste infrastructurele projecten op het VIF 73.16 (programma 2006) werden 

 aangelegd in/vanaf 2007, kon slechts dit jaar (2008) gestart worden met zinvolle 
 evaluatiemetingen. 

De overgrote meerderheid van die metingen werden door De Lijn uitgevoerd vanaf medio 
september 2008. Resultaten van deze metingen zijn nog niet beschikbaar. De wel reeds 
beschikbare resultaten, voornamelijk uit het Antwerpse (waar busbanen een fundamenteel 
onderdeel uitmaakten van de Minder-Hindermaatregelen ten tijde van de heraanleg van de 
R1), bevestigen wat ook elders door chauffeurs en reizigers steeds wordt ervaren; 
rijtijdwinsten die veelal stevige proporties aannemen. Een voor Vlaanderen representatief 
overzicht van deze winsten in termen van congestiegraad zal in het voorjaar 2009 worden 
opgemaakt.  

 
b) Voor minder doeltreffende ingrepen wordt steeds gezocht naar oplossingen die het 

vooropgezette doel wel bereikbaar maken. Zo werd bijvoorbeeld op de Scheepsdalelaan te 
Brugge een busstrook aangelegd bij het verlaten van de halte (richting Scheepsdalebrug). Het 
geheel mist soms z’n effect omdat de strook te kort is. Daarnaast is er steeds moeilijke 
doorgang aan de brug omdat ze te smal is voor voertuigen en fietsers samen. Een oplossing 
daarvoor werd gevonden in een ontwerp van een nieuwe, bredere brug én een langere 
aanloopstrook voor de bus (tot aan de overkant van de Scheepsdalebrug). In gans Vlaanderen 
is slechts één voorbeeld te vinden van het terug afschaffen van een definitief aangelegde 
busstrook, meer bepaald op de N227 te Zemst (ter hoogte van het Bloso-domein). Deze 
busstrook werd aangelegd bij de TV3V-aanpak van het zwarte kruispunt. Een combinatie van 
te weinig efficiëntie voor het openbaar vervoer (te kort aangelegd t.o.v. initieel concept) en 
foutief gebruik door overige verkeersdeelnemers, motiveerde De Lijn Vlaams-Brabant zelf tot 
de aanvraag de busstrook om te vormen tot een rechtdoor- / rechtsafslagvak, met een voor de 
bussen van De Lijn vergelijkbare rijtijdwinst en een nog verhoogde verkeersveiligheid. 
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4. a)  Een gebiedsevaluatie staat los van een concreet project. In dit type van evaluatie wordt 

 het volledige net in een bepaald “gebied” geëvalueerd. Elke entiteit wordt daartoe 
 opgedeeld in 6 gebieden (Vlaams-Brabant 7). 

De Lijn organiseert jaarlijks per entiteit twee gebiedsevaluaties (Vlaams-Brabant doet er 3 
gebieden om de drie jaar); zo wordt elk gebied 1 keer per 3 jaar geëvalueerd.  Alle gemeenten 
en lijnen worden zo op regelmatige basis onder de loep genomen. 
In 2008 zullen volgende gebieden geëvalueerd worden:  

- Antwerpen: Noord-West en Noord-Oost 
- Limburg: West-Limburg en Noord-Limburg 
- Oost-Vlaanderen: Gent & rand en Eeklo & Meetjesland 
- Vlaams-Brabant: Asse-Dilbeek en Noord-West-Brabant 
- West-Vlaanderen:  Brugge-Oostkust en Zuid-West-Vlaanderen 

b) Er bestaan heel wat publicaties over busbanen en andere doorstromingsmaatregelen ten 
voordele van het openbaar vervoer. Wat de evaluatie van tram- en busbanen in Vlaanderen 
betreft, baseren we ons op de evaluatierapporten van De Lijn. Daarnaast zullen binnenkort de 
resultaten bekend zijn van de studie over de veiligheid op tram- en busbanen. 

 
5. a)  In bijlage 4 vindt u een overzicht van de gemeenten waar (infrastructurele) ingrepen ter 

 bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer werden gerealiseerd (stand 
 van zaken eind 2007).  

Alle doorstromingsmaatregelen worden steeds uitvoerig besproken met de betrokken 
gemeenten en/of steden. Deze gesprekken lopen inderdaad niet overal even vlot. Daarbij 
spelen niet alleen afwijkende standpunten over de gewenste mobiliteit een rol, ook afwijkende 
visies op leefbaarheid, bereikbaarheid en zelfs duurzaamheid worden uitge-speeld. In 
verschillende dossiers zijn er dan ook, zowel vanuit de steden en gemeenten als vanuit De 
Lijn, compromissen gesloten om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Een diepgaande 
analyse van het probleem en het uitwerken van verschillende oplossings-varianten blijken 
cruciaal wanneer de dialoog moeilijk ligt.  

 
b) Een overzicht van de gemeenten die in het kader van het programma Netmanagement 2007 

een convenant (met module 8) ondertekend hebben, vindt u in bijlage 5. 
 

BIJLAGEN: 
 
1. Doorstromingsprogramma 2006 en 2007 
2. Doorstromingsprogramma 2008 
3. Overzicht gemeenten waar infrastructurele ingrepen werden gerealiseerd 
4. Overzicht gemeenten die in het kader van NM 207 een convenant (module 8)hebben ondertekend 

 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/22/antw.022.bijl.001.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/22/antw.022.bijl.002.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/22/antw.022.bijl.003.xls 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/22/antw.022.bijl.004.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 23 
van 15 oktober 2008 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
Vrije busbanen   -   Veiligheidsmaatregelen 
 
Het beleid inzake en de uitbouw van vrije busbanen is de laatste jaren op dreef gekomen. Het belang 
hiervan werd nogmaals beklemtoond na een in 2006 ingediende en in 2007 goedgekeurde resolutie (Stuk 
329 (2005-2006), plenair goedgekeurd 31 januari 2007). 
 
Eerder waren er reeds vragen over de veiligheid op deze busbanen en werd een studieopdracht 
aangekondigd. 
 
1. In het antwoord op schriftelijke vraag nr. 82 van Annick De Ridder (30 januari 2008, Websitebulletin 

publicatiedatum 05-03-2008) wordt meegedeeld dat de administratie een studieopdracht uitvoert over 
de verkeersveiligheid van vrije tram- en busbanen. “Het doel van de studie is om de 
verkeersveiligheid van vrije tram- en busbanen in beeld te brengen en te analyseren. Daarbij wordt 
vertrokken van een ongevallenanalyse en van de identificatie van mogelijke ongevalsoorzaken”, luidt 
het. 

 
a) Wanneer verwacht de minister de resultaten van deze studie? 
 
b) Welke actoren/ instituten/ steunpunten/… worden hiervoor ingeschakeld of geraadpleegd?  

 
2. In een commissievergadering (OPE17 – 15 mei 2007) geeft de minister aan dat De Lijn zelf metingen 

verricht over snelheidsovertredingen van bussen van De Lijn. 
 

a) Op hoeveel trajecten is er sprake van een duidelijke tendens tot overdreven snelheid? 
 

b) Hoeveel van die trajecten zijn vrije busbanen?  
 

c) Wat zal de minister hieraan doen, of heeft ze hier reeds aan gedaan? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 23 van 15 oktober 2008 
van JAN PEUMANS 
 
 
 
1. a)  De studie naar de verkeersveiligheid van de vrije tram- en busbanen zit momenteel in een laatste 

fase en de planning voorziet dat de resultaten begin 2009 beschikbaar zullen zijn. 
 

b)  De studieopdracht wordt uitgevoerd door de Universiteit Gent in samenwerking met Arckus en 
SWOV. De studie wordt begeleid door een stuurgroep met onder meer vertegen-woordiging van 
De Lijn, de Afdeling Verkeerskunde van het Agentschap Wegen en Verkeer en de Afdeling 
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

 
2. a)  Alleen bij De Lijn Vlaams-Brabant worden eigen snelheidsmetingen uitgevoerd, niet in de 

overige vier provinciale entiteiten.  
In Vlaams-Brabant werden er in de periode januari 2007 t.e.m. september 2008 op 51 
verschillende trajecten snelheidsmetingen gehouden door de controlediensten van De Lijn.  
De controles werden gehouden naar aanleiding van klachten van omwonenden of gemeente-
besturen. Dit betekent dat op de betrokken trajecten een aanwijzing (subjectieve perceptie) 
bestond van te hoge snelheden door bussen. Bijkomend werden ook enkele preventieve 
controles gehouden omdat bijvoorbeeld het snelheidsregime door de wegbeheerder is aangepast. 
Concreet zijn deze controles dus enkel in specifieke gevallen gebeurd.  
Op 45 (van de 51) trajecten werden minder dan 10% snelheidsovertredingen vastgesteld. Op de 
6 trajecten waar meer snelheidsovertredingen werden vastgesteld, gaat het om zones 30. 97,50% 
van de snelheidsoverschrijdingen bevinden zich tussen 31 en 50 km/u.  

 
b)  Bij 5 van de 51 op snelheid gecontroleerde trajecten in Vlaams-Brabant en 1 van de 6 trajecten 

waar 10% van de metingen een overschrijding van de toegelaten snelheid vastgesteld werd, gaat 
het om busbanen. 

 
c)  De snelheidsmetingen die in de periode 2007-2008 zijn georganiseerd door de controle-diensten 

van De Lijn Vlaams-Brabant, werden voornamelijk gehouden naar aanleiding van klachten van 
omwonenden of gemeenten.  

 Wanneer de maximaal toegelaten snelheid werd aangepast, zoals bijvoorbeeld in de 
Vooruitgangsstraat in St. Joost-ten-Node waar de maximale snelheid in 2008 werd verlaagd van 
50 km/u naar 30 km/u, werden er preventief snelheidsmetingen gehouden. 

