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I.

VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS

(REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN 7)
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A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn
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KRIS PEETERS,
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 15
van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

Steun aan ondernemers - Stand van zaken - Stroomlijning

De Vlaamse overheid biedt een aantal subsidies en premies aan voor investeringen in opleiding,
tewerkstelling, advies, milieu, energie, export en innovatie.

Zo zijn er subsidies en premies inzake kmo-portefeuille (het vroegere Budget voor Economisch
Advies), de ecologiepremie (steun bij milieu- of energiebesparende investeringen), subsidies ter
ondersteuning van peterschapsprojecten, innovatiesteun (steun bij innoverende investeringen), steun
bij de voorbereiding van export van een bedrijf naar andere landen, begeleiding door een
bedrijfsadviseur via het Agentschap Ondernemen voor personen die een zaak willen opstarten, steun
bij sanering van leegstaande en verkrotte bedrijfsruimten, steun voor diverse
tewerkstellingsmaatregelen, subsidies voor energiebesparende maatregelen ...

Naast de subsidies heeft de Vlaamse overheid ook een aantal regelingen uitgewerkt die ervoor moeten
zorgen dat een startende of groeiende onderneming voldoende kans heeft om risicokapitaal bijeen te
krijgen om haar projecten te realiseren. Er is hulp bij het krijgen van een lening via de
Participatiemaatschappij Vlaanderen, er is het Vlaams waarborgfonds Waarborgbeheer NV, er zijn de
Business Angels van BAN Vlaanderen ...

1. Hoeveel euro aan premies en subsidies en hoeveel aan leningen werden in 2008 uitgegeven ?
Graag uitgesplitst per apart initiatief of aparte organisatie.

2. Hoe evolueren die bedragen in 2009 tot en met heden ?

3. Neemt de minister zich voor om het aantal initiatieven en organisaties te stroomlijnen, en zo ja,
hoe ?
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 15 van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

1-2. In antwoord op deze beide vragen moet ik u meedelen dat niet alle vermelde steunmaatregelen
onder mijn bevoegdheid ressorteren. Ik moet mijn antwoord dus beperken tot deze maatregelen
waarvoor ik als minister van Economie bevoegd ben. Voor informatie over de overige
steunmaatregelen kunt u terecht bij mijn collega’s van de Vlaamse Regering.

Het overzicht van de in 2008 en 2009 (tot einde augustus) toegekende steunbedragen vindt u in
de tabel hierna. Dit overzicht met toelichtingen (althans voor 2008 en de vorige jaren) kan ook
worden geraadpleegd in de verschillende edities van het “Jaarverslag over het Hermesfonds” (en
het voormalig Agentschap Economie, thans Agentschap Ondernemen), waarvan de meest
recente versie (over het jaar 2008) op de website van het Agentschap Ondernemen gepubliceerd
werd in de maand juni van dit jaar (www.vlaanderen.be/ondernemen, doorklikken naar “Publicaties”).

Toegekende (*) subsidies aan ondernemingen / economische actoren in het Vlaamse Gewest

aangerekend op het Fonds voor Economisch Flankerend Beleid (Hermesfonds)

Overzicht subsidies (bedragen x 1 euro) 2008 2009 (tot eind
augustus)

Investeringssteun KMO's - groeipremies 47.536.412,14 0,00

Ecologiesteun 69.236.845,23 101.738.786,17

Investeringssteun grote ondernemingen 28.330.292,61 18.112.971,00

Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken 32.250,00 183.538,84

Bevordering ondernemerschap in onderwijs 2.252.671,65 0,00

Ondernemersportefeuille 5.000.000,00 42.400.000,00

Peterschapsprojecten 2.119.275,50 2.474.205,35

Bevordering ondernemerschap 1.484.170,41 2.246.841,00

Ondersteuning van Ondernemingsplanwedstrijden 140.000,00 0,00

Totaal 156.131.917,54 167.156.342,36

(*) toegekend: initieel toegezegd, later wordt die toegezegde steun uitbetaald in functie van de
realisatie van de vooropgestelde investeringen of projecten