 Met dit signaal wil De Lijn chauffeurs erop wijzen dat veel belang moet gehecht worden aan het 
respecteren van de maximale snelheid. Chauffeurs die bij controle te snel blijken te rijden, 
worden hierop aangesproken. Aan het niet respecteren van de maximale snelheid zijn bovendien 
disciplinaire maatregelen verbonden. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 24 
van 16 oktober 2008 
van FELIX STRACKX 
 
 
 
Buslijn 284 Mechelen-Leuven   -   Vertragingen 
 
Door werken op het traject, die nog een jaar zouden aanslepen, heeft lijnbus 284 aan de halte Den Elst 
in Herent ’s ochtends twintig tot dertig minuten vertraging. De kinderen die de bus naar Leuven 
nemen, komen zo te laat op school. 
 
Een vroegere bus nemen is voor de ouders geen optie, omdat de kinderen dan in het donker door 
Leuven moeten. Voor de schoolbussen die naar Haacht rijden en door de werken op het traject ook 
vertraging hebben, heeft De Lijn een oplossing gezocht. Blijkbaar kan dat niet voor Herent. De Lijn 
Vlaams-Brabant gaat de dienstregeling van bus 284 van Mechelen naar Leuven niet wijzigen. 
 
Volgens een woordvoerder van De Lijn Vlaams-Brabant heeft De Lijn niet de middelen om op dat uur 
een extra bus en chauffeur in te schakelen. Volgens haar gaat het in Haacht om een schoolbus, en dus 
slechts over één rit. Vanaf eind november of begin december zouden de werken zo ver gevorderd 
moeten zijn, dat de lijn 284 dan minder hinder zal ondervinden. Ondertussen lopen de vertragingen 
evenwel op sommige dagen op tot 45 minuten. 
 
1. Waren deze problemen niet te voorzien? Waarom heeft De Lijn geen maatregelen getroffen om 

hierop te anticiperen? 
 
2. Waarom weigert De Lijn tot op vandaag om een oplossing te zoeken voor de getroffenen? 
 
3. Indien zou blijken dat de problemen langer aanslepen dan voorzien, overweegt De Lijn dan alsnog 

in te grijpen? 
 



-896-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 24 van 18 oktober 2008 
van FELIX STRACKX 
 
 
 
1. De Lijn werd laattijdig op de hoogte gesteld van de werken aan de Kruineikestraat in Tildonk. 

Voor de schooldiensten naar Haacht en Tildonk werd inderdaad, in overleg met de scholen, naar 
een oplossing gezocht. Lijn 284 (Leuven – Mechelen) is niet gericht op één specifieke 
scholengemeenschap: er maken leerlingen van gebruik die zich naar Haacht, Tildonk, Mechelen 
en Leuven moeten verplaatsen. Maar deze lijn heeft daarbuiten ook nog andere belangrijke 
functies zoals een bediening naar de steden Leuven en Mechelen en heeft aansluiting met 
verschillende treinverbindingen.  

 
2. Momenteel beschikt De Lijn niet over de middelen om dagelijks een extra rit te voorzien tijdens 

de spits, op lijn 284 (Leuven – Mechelen). Aan leerlingen die gebruik maken van deze lijn, 
wordt aangeraden om tijdens de werken in Tildonk een rit vroeger te nemen. 

 
3. Het einde van de eerste fase werd voorzien tegen eind oktober 2008. Door problemen op de werf 

is het einde van deze fase niet duidelijk. De Lijn uitte hierover reeds haar bezorgdheid aan het 
gemeentebestuur. De Lijn voorziet geen extra rit omdat hiervoor geen middelen beschikbaar 
zijn.  
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 26 
van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Overeenkomsten met gemeenten   -   Deelname faciliteitengemeenten 
 
Binnen de beleidsdomeinen Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen werden een aantal 
overeenkomsten afgesloten tussen de bevoegde minister en de gemeentebesturen van de Vlaamse 
gemeenten. Gezien de gemeentelijke autonomie, zijn deze overeenkomsten in principe vrijblijvend. 
Maar aangezien ze meestal passen in het algemeen belang, hangt er een beloning aan vast. Gemeenten 
die niet instappen in deze overeenkomsten missen dan ook vaak belangrijke geldelijke tussenkomsten 
voor de uitvoering van een degelijk lokaal beleid. 
 
De indruk leeft dat vooral de burgemeesters van de faciliteitengemeenten vaak niet ingaan op het 
aanbod vanuit de Vlaamse overheid. Daardoor worden zowel de Vlaamse als de anderstalige 
bevolkingsgroepen uit die gemeenten tekort gedaan in vergelijking met andere gemeenten, en wel door 
hun eigen bestuurders. Van de kant van de burgemeesters en gemeentebesturen is dit allerminst een 
daad van goed bestuur. 
 
Graag vernam ik in hoeverre de werkelijkheid deze indruk ook bevestigt. 
 
1. Aan welke vrijwillige programma’s, samenwerkingsovereenkomsten, convenanten of opdrachten 

binnen de beleidsdomeinen Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen hebben de 
verschillende faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel al dan niet deelgenomen? 

 
2. Om welke reden(en) werd er desgevallend niet deelgenomen? 
 
3. Hoeveel geld hebben ze daardoor niet ontvangen? 
 
N.B. Gelijkaardige vragen werden gesteld aan de ministers (Peeters nr. 18, Van Mechelen nr. 15, 

Vandenbroucke nr. 28, Anciaux nr. 12, Keulen nr. 10, Van Brempt nr. 26, Vanackere nr. 31, 
Crevits nr. 36, Ceysens nr. 11). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 26 van 17 oktober 2008 
van ELOI GLORIEUX 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door, Vlaams minister Steven Van Ackere, 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. 27 
van 20 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
De Lijn   -   Rolstoelgebruikers 
 
1. Geregeld verneem ik klachten van rolstoelgebruikers van het openbaar vervoer in de zin van: 
 

- bij reservatie van een belbus wordt gesteld dat er langs het traject geen toegankelijke haltes 
zijn, terwijl uit ervaring van de gebruikers van rolstoel/scootmobiel blijkt dat dit wel het geval 
is; 

- bij reservatie wordt gemeld dat er geen plaats is voor een scootmobiel op de bus, terwijl uit 
ervaring van de gebruikers van een scootmobiel blijkt dat dit wel het geval is; 

- bij reservatie melden gebruikers dat ze een scootmobiel gebruiken, maar toch wordt een taxi-
busje ter plaatse gestuurd dat voor betrokkenen niet toegankelijk is. 

 
Welke instrumenten hebben de coördinatoren om na te gaan of er al dan niet toegankelijke haltes 
voorzien zijn en of een vervoermiddel al dan niet toegankelijk is voor een scootmobiel/rolstoel? Is 
deze informatie up-to-date? 

 
2. Met betrekking tot de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de evolutie ervan had ik van 

de minister graag een antwoord gekregen op volgende vragen. 
 

a) Hoeveel rolstoeltoegankelijke autobussen worden er op heden ingezet (graag overzicht per 
provincie)? Hoeveel procent maken zij uit van het totaalaantal autobussen? Graag ook een 
opsplitsing van autobussen die al dan niet één of meerdere steden/gemeenten aandoen. 

 
b) Wat is de stand van zaken met betrekking tot het toegankelijker maken van de bushaltes? Kan 

de minister een overzicht geven van het totaalaantal haltes (per provincie) en het aantal 
toegankelijke haltes (met opsplitsing belbushalte / reguliere halte)? Kan zij dit aantal situeren 
ten opzichte van 2004 (per provincie, met opsplitsing belbushalte / reguliere halte)? 

 
c) In opvolging van een eerdere mondelinge vraag had ik van de minister ook graag vernomen of 

op heden alle rolstoeltoegankelijke bussen een geldkoffer hebben, zodat de bestuurders zo nodig 
de rolstoelgebruikers kunnen helpen bij het in- of uitstappen.  

 
Hoeveel chauffeurs namen deel aan de opleiding die daartoe georganiseerd zou worden? Vinden 
deze opleidingen regelmatig plaats om nieuwe bestuurders op te leiden?  

 
d) In antwoord op een vraag van collega Huybrechts stelde de minister dat, als er in de 

toegankelijke stadsnetten geen alternatief is wegens gebrek aan een toegankelijk halte, er een 
speciaal busje met lift wordt uitgestuurd.  
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Bij hoeveel procent van de aanvragen door rolstoelgebruikers in de verschillende stadsnetten 
was dit het geval? In hoeveel procent van de aanvragen kon er ondanks de vraag geen oplossing 
geboden worden door De Lijn? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 27 van 20 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
1. In regel zijn de haltes in belbusgebieden altijd toegankelijk. Dit heeft te maken met het type 

voertuig dat hiervoor gebruikt wordt. Belbussen zijn voorzien van een lift of een uitklapbare 
oprijplaat die de toegang tot de belbus mogelijk maken voor rolstoelen. 

 
De rolstoel mag bepaalde maten en een bepaald gewicht niet overschrijden om te kunnen 
aanvaard worden op de bus. In de brochure ‘Op-stap zonder drempel’ van de Lijn wordt 
gemeld dat  de rolstoel niet meer dan 200kg (gebruiker inbegrepen) mag  wegen  en  max. 
80cm breed en 130cm lang mag zijn. 
 
Scootmobielen, voor zover ze kunnen vergeleken worden met een rolstoel, hebben afmetingen 
die variëren van 115 tot 140cm lang. Gebruikers van scootmobielen zitten ook meestal hoger 
dan in een rolstoel. Er bestaan modellen op 3 en op 4 wielen. Manoeuvreren met de 
scootmobiel binnen de bus is moeilijker en vraagt meer behendigheid. Het is niet eenvoudig 
om op de juiste manier op de voorziene plaats in de bus te parkeren. Dit is nochtans 
noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de veiligheidsriem en in alle veiligheid te 
kunnen vervoerd worden .  
 
Een scootmobiel moet om veiligheidsredenen voorwaarts op de oprijplaat in de bus kunnen 
rijden en ook voorwaarts kunnen afrijden. Hij moet dus de mogelijkheid hebben om 180° te 
draaien in de bus. Dit is volgens zijn lengte en gewicht niet altijd mogelijk.  Scootmobielen of 
andere hulpmiddelen die te lang, te breed of te zwaar zijn, kunnen dus niet op de bus 
toegelaten worden. 
 
Het is belangrijk dat scoot- of rolstoelgebruikers duidelijk vermelden aan de belbuscentrale 
met welk type voertuig ze zich verplaatsen. Lengte, breedte, gewicht en ook hoogte vermelden 
is belangrijk om misverstanden te voorkomen en het juiste voertuig te kunnen inschakelen. 
 
Al onze toegankelijke bussen zijn voorzien van een lage vloer, uitklapbare oprijplaat, plaats 
voor rolstoelgebruiker (in tegenrijrichting voor de lijnbussen) en veiligheidsriem.  
 
Op dit ogenblik wordt een nieuwe nulmeting van de uitrustingsniveaus van al onze haltes 
uitgevoerd. Bij die nulmeting wordt een checklist gebruikt die ook verschillende 
toegankelijkheidsaspecten omvat.  

 
2. a)  Volgens de cijfers van 2007 zijn er 1761 lage vloerbussen of 82% van het totaal. Bij de 

exploitanten(belbussen inbegrepen) zijn er op de 1430 bussen 780 lage vloerbussen of 55%.  
Bij de Lijn zijn 1555 of 72% bussen voorzien van een lage vloer én een oprijplaat,. 
1238 of 57% van de bussen van De Lijn zijn voorzien van een lage vloer, een oprijplaat, een 
rolstoelplaats en een veiligheidsriem.  
 
Het zijn niet altijd dezelfde bussen die op dezelfde trajecten worden ingezet. Dit heeft te 
maken met organisatie en onderhoud van het rollend materiaal en de mogelijke uitbating door 
exploitanten.  
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b)  Het is belangrijk te vermelden dat de inrichting van de halteplaatsen de verantwoordelijkheid 
is van de wegbeheerder. De Lijn heeft hierbij een belangrijke adviserende rol. En het spreekt 
voor zich dat de Lijn nauw toekijkt op de kwaliteit. 

 
Daarom startte de Lijn in 2008 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 kwaliteit op het vlak van inrichting en informatie als wat 
betreft veiligheid en toegankelijkheid. Op dit ogenblik is een nulmeting aan de gang. Op basis 
van de resultaten worden in een later stadium concrete actieplannen uitgewerkt. 

 
De Lijn voert regelmatig sensibiliseringscampagnes uit om steden en gemeenten er toe aan te 
zetten te investeren in veilige, comfortabele en toegankelijke halte-infrastructuur.   

 
c) Alle bussen zijn voorzien van een geldkoffer.  
 

Alle nieuwe chauffeurs krijgen in hun opleiding een 3-tal uren specifiek opleiding rond de 
problematiek van de toegankelijkheid. Daarin is een praktijkles voorzien op het terrein met het 
gebruik van een rolstoel.  

 
d) Toegankelijke verplaatsingen in stedelijke gebieden zijn eerder beperkt. Tal van hinderlijke 

factoren zoals fout parkeerders, wegenwerken, enz. beletten dat de rolstoelgebruiker op een 
veilige manier op- of van de bus kan geraken. Omwille van deze problematiek wordt er om 
pragmatische reden gekozen om met een aangepast voertuig te werken. Het aantal keren dat 
geen oplossing kan geboden worden is quasi nihil. Dit wil zeggen dat De Lijn dit vervoer voor 
bijna 100% kan garanderen. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 31 
van 22 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
Vlaamse Rand   -   Nieuwe tramlijnen 
 
In een nota van de Task Force Vlaamse Rand is er sprake van nieuwe tramlijnen in de Brusselse Rand. 
Het betreft met name:  
- de verlenging van de tramlijn in de richting van de luchthaven via de NAVO en Diegem station, 

langs de A201; 
- de aanleg van een tramlijn langs de R22 (Woluwelaan tussen de stations Vilvoorde en Diegem met 

eventuele verlenging en aansluiting op tramlijn 94; 
- een verlenging van tramlijn 4 naar Drogenbos en Ruisbroek; 
- de aanleg van een tramlijn tussen UZ Jette en Vilvoorde; 
- de verlenging van tramlijn 39 van Wezembeek-Oppem naar Tervuren. 
 
1. Wat is de stand van zaken van deze verschillende projecten? 
 
2. Werd er overleg gepleegd hieromtrent met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo ja, wat zijn de 

resultaten hiervan? 
 
3. Zullen deze nieuwe of verlengingen van bestaande tramlijnen uitgebaat worden door de MIVB? 
 
4. Hoe zal de verdeling van de openbaarvervoerlijnen gebeuren in en rond het Brusselse gewest 

tussen De Lijn, de MIVB en de TEC? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 31 van 22 oktober 2008 
van CHRISTIAN VAN EYKEN 
 
 
 
1. In de nota taskforce Vlaamse Rand staan deze uitbreidingen van het tramnetwerk opgesomd als 

mogelijk denkpistes.  
 

Deze uitbreidingen zijn terug te vinden in de volgende studies: 
 

− De verlenging van de tramlijn in de richting van de luchthaven via de NAVO en Diegem 
station, langs de A201 

 
• Studie “Heraanleg van de Leopold III Laan tussen de site van de huidige NAVO 

en de gewestgrens”, opdrachtgever Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer, Directie Vervoersinfrastructuur (2007).  

• Verkeersstructuurschets Zone Zaventem, Vlaamse overheid (1999) 
 

− Aanleg van een tramlijn langs de R22 (Woluwelaan tussen de stations Vilvoorde en Diegem 
met eventuele verlenging en aansluiting op tramlijn 94) 

 
• Strategisch masterplan Reconversie Vilvoorde-Machelen, Provincie Vlaams-

Brabant (2007)   
• Verkeersstructuurschets Zone Zaventem, Vlaamse overheid (1999) 
 

− Een verlenging van tramlijn 4 naar Drogenbos en Ruisbroek 
 

• IRIS II plan 
 

− De aanleg van een tramlijn tussen UZ Jette en Vilvoorde 
 

Geen studie gekend 
 
− De verlenging van tramlijn 39 van Wezembeek-Oppem naar Tervuren 
 

Geen studie gekend 
 

Enkel de verlenging van tramlijn 4 werd tot nu toe concreet uitgewerkt door de MIVB. Hiervoor 
werd een bouwaanvraag ingediend.  
 
De Lijn Vlaams-Brabant is gestart met de opmaak van een nieuw toekomstplan met als 
tijdshorizon 2020. Deze studie zal afgerond zijn in maart 2009. De verschillende elementen en 
suggesties die in de nota van de taskforce gemaakt worden, zullen in het kader van deze studie 
worden bekeken.  

 
2. In de vergaderingen van het coördinatiecomité in het kader van het ‘Principieel Akkoord tussen 

het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter regeling van de samenwerking 
inzake gemeenschappelijke mobiliteitsproblemen’, werden deze ideeën geopperd door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
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3. De uittoetsing van gewestoverschrijdende tramlijnen zal in overleg gebeuren tussen de verschil-

lende gewesten waarbij een gemeenschappelijke exploitatie MIVB - De Lijn tot de mogelijkheden 
behoort.  

 
4. De verdeling van de verschillende openbaar vervoerlijnen tussen de verschillende openbaar 

vervoeroperatoren wordt geregeld door het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het 
Vlaams Gewest, Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest i.v.m het geregeld vervoer 
van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 32 
van 22 oktober 2008 
van MARIE-ROSE MOREL 
 
 
 
De Lijn   -   Administratieve boetes 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatie en tarieven van de VVM (Vlaamse 
Vervoermaatschappij) van 14 mei 2004 voorziet in artikel 86 de mogelijkheid voor personeelsleden 
van De Lijn om administratieve geldboetes op te leggen, wegens inbreuk op de artikelen 12 of 64 tot 
en met 67.  
 
1. Hoeveel administratieve boetes van De Lijn werden reeds uitgeschreven in 2007 – vanaf de start 

van de administratieve boetes op 1 april 2007 –  en 2008 (tot op heden)?  
  
2. Kan de minister het cijfer uitsplitsen per type van inbreuk bepaald in artikel 12 en 64 t.e.m. 67? 
 
3. Kan de minister meedelen op welke lijnen de boetes werden uitgeschreven?  
 
4. Kan de minister meedelen in welke gemeenten de boetes werden uitgeschreven?  
 
5. Kan de minister de nationaliteit meedelen van de daders van de inbreuken?  
 
6. Kan de minister de woonplaats meedelen van de daders van de inbreuken?  
 
7. Kan de minister meedelen hoeveel van deze boetes inmiddels betaald werden?  
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 32 van 22 oktober 2008 
van MARIE-ROSE MOREL 
 
 
 
1. Het systeem van administratieve boetes wordt bij De Lijn al sinds februari 2005 toegepast. 
 Vanaf 1 april 2007 zijn de inbreuken in twee types onderverdeeld, met voor elk type 

verschillende boetebedragen. 
 In de periode april - december 2007 werden 25.362 vaststellingen gedaan. In 2008 zijn in de 

periode van januari tem. september reeds 36.732 vaststellingen gedaan. 
  
2. Zie bijlage. 
 
3. De boetes worden uitgeschreven op alle lijnen geëxploiteerd door De Lijn. 
 
4. De boetes worden uitgeschreven in alle gemeenten van het werkingsgebied van De Lijn, zijnde 

het Vlaams Gewest, en de lijnen van en naar dit gewest die door De Lijn geëxploiteerd worden. 
 