3. Wat de stroomlijning van de organisaties betreft heeft de vorige Vlaamse Regering besloten
VLAO en het Agentschap Economie te fusioneren tot het Agentschap Ondernemen. Hierdoor
verkrijgt de ondernemer drie agentschappen (Agentschap Ondernemen, IWT en FIT) bevoegd
voor respectievelijk ondernemen, innoveren en internationaliseren. Conform het Vlaamse
Regeerakkoord zullen verdere acties worden ontwikkeld om de verkokering tegen te gaan en de
samenwerking tussen de agentschappen op het terrein te verbeteren.

Wat het ingezette instrumentarium betreft dient aangestipt dat het Agentschap Ondernemen de
laatste jaren een voortrekker is geweest inzake initiatieven om de administratieve lasten te
reduceren. De vereenvoudiging is er grotendeels gekomen door het inzetten van I.C.T. techno-
logie en het concept van E-Government (webgebaseerde steunmaatregelen zoals Adviescheques,
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Opleidingscheques, BEA, KMO-Portefeuille, Groeipremies via een callsysteem,
Ecologiepremies, …).
Hierdoor kunnen ondernemingen transactioneel aanvragen indienen en opvolgen, en wordt
optimaal ingezet op het hergebruiken van reeds beschikbare informatie over de klanten/
ondernemingen (door een beroep te doen op referentiedatabanken van het de Verrijkte Kruis-
puntbank Ondernemingen van Magda - Vlaamse Overheid). De administratieve lastenreductie
werd door de Dienst Wetsmatiging vastgelegd op 9.167.555 euro. Door de administratieve
vereenvoudiging, automatisering en stroomlijning van de processen is ook sterk op personeels-
inzet bespaard (o.a. van 70 naar 44 VTE voor de Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid).

De vorige Vlaamse Regering nam ook initiatieven om het instrumentarium minder versnipperd
te maken. Zo werden bijvoorbeeld de vier cheque-instrumenten omgezet in de KMO-porte-
feuillle. Anderzijds impliceert de beperktheid van de middelen ook dat er keuzes moeten worden
gemaakt wat tot gevolg heeft dat een meer gefocust beleid zich opdringt. Dit zou tot gevolg
kunnen hebben dat er niet minder maar meer instrumenten worden ontwikkeld weze het dat deze
instrumenten minder generiek en meer specifiek zouden zijn. In voorkomend geval is het
aangewezen de ontsluiting van de informatie m.b.t. de ingezette instrumenten te faciliteren.
Daartoe zou de subsidiewegwijzer verder ontwikkeld moeten worden tot een performante
digitale adviseur die een flankerende rol kan spelen naast het eerstelijnsadvies van de account
managers.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 16
van 8 september 2009
van JAN PEUMANS

Lopende overheidsuitgaven - Laattijdige betalingen

In een schriftelijke vraag (nr.109 van 12 februari 2009) vroeg ik de leden van de Vlaamse Regering
naar een overzicht wat betreft de overschrijdingen van de betalingstermijnen door de Vlaamse
overheid.

De inleiding van de betreffende vraag verwees naar een persbericht van de Confederatie Bouw. Dit
werd geïnterpreteerd als een expliciete vraag naar de verrichtingen met economische classificatiecode
7-investeringen.

Uiteraard kent de Vlaamse overheid ook in de lopende uitgaven voor goederen en diensten betalingen.

Daarom had ik van de leden van de Vlaamse Regering graag een volledig overzicht voor de
achterstand in de lopende uitgaven. Graag een overzicht sinds 2004.

1. Graag een overzicht van het aantal facturen waarbij er sprake is van een betalingsachterstand,
zowel wat voorschotten als wat het totale saldo betreft.