5. Alle mogelijke nationaliteiten, zowel Europese als niet-Europese. Over elke inbreuk wordt een 

proces-verbaal opgesteld, ongeacht de nationaliteit van de betrokken persoon. 
 
6. Wat België betreft kan de woonplaats in elke gemeente van het land liggen. 
 
7. In 2007 werden 23.388 boetes betaald; in 2008 werden tot nu toe 14.758 boetes betaald. 
 
BIJLAGE: 
 
Cijfers administratieve boetes 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/32/antw.032.bijl.001.xls 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 34 
van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
Klimaatopwarming   -   Maatregelen 
 
Volgens het WWF (World Wide Fund for Nature) voltrekt de klimaatopwarming zich sneller dan tot 
nu toe voorspeld. Ook bij ons zijn ernstige gevolgen te verwachten: meer en zwaardere stormen, 
overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. 
 
1. Welke zijn de uitdagingen en problemen waarmee de minister in elk van zijn/haar 

beleidsdomeinen ten gevolge van de klimaatopwarming geconfronteerd wordt? 
 
2. Welke maatregelen nam de minister ter zake in elk van zijn/haar beleidsdomeinen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 27, Van Mechelen nr. 21, 

Vandenbroucke nr. 48, Anciaux nr. 23, Keulen nr. 17, Van Brempt nr. 34, Vanackere nr. 49, 
Crevits nr. 51, Ceysens nr. 16). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 34 van 28 oktober 2008 
van GEERT BOURGEOIS 
 
 
 
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. 35 
van 28 oktober 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Vrije busbanen   -   Knelpunten 
 
Uit een evaluatie door het tijdschrift Car&Bus-magazine blijkt dat de vrije busbanen en -stroken veelal 
te smal zijn. Vele buschauffeurs zouden klagen omdat ze vaak sterk moeten vertragen om ongevallen 
of aanrijdingen te voorkomen. Chauffeurs van De Lijn vinden 3,25 m breedte op wegen waar men 50 
km/u mag rijden te krap. De nieuwe bussen zijn immers 2,55 m breed en wanneer men de spiegels 
erbij neemt, is de ingenomen ruimte al gauw 3 m. Vooral wanneer de buschauffeurs fietsers moeten 
passeren op de vrije busbanen, is er een ernstig veiligheidsprobleem. Daarmee moet dan ook ernstig 
rekening gehouden worden bij de aanleg van vrije busbanen. 
 
Het probleem inzake krapte doet zich overigens niet enkel voor op de vrije busbanen. Ook in de 
dorpscentra is de doorgang voor vele autobussen problematisch. In vele dorpscentra zijn er de laatste 
jaren meer en meer obstakels bijgekomen. Denk maar aan de asverschuivingen, bloembakken, 
paaltjes, maar ook talrijke verkeersdrempels bemoeilijken de doortocht van het busverkeer. Terwijl de 
vrije busbanen heringericht kunnen worden, is het uiteraard anders gesteld met de doortocht in de 
dorpscentra, waar door de ruimtelijke ordening veelal geen mogelijkheid is om meer ruimte te geven 
aan de bussen. De oplossing hier is ofwel invoering van éénrichtingsverkeer, ofwel smallere bussen. 
 
Naast de bekommernissen omtrent de doorgang op de vrije busbanen en in de dorpscentra, klaagt de 
vereniging voor autocarchauffeurs ook het beperkte toegelaten gebruik aan van de vrije busbanen. 
 
1. Erkent de minister de gestelde problemen op de vrije busbanen? Wordt hier bij aanleg van nieuwe 

busbanen rekening mee te houden? Is herstructurering op een aantal problematische vrije 
busbanen nog mogelijk? Zal de minister dit probleem verder onderzoeken? 

 
2. Werd er ooit overleg gepleegd met de autobusconstructeurs m.b.t. de constructie van smallere 

autobussen? Dit probleem werd immers al in 2005 aangekaart. 
 
3. De vereniging voor autocarchauffeurs voelt zich benadeeld door het verbod op gebruik van vrije 

busbanen door autocarchauffeurs. 
 

Blijft de minister erbij dat vrije busbanen enkel voor openbaar vervoer moeten zijn en niet voor 
collectief vervoer? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 35 van 28 oktober 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. De meest recente bustypes zijn 2.55 m breed. Met daarbij de twee buitenspiegels (die maximaal 

15 cm uit het koetswerk komen) komt de totaalbreedte op 2.85m. 
Het toelaten van fietsers op busbeddingen kan wettelijk slechts indien de betrokken strook 3,5m 
breed is. Op rechtsgelegen busstroken, waarin fietsers worden toegelaten, moeten de 
buschauffeurs – zoals elke weggebruiker – de verkeersveiligheid in acht nemen bij het 
voorbijsteken.  

 
Toch is een bredere busbaan niet altijd een betere busbaan. Ervaring wijst immers uit dat een 
smallere weg de snelheid van het verkeer afremt. Dit geldt ook voor vrije busbanen. Er is dan 
ook een groot onderscheid tussen de bijzonder overrijdbare bedding op een autosnelweg en die 
op wegen in dichtbebouwde en dichtbewoonde omgevingen. Een busbaan in een stadscentrum 
of in een zone 30 mag dan ook smaller zijn dan deze op de autosnelwegen. 
Vanzelfsprekend moet bij het ontwerp van nieuwe busbanen rekening gehouden worden met de 
omgeving en de verkeersveiligheid. De studie over de veiligheid op vrije tram- & busbanen zal 
hierin meer inzicht kunnen verschaffen. 

 
2. Door De Lijn worden smallere autobussen (2.40m) ingezet op de stadslijnen te Brugge, Hasselt, 

Leuven en Mechelen. Twee uitgangspunten lagen aan de basis van deze beslissing.  Vooreerst 
laten de straten in de historische stadscentra geen vlotte manoeuvres toe met het busmaterieel 
van klassieke breedte, en daarnaast laten de korte stadstrajecten toe dat het aantal zitplaatsen op 
de bus wordt beperkt. 
De inzet van smallere (dan 2.50m) bussen op de streektrajecten wordt dan ook niet overwogen 
om reden van manifest comfortverlies (ofwel beduidend aantal zitplaatsen minder, ofwel 
nauwelijks loopruimte tussen de zetels). 

 
3.  Zoals in de resolutie over het medegebruik van vrije busbanen wordt gesteld, moet er gestreefd 

worden naar een optimaal gebruik van de vrije busbanen. Wanneer het gebruik van vrije 
busbanen door autocars het openbaar vervoer niet hindert, kan deze opengesteld worden voor 
autocars. Dit is voorzien op de autosnelwegen naar Antwerpen, waar collectief vervoer voor 
werknemers en scholieren nu is toegestaan. In stedelijke gebieden is het openstellen van vrije 
busbanen voor autocars minder optimaal. Vrije busbanen worden hier vaak aangelegd in 
combinatie met verkeerslichtenbeïnvloeding. Wanneer autocars die niet uitgerust zijn met de 
apparatuur om verkeerslichten te beïnvloeden op de vrije busbanen rijden, zullen zij de optimale 
werking van de verkeerslichtenbeïnvloeding verhinderen. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 36 
van 28 oktober 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Doorstroming openbaar vervoer   -   Studie 
 
Onlangs kondigde de minister haar nieuw beleid aan inzake verkeersdoorstroming voor het openbaar 
vervoer. Er werd hiervoor een studie gemaakt in opdracht van de minister. 
 
Er zouden zo’n 25 assen onderzocht worden, waar een aantal ingrepen kunnen leiden tot 
tijdsbesparing. Zo kan onder meer door het op elkaar afstemmen van de verkeerslichten tijd bespaard 
worden voor het openbaar vervoer. Ook andere ingrepen zoals het wegnemen van ongebruikte 
spoorwissels, sneller rijden in de premetro en het sneller openen en sluiten van de tramdeuren zijn 
mogelijk. 
 
Volgens de studie zou het creëren van een zogenaamde groene golf vooral op drukke kruispunten de 
doorstroming bevorderen. 
 
1. Op welke manier kwam de studie tot stand? 
 
2. Werd hierover overleg gepleegd met de betrokken gemeentebesturen? 
 
3. Kan de minister meedelen of er gestart wordt met een proefproject, of zullen de 25 

doorstromingsprojecten gelijktijdig uitgewerkt worden? Over welke tracé’s gaat het? 
 
4. Waarom wil de minister tijd besparen op het sneller sluiten van de tramdeuren? 
 
5. Vreest de minister niet dat het maximaal toespitsen op tijdwinst leidt tot minder kwalitatief 

openbaar vervoer? 
 
6. Waarom wordt in het kader van mogelijke tijdwinst niet beter ingespeeld op de noden van de 

chauffeurs van De Lijn, die reeds jarenlang klagen over te weinig rusttijd? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 36 van 28 oktober 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Er is een studie afgerond over de mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren op tramlijn 

15. Bijlage 1 bevat het procesverloop van deze studie. 
 
2. Afgevaardigden van de stad Antwerpen en Mortsel werden betrokken in de studie. 
 
3. Het project om de verkeerslichtenbeïnvloeding op 25 openbaar vervoerassen te verbeteren, 

loopt sedert 2007. De geselecteerde assen zijn opgenomen in bijlage 2.  
Van de 25 geselecteerde OV-assen, zijn er 5 klaar, zullen er 6 klaar zijn op het einde van 
2008. De huidige planning voorziet dat de laatste pas klaar zullen zijn in 2010. 
Op 1 openbaar vervoeras werden ondertussen congestiemetingen gedaan, namelijk op de N1 
ten noorden van Antwerpen van de grens met NL tot aan de "Kleine Bareel" - (13 
kruispunten).Het resultaat van de congestiemetingen is dat het aantal verliesuren van de OV-
gebruiker is gezakt van 12.403 uren/jaar naar 9.263 uren/jaar (- 25 %) in de ene richting en 
van 12.998 uren/jaar naar 7.485 uren/jaar (- 42 %) in de andere richting. 
 

4. Eén van in de studie achterhaalde elementen met doorstromingsbevorderend potentieel betrof 
de deuropening/deursluiting van het trammaterieel. De Lijn maakt een haalbaarheidsstudie om 
de deuren sneller te laten openen en te sluiten. De mogelijkheden van de bestaande trams 
worden uitgetest en er wordt nagegaan of de bestekken voor de bestelling van nieuwe trams 
kan worden aangepast. 

 
5. Het nemen van doorstromingsmaatregelen heeft niet zozeer de bedoeling om de snelheid van 

de bussen en de trams te verhogen, maar veeleer de regelmaat. 
 
6. Het monitoren en (indien noodzakelijk) remediëren van de rij- en rusttijden vindt permanent 

en uitvoerig plaats op overlegforums binnen De Lijn. 
 
BIJLAGEN 
 
1. Procesverloop studie 
2. Vervoersassen voor evaluatie lichtenbeïnvloeding. 
 
Bijlage(n):  
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/36/antw.036.bijl.001.pdf 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2008-2009/VAN_BREMPT/36/antw.036.bijl.002.pdf 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 38 
van 28 oktober 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
Stelplaatsen De Lijn   -   Technisch personeel 
 
Het technisch personeel op de stelplaatsen van De Lijn heeft een belangrijke opdracht in het 
onderhouden van de voertuigen van De Lijn. In het verleden werd meermaals het tekort aan technisch 
personeel aangekaart. Er ontstonden zelfs werkonderbrekingen om de aandacht hierop te vestigen. 
 
1. Kan de minister een overzicht geven van welk technisch personeel op welke stelplaats wordt 

ingezet? 
 
2. Wat is het volledige takenpakket van het technisch personeel? 
 
3. Gaat de minister ervan uit dat er momenteel voldoende technisch personeel aanwezig is op de 

stelplaatsen van De Lijn? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 38 van 28 oktober 2008 
van MARLEEN VAN DEN EYNDE 
 
 
 
1. Het onderhoud bij De Lijn omvat: 

- voertuigen ( bus, tram , trolley en dienstvoertuigen); 
- vaste infrastructuur nodig om trams en trolleys te laten rijden (tractiestations, bovenleidingen, 

sporen en wissels,…); en 
- gebouwen. 
 
Voor elk van deze onderhoudsactiviteiten staan technici ter beschikking met vakkennis in hun 
eigen domein. 
 
Het onderhoud telt: 
- 7 werkhuizen 
- 28 onderhoudcentra , 
- 63 stelplaatsen. 

 
2. De onderhoudstaken zijn  

- preventief ( periodiek onderhoud) of  
- curatief ( herstelling van defecten, depannages, herstellingen tengevolge van verkeersonge-

vallen, revisie van onderdelen…) of , 
- vernieuwingen (upgrades) en aanpassingen of , 
- werken verbonden aan in-dienst-name of uit-dienst-name . 
Verder zijn er ondersteunende logistieke activiteiten ( magazijn, administratie,…). 

 
3. De personeelsinzet is de opdracht en de verantwoordelijkheid van het management van De Lijn. 

Noch het management, noch de Raad van Bestuur van De Lijn geven signalen dat er onvoldoende 
technisch personeel aanwezig is. Vanzelfsprekend zullen er zich operationele problemen voordoen 
zoals in alle organisaties. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 39 
van 29 oktober 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Vlaamse verenigingen   -   Deelname aan internationale koepelstructuren 
 
Graag richt ik volgende vraag aan de minister naar aanleiding van het wedervaren van de Federatie 
van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado) en de Fédération Francophone des Sourds de Belgique 
(FFSB). 
 
Fevlado en FFSB hadden een vraag gericht aan de Wereldfederatie voor Doven (WFD) om allebei als 
lid te mogen toetreden. Zij ontvingen volgend antwoord: 
 
"Your request to admit the two Belgian organisations as Ordinary Members from January 2009 was 
discussed at the recent WFD Board meeting in Ede, the Netherlands. The Board was of the opinion 
that it is a sensible question to admit more than one organisation from a country as OM. Therefore it 
was decided to leave this question to the newly established Legal Commission who has been given the 
task to revise the WTD Intemal Rules which usually are used as a guideline for explaining and 
defining the WFD Statutes. It is expected that the Legal Commission will come up with a proposal to 
define the words "at least" in connection with the revision of the Intemal Rules and the Statutes (in de 
statuten staat dat minstens één organisatie gewoon lid kan worden van de WFD, HS). This will take 
sometime and it is expected that a solution with regard to your request will be presented at the Board 
meeting in May 2009. The WTD Statutes may be amended again at the General Assembly in 2011 or 
later." 
 
Mogelijk ondervinden ook andere Vlaamse (belangen)verenigingen, instellingen en instanties 
moeilijkheden om deel uit te maken van internationale koepelorganisaties en dus om internationaal te 
participeren. 
 
De terughoudendheid van internationale koepelorganisaties kan enigszins worden begrepen, gezien het 
mogelijke misbruik. Maar tegen meerdere leden vanuit het gefederaliseerde België, met zijn specifieke 
bevoegdheidsverdeling en democratisch gelegitimeerde deelparlementen, zou er toch geen bezwaar 
mogen bestaan.  
 
Heeft de minister binnen zijn/haar bevoegdheidsdomeinen weet van Vlaamse (belangen)verenigingen, 
instellingen en instanties die problemen ondervinden om deel uit te maken van internationale 
koepelorganisaties ten gevolge van de Belgische context? 
 
Werd deze problematiek binnen de Vlaamse Regering reeds aangekaart met het oog op een 
gezamenlijke strategie? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 32, Van Mechelen nr. 22, 

Vandenbroucke nr. 51, Anciaux nr. 26, Keulen nr. 19, Van Brempt nr. 39, Vanackere nr. 50, 
Crevits nr. 60, Ceysens nr. 17). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 39 van 29 januari 2008 
van HELGA STEVENS 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, Vlaams minister-president. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 41 
van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Personeel Vlaamse overheid   -   Selectie en rekrutering 
 
De personeelsleden die werken voor de Vlaamse overheid (ministerie, Vlaamse openbare instellingen 
of agentschappen) kunnen worden gerekruteerd na een selectieprocedure via één van de volgende 
kanalen: 
 
- via bemiddeling van Selor; 
- via bemiddeling van Jobpunt Vlaanderen; 
- in eigen beheer; 
- in eigen beheer, maar via onderaanneming door een derde. 
 
In opvolging van schriftelijke vraag nr. 99 van 11 mei 2006 (Websitebulletin publicatiedatum 28-09-
2006) vernam ik graag van de minister wat zijn/haar diensten of instellingen betreft het volgende. 
 
1. Hoeveel selecties en rekruteringen voor het departement werden er in 2006 en 2007 (cijfers per 

jaar) afgerond respectievelijk via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde? 

 
2. Zelfde vraag als sub. 1 voor de onderscheiden IVA’s en EVA’s met en zonder 

rechtspersoonlijkheid waarvoor de minister bevoegd is. 
 
3. Wat was de respectieve gemiddelde kostprijs van de selecties/rekruteringen via: 
 

a) Selor; 
b) Jobpunt; 
c) in eigen beheer; 
d) in eigen beheer, maar via onderaanneming door derde, 

 
rekening houdende met het niveau (A,B,C,D) van het personeelslid, en met voor niveau A een 
opdeling tussen basisniveau, middenmanagement en topmanagement? 

 
4. Is er voor de aanwerving van statutaire personeelsleden nog steeds een verplichte tussenkomst van 

Selor, en gelden hierbij dezelfde regels voor het departement en de Vlaamse openbare instellingen 
of (toekomstige) agentschappen? 
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5. Op basis van welke elementen wordt een afweging gemaakt tussen de voormelde mogelijkheden 
van aanwerving?  

 
Is er een afspraak of verplichting voor het departement en de VOI’s/agentschappen om voor de 
rekrutering en selectie van contractuele personeelsleden een beroep te doen op Jobpunt 
Vlaanderen? 

 
6. Door wie en onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitscontrole inzake objectiviteit en 

integriteit gebeuren de selecties/rekruteringen? 
 
7. In welke mate wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten toegepast als een beroep gedaan 

wordt op Jobpunt Vlaanderen? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 33, Van Mechelen nr. 23, 

Vandenbroucke nr. 54, Anciaux nr. 31, Keulen nr. 20, Van Brempt nr. 41, Vanackere nr. 52, 
Crevits nr. 62, Ceysens nr. 18). 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 41 van 29 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, Vlaams minister-president. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 43 
van 29 oktober 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
Kusttram   -   Proefproject verkeerslichtenbeïnvloeding 
 
Vijf kruispunten en één kusttramstel werden in een prototypeproject uitgerust met apparatuur voor de 
draadloze beïnvloeding van verkeerslichten. 
 
1. Werd dit project reeds geëvalueerd? 
 

Zo ja, wat waren de conclusies? 
 

2. Welk vervolg krijgt dit project? 
 
3. Welk budget wordt hiervoor ter beschikking gesteld? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 43 van 29 oktober 2008 
van CARL DECALUWE 
 
 
 
1. Dit project werd gunstig geëvalueerd. De meetresultaten van de draadloze beïnvloeding door 

middel van virtuele lussen werden met de meetresultaten van de traditionele installaties met 
selectieve lussen, ingeslepen in het wegdek, vergeleken en kwamen er zelfs beter uit.  