2. Wat is de gemiddelde overschrijdingstermijn? Graag een overzicht per departement of
beleidsdomein, per jaar.

3. Wat zijn de redenen voor deze laattijdige betalingen?

4. Om welke bedragen gaat het?

5. In hoeveel gevallen werd een gerechtelijke procedure opgestart? Kan de minister hier een stand
van zaken geven?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 16, Lieten nr. 8, Bourgeois nr. 20,
Vandeurzen nr. 18, Crevits nr. 50, Van den Bossche nr. 12, Muyters nr. 23, Schauvliege nr. 21,
Smet nr. 13).
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 16 van 8 september 2009
van JAN PEUMANS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 17
van 8 september 2009
van ROBRECHT BOTHUYNE

Ecologiepremie - Stand van zaken

De Vlaamse Regering heeft door de versterking van de ecologiepremie in de vorige legislatuur een
duidelijke keuze gemaakt voor de vergroening van het productieapparaat van onze Vlaamse bedrijven.

Het VITO stelt een per call herzienbare limitatieve lijst op met technologieën die in aanmerking
komen voor de ecologiepremie. Deze uitgebreide lijst van technologieën zorgt er in principe voor dat
de ecologiepremie in een ruime waaier van sectoren toepasbaar is en dat het investeren in
verschillende milieuvriendelijke productietechnologieën wordt ondersteund.

We merken echter dat deze steun voornamelijk aangewend wordt voor het installeren van
fotovoltaïsche zonnepanelen.

1. Hoeveel aanvragen voor de ecologiepremie komen per call binnen?

Hoeveel van die aanvragen kennen een positief gevolg? Graag de cijfers sinds het ontstaan van de
ecologiepremie en een opsplitsing naar provincie toe.

2. Wat is de gemiddelde terugverdientijd van de investering in bijvoorbeeld zonnepanelen middels de
verkregen ecologiepremie en de andere (federale en Vlaamse) ondersteuningsmechanismen voor
zonnepanelen? Graag de berekening voor de betreffende aanvragen van de laatste 4 calls.

3. In welke technologieën zit er een duidelijk merkbare evolutie bij de aanvraag van een
ecologiepremie? Graag een overzicht van de voorbije 2 jaar.

4. Momenteel wordt de ecologiepremie voornamelijk voor zonnepanelen aangevraagd. Welke
initiatieven zal de minister nemen om deze premie ook voor andere technologieën te promoten?
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 17 van 8 september 2009
van ROBRECHT BOTHUYNE

1. Aantal ingediende steunaanvragen voor een ecologiepremie opgesplitst per provincie.

volgens investeringsplaats (er kunnen meerdere investeringsplaatsen zijn per project zodat
het totaal hoger is dan de effectief ingediende projecten)

aantallen per callprovincie status
2007-EP-
1

2008-EP-
1

2008-EP-
2

2008-EP-
3

2009-EP-
1

Gunstig 73 82 36 38 57Antwerpen
Ongunstig 0 0 0 0 36
Gunstig 27 35 32 19 42Limburg
Ongunstig 0 0 0 0 25
Gunstig 57 66 38 28 84Oost-

Vlaanderen Ongunstig 0 0 0 0 31
Gunstig 33 24 27 23 18Vlaams Brabant
Ongunstig 0 0 0 0 11
Gunstig 73 75 60 50 89West-

Vlaanderen Ongunstig 0 0 0 0 41
totaal 263 282 193 158 434

volgens maatschappelijke zetel (effectief ingediende projecten)
aantallen per callprovincie status

2007-EP-
1

2008-EP-
1

2008-EP-
2

2008-EP-
3

2009-EP-
1

gunstig 71 71 38 34 53Antwerpen
ongunstig 0 0 0 0 40
gunstig 6 2 0 5 1Brussels Gewest
ongunstig 0 0 0 0 0
gunstig 0 0 0 0 1Henegouwen
ongunstig 0 0 0 0 0
gunstig 26 28 26 17 38Limburg
ongunstig 0 0 0 0 21
gunstig 51 60 33 25 70Oost-

Vlaanderen ongunstig 0 0 0 0 27
gunstig 28 20 27 21 19Vlaams Brabant
ongunstig 0 0 0 0 11
gunstig 0 0 0 0 0Waals Brabant
ongunstig 0 0 0 0 1
gunstig 62 70 56 42 74West-

Vlaanderen ongunstig 0 0 0 0 33
totaal 244 251 180 144 389
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2. De terugverdientijd van zonnepanelen bedraagt (inclusief de ecologiepremie) 7,4 jaar, of 8,4 jaar
(exclusief de ecologiepremie).