 
De voordelen van het draadloze systeem zijn groot t.o.v. de traditionele installaties:  
 
- Gunstige kostprijs van de apparatuur & infrastructuur (factor 1/4 à 1/10); 
- Flexibiliteit van de inplanting van de virtuele lussen (m.o.o. optimalisering doorstroming); 
- Mogelijkheid tot continue logging en automatische evaluatie van de « tijdswinst »; 
- Interactie met de chauffeur van het openbaar vervoer (bijv. manuele bijkomende aanvraag in 

de prioriteitszone en visualisering ”prioriteitsaanvraag ontvangen en actief”); 
- Onderscheid tussen de voertuigen voor, achter of op tijdsschema; 
- GPRS communicatie voor de alarmmelding naar een centrale, voor het inladen van een 

nieuwe configuratie van het kruispunt en voor het uitlezen van de loggergegevens; 
- Defecte lussen moeten niet meer hersteld of onderhouden worden: 

o Kostenbesparing in het onderhoud 
o Geen verkeershinder bij de heraanleg van lussen 
o Geen onderbreking van de werking bij wegeniswerken of kabelfouten 

- … 
 

2. De draadloze trambeïnvloeding zal over het gehele traject van de kusttram uitgevoerd worden. Dit 
gebeurt in fasen. In een eerste fase worden 14 kruispunten en 10 tramstellen uitgerust. Het 
uitrusten van de kruispunten is nu in uitvoering en zal tegen eind december 2008 operationeel zijn 
met 1 uitgeruste tram. De apparatuur van de 9 andere trams wordt begin december 2008 aan De 
Lijn geleverd en wordt door De Lijn zelf geïnstalleerd. 

 
In een tweede fase, begin 2009, worden de overige kruispunten en trams uitgerust met de 
apparatuur voor de draadloze beïnvloeding van de verkeerslichten. 
 

3. De eerste fase wordt uitgevoerd met budget dat beschikbaar is binnen het lopende bestek voor 
 tram- en busbeïnvloeding (120.000 euro, incl. BTW). Voor de tweede fase werd een vastlegging 
 aangevraagd ten bedrage van 460.000 euro, incl. BTW, op het doorstromingsprogramma 73.16. 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 44 
van 30 oktober 2008 
van BART CARON 
 
 
 
De Lijn   -   Centrumsteden 
 
In sommige steden wordt De Lijn vaak nog stiefmoederlijk behandeld en wordt er weinig aandacht 
besteed aan het promoten van het openbaar vervoer. Terwijl andere steden volop de kaart van het 
openbaar vervoer getrokken hebben. De vraag rijst in welke mate dit op het terrein wordt vertaald. 
 
1. Wat is het aantal reizigers per jaar in elke centrumstad? 
 
2. Wat is hierin het aandeel reizigers met een abonnement? 
 
3. In welke steden worden nachtbussen voorzien? En op welke manier wordt dit georganiseerd? 
 
4. In welke mate wordt gebruik gemaakt van deze nachtbussen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 44 van 30 oktober 2008 
van BART CARON 
 
 
 
1. De telling van reizigers bij De Lijn gebeurt op basis van de individuele lijnen. Per lijn worden 

statistieken bijgehouden, op basis van geregistreerde ontwaardingen. Door samenvoegingen van 
lijnen kunnen reizigersaantallen per entiteit, en voor de gehele VVM worden berekend. 
Heel wat lijnen van de VVM lopen over meerdere gemeenten. Zo ook voor centrumsteden: een 
aantal lijnen zijn stadslijnen die enkel in de stad zelf lopen, echter heel wat lijnen zijn verbin-
dingen tussen de stad en de omliggende gemeenten. 
 
Het is momenteel niet mogelijk om automatische rapporteringen te genereren inzake reizigers-
aantallen per zone of regio. Deze zijn nodig om correcte cijfers te kunnen weergeven per 
gemeente, zoals bvb. voor centrumsteden.  
 
Indien voor bepaalde doeleinden, zoals het evalueren van het bestaande netwerk, cijfergegevens 
nodig zijn, worden deze gemeten via manuele tellingen op de voertuigen. Op basis van deze 
informatie kunnen dan conclusies worden getrokken. 
 
Momenteel is het dan ook niet mogelijk om een actueel beeld van reizigersaantallen voor de 
verschillende centrumsteden te communiceren.  
 
Daarnaast is het zo dat De Lijn de verplaatsingen met abonnementen niet eenduidig aan een 
gemeente of stad kunnen worden toegewezen. De Lijn reikt immers enkel netabonnementen uit en 
geen abonnementen voor een specifiek traject of stad. Gevolg is dat de verplaatsingen van deze 
reizigers niet eenduidig kunnen worden toegewezen aan een gemeente of stad.  

 
2. Om dezelfde redenen als bij vraag 1 is het niet mogelijk om per centrumstad een accuraat 

antwoord te geven.  
 

Voor Vlaanderen bedraagt het aandeel van ritten gemaakt met een abonnement 77,5%.   
 
3. Nachtbussen (of extra avondlijnen) worden aangeboden in volgende centrumsteden: 

o Antwerpen 
o Gent 
o Brugge 
o Oostende 
o Roeselare 
o Leuven 

 
Antwerpen 
Het gaat hier om een netwerk dat alleen tijdens weekendnachten wordt geëxploiteerd. Voor elke 
lijn worden 2 ritten per nacht voorzien: 

 
N2 Hoboken - Wilrijk 
N14 Mortsel - Boechout 
N24 Wommelgem - Wijnegem 
N29 Hemiksem - Boom - Aartselaar 



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008  -927- 
 
 

 

N32 Edegem - Hove – Lint 
N62 Deurne - Schoten 
N65 Kapellen – Putte 
N77 Stabroek - Zandvliet 
N86 Linkeroever – Zwijndrecht 

 
Gent 
De zes gratis nachtbussen rijden in het weekend (vrijdag- en zaterdagnacht) op trajecten van 
bestaande buslijnen en stoppen aan dezelfde halten als overdag. Het centrale opstappunt is de halte 
Gent Korenmarkt. Voor elke nachtbuslijn worden 5 ritten per nacht voorzien. De eerste rit vertrekt 
om 1.45 uur, de laatste om 4.45 uur. 

 
NB1 Mariakerke 
NB2 Gentbrugge 
NB3 Wondelgem 
NB4 Zwijnaarde 
NB5 Oostakker 
NB6 Sint-Denijs-Westrem  

 
Brugge 

Lijnen:  
5100 Avondlijn Brugge Centrum 
5090 Avondlijn Brugge West 
5091 Avondlijn Brugge Noord 
5092 Avondlijn Brugge Oost 
5093 Avondlijn Brugge Zuid 
5094 Avondlijn Oostkamp 
5095 Avondlijn Dudzele-Lissewege 
5096 Avondlijn Jabbeke 
5097 Avondlijn Beernem 
5098 Avondlijn Damme 
5099 Avondlijn Zedelgem 

 
Frequentie en amplitude: 

 
Maandag tot donderdag + zondag Vrijdag + zaterdag 

Lijnnr 
Frequentie Amplitude Frequentie Amplitude 

5100 8 ritten H + T 21:27 – 0:40 11 ritten H + T 21:27 – 2:10 

5090 3 ritten VAV 21:03 – 23:10 8 ritten VAV 21:03 – 2:10 

5091 3 ritten VAV 21:10 – 23 15 8 ritten VAV 21 10 – 2:15 

5092 3 ritten VAV 21:10 – 23 15 8 ritten VAV 21 10 – 2:15 

5093 3 ritten VAV 21:10 – 23 15 8 ritten VAV 21 10 – 2:15 

5094 3 ritten VAV 21:08 – 23:10 6 ritten VAV 21:08 – 2:10 

5095 3 ritten VAV 21:08 – 23:10 6 ritten VAV 21:08 – 2:10 

5096 3 ritten VAV 21:08 – 23:10 6 ritten VAV 21:08 – 2:10 

5097 3 ritten VAV 21:08 – 23:10 6 ritten VAV 21:08 – 2:10 

5098 3 ritten VAV 21:08 – 23:10 6 ritten VAV 21:08 – 2:10 
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5099 3 ritten VAV 21:08 – 23:10 6 ritten VAV 21:08 – 2:10 
VAV is vraagafhankelijk – geen terugrit mogelijk 

 
Oostende 
In het project ‘Avondlijnen Oostende’ zitten 2 concepten vervat. De stadslijnen die in lus rijden en 
de streeklijnen met een vraagafhankelijk systeem. Voorzien wordt dat alle lijnen op elkaar 
aansluiten. Hiervoor is Oostende Marie-Joséplein als knooppunt geselecteerd. De gegarandeerde 
en efficiënte aansluitingen bevorderen de bereikbaarheid richting staduitwaarts. 
 

Lijnen:  
81 Avondlijn Centrum – Conterdam 
85 Avondlijn Stene 
86 Avondlijn Raversijde 
87 Avondlijn Steense Dijk 
89 Avondlijn Bredene 
82 Avondlijn voorstad Oudenburg 
83 Avondlijn voorstad Gistel 
84 Avondlijn voorstad Middelkerke 

 
Roeselare 
Er zijn in Roeselare 2 avondlijnen: 5712 Avondlijn Noord en 5756 Avondlijn Zuid. 
 
Frequentie en amplitude: 
 

op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
Lijnnr 

Frequentie Amplitude 

5712 60’-frequentie 
3 ritten 21:06 – 23:17 

5756 60’-frequentie 
3 ritten 21:12 – 23:23 

 
Leuven 
In Leuven bestaat het aanbod bestaat uit 12 lijnen die de reisweg van de reguliere lijnen volgen en 
die beperkt zijn tot een straal van ca. 10 km rondom Leuven.  
 