3. Het overzicht van de evolutie in de afgelopen twee jaar.

TECH
ID

NAAM TECH CALL-
NUMMER

AANTAL
PROJECTEN

INVESTERINGS-
BEDRAG

2007-EP-1 85 72.112.756,09
2008-EP-1 97 155.486.119,17

2008-EP-2 72 55.960.618,42

2008-EP-3 70 66.323.766,63

2 Fotovoltaische omzetting van
zonne-energie

2009-EP-1 257 340.332.748,30

2007-EP-1 57 4.627.152,00

2008-EP-1 66 6.965.000,00

1306 Euro V motor voor zware
voertuigen (liep maar tot 2de call
2008) 2008-EP-2 43 4.568.750,00

2007-EP-1 3 87.591,88

2008-EP-1 15 1.159.321,19
2008-EP-2 3 301.450,00

2008-EP-3 12 2.144.254,58

1312 Elektrische warmtepomp

2009-EP-1 30 1.249.802,16

2007-EP-1 9 9.694.424,92

2008-EP-1 8 401.799,00
2008-EP-2 16 4.520.958,51

2008-EP-3 7 167.644,89

329 Koude- of
warmteterugwinningssysteem uit
ventilatielucht

2009-EP-1 28 4.551.555,78

2007-EP-1 12 829.221,14

2008-EP-1 17 911.632,27
2008-EP-2 15 1.458.814,14

2008-EP-3 9 176.231,51

1326 Installatie voor opvang,
behandeling en gebruik van
regenwater

2009-EP-1 23 614.994,59

2007-EP-1 8 4.648.377,26

2008-EP-1 10 6.883.101,17

2008-EP-2 7 1.437.681,60
2008-EP-3 8 1.686.157,30

100000 Recuperatie van restwarmte

2009-EP-1 21 16.281.008,76

2007-EP-1 10 290.545,98
2008-EP-1 10 254.096,14

2008-EP-2 6 170.627,05
2008-EP-3 5 65.156,80

1342 Zonneboiler

2009-EP-1 19 509.204,18

2007-EP-1 8 1.519.734,10
2008-EP-1 10 3.093.808,00

2008-EP-2 5 3.098.416,00

2008-EP-3 6 15.867.002,82

1327 Installatie voor hergebruik van
proces-, spoel-, reinigings- en
afvalwater door middel van
tertiaire
waterzuiveringstechnieken 2009-EP-1 18 13.378.210,10

2007-EP-1 9 770.922,00

2008-EP-1 9 868.050,00
2008-EP-2 17 2.558.232,50

2008-EP-3 8 1.291.084,00

1217 Aanwending van de computer-to-
plate (CTP) technologie voor
voorinstelling van inktschuiven op
de offsetdrukpersen

2009-EP-1 13 9.665.568,00
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2007-EP-1 13 38.167.346,00
2008-EP-1 4 19.883.333,00

2008-EP-2 1 4.195.409,90

2008-EP-3 3 17.275.000,00

100015 Productie van energie
(WKK/elektriciteit) op basis van
de anaërobe fermentatie van afval
of biomassa

2009-EP-1 10 49.129.680,00

2007-EP-1 8 18.699.169,99

2008-EP-1 7 849.865,00
2008-EP-2 8 1.584.794,80

2008-EP-3 4 49.455.896,03

6 Productie van warmte op basis van
de verbranding van biomassa
(incl. houtpelletkachels)

2009-EP-1 12 8.126.000,56

2007-EP-1 3 96.392,00

2008-EP-1 2 41.393,22
2008-EP-2 4 228.644,06

2008-EP-3 1 1.298,00

1310 Warmteterugwinningssysteem op
koelinstallaties

2009-EP-1 11 423.225,39

2007-EP-1 5 23.700,00

2008-EP-1 7 156.850,00
2008-EP-2 11 227.580,00

2008-EP-3 7 55.200,00

1218 Spaarsysteem op anti-smet-
poeder-installaties op drukpersen

2009-EP-1 7 737.402,00

2007-EP-1 10 22.022.835,00

2008-EP-1 3 6.873.620,00

2008-EP-3 3 36.005.589,44

1194 Warmtekrachtkoppelingsinstallatie
(WKK-installatie) en trigeneratie
met een vermogen van 50kWe of
meer 2009-EP-1 6 10.206.190,00

2007-EP-1 2 115.240,00
2008-EP-1 3 483.120,00
2008-EP-2 10 483.440,00
2008-EP-3 2 47.490,00

1216 Centrale vochtwaterinstallatie
voor offsetdrukpersen die
vochtwater met een ideale en
constante samenstelling
produceert waardoor slechts een
minimum aan isopropylalcohol
nodig is.

2009-EP-1 9 772.074,00

4. De grote vraag voor een ecologiepremie voor investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen is in
belangrijke mate te verklaren door de assertieve communicatie over de nakende daling van de
groene stroomcertificaten voor installaties die na 31 december 2009 in gebruik worden genomen.
Maar ook in de toekomst kan door een verwachte verlaging van de kostprijs, zonnepanelen een
interessante beleggingsinvestering blijven. Op basis van de door VITO gehanteerde methodologie
voor het bepalen van performantiefactoren van de technologieën die voorkomen op de limitatieve
technologieënlijst scoort de technologie fotovoltaïsche zonnepanelen nog steeds hoog wat aangeeft
dat de technologie een hoge bijdrage levert tot de realisatie van de Kyoto-engagementen en de
milieudoelstellingen van de Vlaamse overheid.
Op korte termijn wordt onderzocht in welke mate de terugverdientijd en de ecologische meerkost
verminderd kan worden in functie van de gedaalde aankoopprijzen van zonnepanelen. Ook zal het
voorziene budget van 40 miljoen euro voor de 3de call van 2009 in functie van de budgettaire
ruimte worden opgetrokken. Op lange termijn zal de gehanteerde methodologie voor het bepalen
van de performantiefactoren geëvalueerd en indien nodig worden bijgestuurd.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 18
van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

START-project Zaventem - Stand van zaken

De vorige Vlaamse Regering ontwikkelde met START (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en
Tewerkstelling) een toekomstvisie voor de regio rondom de luchthaven van Zaventem. Het START-
project beoogde meer specifiek om Zaventem en omgeving een nieuwe boost geven na de zware
klappen die de regio had moeten incasseren door het faillissement van Sabena en het vertrek van
Renault en later DHL.

De Vlaamse Regering maakte zich destijds sterk dat ze met START de werkgelegenheid rondom de
luchthaven van Zaventem in sterke mate zou opdrijven. Heden stellen we evenwel vast dat het
jobaanbod in de regio niet is gestegen en dat er van een hele reeks geplande investeringen die in en
rond Zaventem op korte en middellange termijn zouden worden doorgevoerd en die meer dan 20.000
jobs zouden opleveren, (nog) niets in huis is gekomen.

Op de luchthaven werken nu 20.000 mensen, eromheen 40.000, en dat zijn er ongeveer evenveel als
ten tijde van Sabena. Het grootste geplande project was Airport Village, waarbij talrijke kantoren
zouden worden gebouwd. Om conjuncturele redenen besliste Brussels Airport naar verluidt om
voorlopig van dat project af te zien. Dit project had 9.800 jobs moeten opleveren. Ook de geplande
lagekostenterminal had tegen Pasen 2009 klaar moeten zijn. Deze lagekostenterminal had voor 3.000
bijkomende jobs moeten zorgen. Ook de ontwikkeling van een aantal bedrijventerreinen in de
omgeving heeft op z’n minst vertraging opgelopen zodat van die aangekondigde investeringen al
evenmin sprake is. Het enige wat er tot op heden via START gerealiseerd werd zijn enkele
grootschalige infrastructuurwerken.