De nachtlijnen vertrekken op vrijdag en zaterdag om 23u00, 00u00, 01u00 en 02u00 vanuit het 
centrum van Leuven naar de omliggende gemeenten. Elke rit vanuit Leuven heeft ook een terugrit 
vanuit de omliggende gemeenten naar Leuven. 
Huidig aanbod nachtvervoer: 

• Lijn 2 Leuven – Kortijk-Dutsel  
• Lijn 3 Leuven – Lubbeek 
• Lijn 4 Leuven – Herent 
• Lijn 5 Leuven – Vaalbeek 
• Lijn 5 Leuven – Wijgmaal 
• Lijn 8 Leuven – Bertem 
• Lijn 8 Leuven – Bierbeek 
• Lijn 316 Leuven – Leefdaal 
• Lijn 335 Leuven – Wezemaal 
• Lijn 337 Leuven – Sint-Joris-Weert 
• Lijn 358 Leuven – Kortenberg 
• Lijn 370 Leuven – Linden – Lubbeek 
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Door het succes van het huidig nachtvervoer en de sterke vraag naar uitbreiding, zal De Lijn 
Vlaams-Brabant begin 2009 het nachtelijk aanbod uitbreiden met enerzijds bijkomende lijnen en 
anderzijds een uitbreiding van het traject van een aantal bestaande nachtlijnen.  

 
4. Antwerpen 

In 2007 werden 26.424 reizigers vervoerd via het nachtnet. 
 

Gent 
  

Lijn  Totaal aantal reizigers 
NB1 9.416 
NB2 5.970 
NB3 5.618 
NB4 6.786 
NB5 5.208 
NB6 9.586 
Totaal 2007 42.584 

 
Brugge 
Beschikbare resultaten: 
5094 Oostkamp aantal reizigers: 9.316 
5095 Dudzele  aantal reizigers: 4.322 
5096 Jabbeke aantal reizigers: 6.684 
5097 Beernem aantal reizigers: 6.948 
5098 Damme aantal reizigers: 2.604 
5099 Zedelgem aantal reizigers: 9.014 

 
Oostende 
Voor dit project zijn nog geen resultaten beschikbaar 
 
Roeselare 
5712 aantal reizigers:  697 
5756 aantal reizigers:  787 
 
Leuven 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal reizigers op jaarbasis opgedeeld per lijn van 
en naar Leuven. Daarnaast wordt het aantal reizigers per weekend weergeven. 

 

Nachtlijnen Aantal reizigers 
(juni 2006-mei 2007) 

Aantal reizigers per weekend 
(juni 2006-mei 2007) 

2   Leuven - Kortrijk-Dutsel  8.631 166 
3   Leuven - Lubbeek 8.850 170 
4   Leuven - Herent  4.790 92 
5   Leuven - Vaalbeek  4.795 92 
5   Leuven - Wijgmaal 7.540 145 
8   Leuven - Bertem 7.262 140 
8   Leuven - Bierbeek 9.259 178 
316 Leuven - Leefdaal 6.089 117 
335 Leuven - Wezemaal  8.090 156 
337 Leuven - Sint-Joris-Weert 9.817 189 
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370 Leuven - Linden - Lubbeek  5.780 111 
358 Leuven - Kortenberg 10.588 204 
Totaal 91.491 1.760 
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VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
Vraag nr. 46 
van 30 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
Ministerieel Comité voor Gelijke Kansen   -   Vergaderingen 
 
In het voorjaar van 2006 werden doelstellingen in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Ministerieel 
Comité voor Gelijke Kansen, dat bestaat uit alle ministers van de Vlaamse Regering.  
 
Deze goedgekeurde doelstellingennota heeft als basis gefungeerd voor het opstellen van de 
actieplannen 2006-2007 die zijn ingediend in het kader van de toepassing van de open 
coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid. 
 
1. Hoeveel keer is het Ministerieel Comité voor Gelijke Kansen in de loop van deze legislatuur al 

samengekomen? Op welke data?  
 
2. Zijn er verslagen beschikbaar van deze vergaderingen? Kan de minister hiervan een kopie 

bezorgen? 
 
3. Kan elke minister het initiatief nemen om  het Ministerieel Comité voor Gelijke Kansen bijeen te 

roepen, of behoort dit tot de bevoegdheid van de minister van Gelijke Kansen? 
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KATHLEEN VAN BREMPT 
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN GELIJKE KANSEN 
 
 
ANTWOORD  
op vraag nr. 46 van 30 oktober 2008 
van CINDY FRANSSEN 
 
 
 
1. Het Ministerieel Comité voor Gelijke Kansen is één keer samengekomen, nl. op 24 maart 2006. 

Daarna werden de resultaten en het verdere verloop van de OCM in de schoot van de Vlaamse 
Regering besproken. Dit gebeurde op 8 december 2006 en 4 juli 2008. 

 
2. De doelstellingennota waarnaar u verwijst, geldt als verslag van de bijeenkomst van het Vlaams 

Ministerieel Comité voor Gelijke Kansen op 24 maart 2006.  
 
3. De Vlaamse minister van Gelijke Kansen is coördinator van het Vlaams Ministerieel Comité 

voor Gelijke Kansen. Elk lid van het comité kan het initiatief nemen om dit orgaan te laten 
bijeenroepen.  
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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. 14 
van 24 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
Winkelcentra noordrand Brussel   -   Stand van zaken 
 
Op donderdag 22 mei heeft de Brusselse minister-president, Charles Picqué, bekendgemaakt dat er een 
consensus bestaat in de Brusselse Regering om een voetbalstadion en een groots winkelcomplex te 
bouwen op de Heizelvlakte.  
 
Dit in tegenstelling tot vorige berichten, waarin Schaarbeek-Vorming werd vermeld, maar wegens een 
zeer vervuilde en onstabiele grond werd dit scenario blijkbaar afgevoerd. Minister-president Picqué 
legt de keuze uit omdat de Heizel openbaar bezit is en er op deze manier kortere procedures nodig zijn. 
Hij verwijst in hetzelfde interview daarvoor naar de plannen voor een winkelcentrum in Machelen-
Vilvoorde. Brussels minister Guy Vanhengel verdedigt eveneens de keuze. Door deze keuze wordt alle 
infrastructuur geconcentreerd in één gebied: een multifunctioneel voetbal- annex spektakelstadion op 
de “Parking C”, een groot shoppingcentrum op  “Trade Mart” en het behoud van Mini-Europa, Océade 
en het Koning Boudewijnstadion voor atletiekmanifestaties.  
 
Verschillende zelfstandigenorganisaties hebben echter het gebrek aan overleg tussen de beide 
regeringen aangeklaagd, omdat de mogelijke bouw van twee grote winkelcentra op enkele kilometers 
afstand economisch geen meerwaarde biedt. Ook dreigen de bestaande handelskernen daarmee 
verloren te gaan. Deze organisaties kunnen zich niet van de indruk ontdoen dat de beslissing van de 
Brusselse Regering is ingegeven op basis van “de eerste te zijn”, in plaats van te kijken welke de 
economische en maatschappelijke toegevoegde waarde zou zijn van de diverse projecten afzonderlijk 
en gezamenlijk.  Volgens deze organisaties is deze houding de verkeerde en moet de wenselijkheid 
van een bijkomend shoppingcentrum onderzocht worden via overleg.  
 
In de week van 16 juni werd bekendgemaakt in de pers dat Uplace meer dan 600 miljoen euro wil 
investeren in een domein van meer dan 190.000 vierkante meter in Machelen. De organisatie hoopt 
eind volgend jaar alle nodige vergunningen op zak te hebben, zodat tegen 2012 van start gegaan kan 
worden met dit groot handels-, kantoor- en wooncomplex. Er zouden dus twee grote winkelcentra 
gebouwd worden op enkele kilometers van elkaar. 
 
Alvorens de verschillende overheden de nodige papieren afleveren, lijkt het nodig dat er voldoende 
overleg wordt gepleegd tussen de Vlaamse Regering en het Brussels Gewest, gezien de mogelijke 
economische impact op Brussel en Vlaams-Brabant en de potentiële mobiliteitsproblemen. De 
Vlaamse Regering heeft zware inspanningen gedaan om de Ring rond Brussel weer meer verkeersvrij 
te maken, maar dit kan teniet gedaan worden indien er geen flankerende mobiliteitsinspanningen 
worden geleverd. 
 
In mijn vraag om uitleg ter zake (Handelingen C148 – ECO16 – 21 februari 2008, blz. 1-5) heb ik 
onder meer gepleit voor de oprichting van een structureel “intergewestelijk ministerieel overleg” 
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waarbij de plannen en de uitvoering worden besproken en opgevolgd, en in overleg met de lokale 
politieke en socio-economische actoren. 
 
1. Kan de minister een stand van zaken geven van het bouwdossier van Uplace sinds het antwoord op 

de vraag om uitleg nr. 721? Welke nieuwe stappen zijn er sindsdien gezet?  
 

Minister van Mechelen heeft op vraag om uitleg nr. 1412 van collega Eric Van  Rompuy 
(Handelingen C276 – LEE32 – 5 juni 2008) verklaard dat de projecten in Machelen-Vilvoorde in 
een vergevorderd stadium van planologische voorbereiding waren.  
 
Kan de minister hiervan een overzicht geven? 

 
2. In welke mate is het project van Uplace economisch leefbaar, gezien de beslissing van de 

Brusselse Regering om op de Heizelvlakte een groot winkelcomplex te bouwen?  
 
3. In het antwoord op vraag om uitleg nr. 721 werd er kenbaar gemaakt dat er nog geen overleg had 

plaatsgevonden met het Brussels Gewest over de opmaak van het masterplan van de 
reconversiezone “Vilvoorde-Machelen”.  

 
Is dit sindsdien wel gebeurd? Zo ja, hoe verliep dit overleg en wat is de uitkomst ervan?  

 
4. In opvolging van het antwoord op vraag om uitleg nr. 721: in de multicriteria-analyse werd de 

impact op het lokale handelsapparaat bestudeerd. Ook was er in het kader van het masterplan een 
bijkomende studie hierover gevraagd. De minister van Economie heeft daarbij meegedeeld dat 
deze studie “momenteel werd afgerond”.  

 
Is ze ondertussen afgerond en kan de minister de resultaten hiervan meedelen?  

 
5. Werden er eventueel al stappen ondernomen voor een structureel intergewestelijk overleg ter 

zake? Zo ja, welke? 
 
N.B. Deze werd gesteld aan de ministers Ceysens (vraag nr. 14) en Van Mechelen (nr. 20). 
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PATRICIA CEYSENS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE 
HANDEL 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  
op vraag nr. 14 van 24 oktober 2008 
van PAUL DELVA 
 
 
 
1. Voor het project van Uplace is geen aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de 

gemeente Machelen. 
 

Sedert 2004 is de provincie Vlaams-Brabant actief in de voorbereiding van reconversievoorstellen 
voor de verouderde bedrijvenzone Vilvoorde-Machelen. In het kader van het project ‘Herin-
richting van verouderde bedrijventerreinen en economische locaties’ verkreeg het provincie-
bestuur een financiële ondersteuning voor het opstellen van een masterplan voor de reconversie 
van dit gebied. Op 29 mei 2008 kreeg de minister-president de vraag van de provincie Vlaams-
Brabant om ter zake initiatieven te nemen. In een twintig pagina’s tellende samenvatting beschreef 
de bevoegde provinciale dienst de knelpunten en mogelijk te nemen beslissingen. 
Inmiddels is de problematiek in de task force START besproken. Op basis van het voorbereidend 
werk van de provincie blijkt een consensus te bestaan over de toekomst van een groot deel van het 
reconversiegebied. Echter voor het centrale deel van het gebied rond de Kerklaan (waarin onder 
meer de terreinen van ontwikkelaar Uplace), blijven nog drie scenario’s overeind waarover geen 
consensus is bereikt met de betrokken gemeenten: 

- Scenario 1: nadruk op ontwikkeling van kantoren en een beperkt programma kleinschalige 
detailhandel; 

- Scenario 2: nadruk op een programma voor recreatie, leisure en grootschalige 
detailhandel; 

- Scenario 3: gecombineerd programma met recreatie, leisure, kantoren en grootschalige 
detailhandel; 

 
De volgende stap betreft aldus het kiezen tussen de drie scenario’s voor het centrale deel van het 
reconversiegebied. Er is tot op heden geen planologische voorbereiding onder de vorm van een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Enkel de voorbereidende studies zijn afgerond. 
 

2. Het is van belang om doordacht te beslissen over de opportuniteitskost, in dit geval weergegeven 
door de verschillende scenario’s voor de zone te Machelen en door de andere opties voor de 
invulling van de Heizelvlakte.  

 
Het is de bedoeling dat op korte termijn een inschatting kan gemaakt worden van de haalbaarheid 
van het nog af te leggen besluitvormingstraject om een dergelijk project te kunnen realiseren. 
Zowel voor het project op de Heizel als voor het project te Machelen zullen daarbij verschillende 
eventuele beslissingen moeten worden genomen door de Vlaamse overheid. Deze besluit-
vormingstrajecten zullen niet noodzakelijk even lang zijn en het spreekt voor zich dat het eerst 
gerealiseerd project een strategisch en commercieel voordeel zal hebben. Voor het Uplace project 
zal deze haalbaarheid beoordeeld worden n.a.v. de aangevraagde brownfieldconvenant tegen begin 
januari. 

 
3. Vermits het masterplan Vilvoorde-Machelen werd opgemaakt door de provincie Vlaams-Brabant, 

werd het overlegproces door de provinciale diensten georganiseerd. 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was vertegenwoordigd in de ambtelijke werkgroep die 
opgericht was voor de opvolging van deze studie. Het Bestuur Uitrusting en Vervoer, BROH, en 
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MIVB namen deel aan de vier vergaderingen van de ambtelijke werkgroep die plaatsvonden in 
2006 en 2007. Daarnaast brachten zij op geregelde tijdstippen officieel advies uit. Op deze manier 
was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nauw betrokken bij de planvorming. In de eindfase van 
de studie werd eveneens teruggekoppeld met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een apart 
bilateraal overleg. Tijdens dit informeel overleg, dat plaatsvond op 22 oktober 2007, waren 
mensen van de administratie en van het kabinet Picqué aanwezig. Tijdens dit overleg werd naast 
de stand van zaken van het planproces voor de reconversie van de bedrijvenzone Vilvoorde-
Machelen het ontwikkelingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgesteld. Uitkomst 
van de vergadering was dat een nauwe samenwerking noodzakelijk is bij de ontwikkeling van 
grootschalige commerciële activiteiten.  

 
4. De impact op het lokale handelsapparaat is inderdaad aan bod gekomen in de multicriteria-

analyse. Vooraleer in te gaan op de concrete te verwachten effecten op het lokale handelsapparaat 
van Vilvoorde en Machelen, past het om enkele kanttekeningen te maken bij dit soort 
inschattingen. Vooreerst gaf het studieconsortium aan dat uit de literatuur blijkt dat er geen 
duidelijke indicatie is dat de impact op winstgevendheid van binnenstedelijke locaties als gevolg 
van wijzigingen in ruimtegebruik direct toe te wijzen is aan opening shopping centra dan wel aan 
middellange termijn tendensen in consumentenvoorkeur. Ook blijkt uit literatuur dat de impact 
zich vooral voordoet op de middelgrote stedelijke handelscentra zoals Vilvoorde en minder op 
lokale handelscentra zoals Machelen of de grote stedelijke handelscentra. Grote centra zouden 
naar diversiteit en grootte voldoende competitief zijn om het hoofd te bieden aan de concurrentie 
met buitenstedelijke locaties. Kleinere handelscentra richten zich dan weer vooral op 
‘convenience’ shopping en ondervinden daardoor minder concurrentie van de shoppingcentra, 
terwijl de middelgrote handelscentra een onvoldoende vernieuwingsdynamiek zouden hebben 
waardoor de impact van de opening van shoppingcentra de attractiviteit van deze middelgrote 
handelscentra verder doet afnemen. Nochtans kunnen flankerende maatregelen ervoor zorgen dat 
de vernieuwingsdynamiek van deze middelgrote centra groter wordt zodat de attractiviteit er niet 
van daalt. Ook of de bestaande zaken zelf winstgevend zijn, of ze gericht zijn op convenience dan 
wel op bijvoorbeeld media of kledij speelt een rol of ze vatbaar zullen zijn voor een omzetdaling 
n.a.v. de opening van een shoppingcentrum. Ten slotte speelt ook de mix van bevolking een rol: 
welvarende, mobiele gezinnen zouden meer gebruik maken van shopping centra dan minder 
welvarende, minder mobiele en oudere gezinnen.  

 
Het - n.a.v. de multi-criteria analyse - uitgevoerde literatuuronderzoek, gecombineerd met eerder 
distributie-planologisch onderzoek dat voor de provincie Vlaams-Brabant en specifiek voor 
Vilvoorde en Machelen werd gemaakt (juni 2006), geeft te kennen dat er voor Vilvoorde een 
bepaald risico is voor de toekomstige leefbaarheid van de handelskern bij de oprichting van een 
regionaal shoppingcentrum. verder zal opbrengen in de eventuele randvoorwaarden. Op de lokale 
handelskern van Machelen zal de impact van de inplanting minder groot zijn. Bij toekomstige 
planningsinitiatieven voor dit gebied, zullen de resultaten van deze studie worden in rekening 
gebracht.  

 
5. Er zijn reeds meerdere stappen gezet in de totstandkoming van een structureel intergewestelijk 

overleg op vlak van ruimtelijke ordening tussen Vlaanderen, Wallonië en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dit heeft geleid tot een eerste voorbereidende bijeenkomst op 5 oktober 
2005 met gemandateerden vanuit de respectievelijke administraties en vertegenwoordigers van de 
drie bevoegde gewestelijke kabinetten. Vervolgens werd in navolging van het overleg op 5 
oktober 2005 door mij een stappenplan voorgesteld om de gepaste samenwerkingsvorm uit te 
werken en te bekrachtigen. Tevens dienden gemandateerde vertegenwoordigers van de drie 
gewesten aangeduid om voor deze beleidsvoorbereiding in te staan. Ik moet vaststellen dat deze 
stappen nog niet hebben geleid tot een samenwerkingsovereenkomst. Ik zal daarom de andere 
gewesten herinneren aan het door Vlaanderen opgestarte initiatief.  
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In het kader van het brede overlegproces over het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel werd veel 
energie gestoken in bilateraal overleg tussen de bevoegde gewestadministraties om afstemmings-
vraagstukken te kunnen detecteren. Bij ontstentenis van een samenwerkingsakkoord tussen de 
gewesten, gebeurde het overleg op ambtelijk niveau, met de afspraak voor voldoende terug-
koppeling naar het beleidsniveau te zorgen. In de eerste fase van het overlegproces in 2005 werd 
driemaal bilateraal overlegd over de totstandkoming van het rapport ‘focusbepaling’. Dit 
resulteerde in een advies van het bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting op 5 oktober 2005. 
In de derde fase (2007-2008) werd vijfmaal bilateraal overlegd. Aan de Brusselse gewestregering 
werd eveneens formeel advies gevraagd over het ontwerp van eindrapport voor het Vlaams 
stedelijk gebied rond Brussel. Momenteel is dit advies nog niet beschikbaar.  
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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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NIHIL 
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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) 



-944-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIHIL 
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