1. Wordt het START-project in deze legislatuur verder gezet? Zo neen, waarom niet?

Zo ja, op welke manier?

2. Wordt het actieplan inherent aan het START-project bijgestuurd op basis van een actuele
evaluatie?

3. Welke bijkomende initiatieven zullen er in deze regio worden ontwikkeld met het oog op het
creëren van supplementaire werkgelegenheid?

Wat is de vooropgestelde timing daarvan?

4. Wanneer zal het project “Airport Village” worden gerealiseerd?

5. Wanneer zal de lagekostenterminal worden gerealiseerd?
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6. Wanneer worden de bedrijventerreinen zoals gestipuleerd in het START-plan effectief
ontwikkeld?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan minister Peeters (vraag nr. 18) en minister Muyters (nr. 24).
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 18 van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

Voor de luchthavens moeten de juiste initiatieven worden ondernomen om ze te positioneren binnen
logistieke netwerken zoals bijvoorbeeld uitgetekend in de provinciale extended gateway studies, maar
tevens ook om de hinder ervan tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen.
Voor START blijven de eerder gedefinieerde strategische projecten de leidraad voor de beleids-
ontwikkeling, maar tevens dringt een verdere bestuurlijke verankering, met inbegrip van een gebieds-
werking, zich op om het draagvlak voor de luchthaven en de uitvoering van remediërende acties te
verzekeren. Specifieke aandacht moet gaan naar de rol die het hele reconversiegebied Vilvoorde-
Machelen kan spelen in het toekomstperspectief voor de luchthaven van Zaventem.

1. Het regeerakkoord voorziet de voortzetting van het START-project. In het regeerakkoord is
volgend beleidsvoornemen opgenomen. ‘Het START-project dient voortgezet te worden met een
goed evenwicht tussen economische groei, tewerkstelling en de leefbaarheid van de
luchthavenregio en de stads- en dorpskernen. Pas nadat de woon-, leef- en milieukwaliteit en de
bereikbaarheid van het gebied is verbeterd, is een doorgroei naar een scenario van ‘Europese
groei’ aanvaardbaar. In dit kader is ook een toets aan de geluidshinder onontbeerlijk. We
verwijzen naar de aanpak die daarover in doorbraak 5 Groen en dynamisch stedengewest is
opgenomen. De bereikbaarheid van de luchthavenregio dient verbeterd te worden, niet alleen
door een optimalisatie van de bestaande infrastructuur en de uitbreiding van het openbaar
vervoeraanbod zoals nu al voorzien is in START, maar eveneens door extra investeringen in
openbaar vervoer, met inbegrip van een tramaanbod en/of lightrailaanbod in die regio, waar
nodig aangesloten op het Brussels openbaar vervoernetwerk. De Vlaamse Regering zal bovendien
verder werk maken van een stabiel juridisch kader voor de luchthaven van Zaventem. Zij zal
daarvoor onder meer overleg plegen met andere betrokken overheden.’
Het spreekt voor zich dat dit beleidsvoornemen een geëigende aanpak vergt.

2. Zoals uit voorgaand citaat blijkt, heeft het regeerakkoord duidelijke klemtonen gelegd. De leef-
baarheid van de omgeving van de luchthaven, de aanpak van geluidshinder en verbetering van het
openbaar vervoer zijn prominente beleidskeuzes.

3. In het programma van START waren reeds initiatieven opgenomen voor het creëren van
supplementaire werkgelegenheid.
De reconversie van het oude industriegebied ‘Vilvoorde-Machelen’ kan bijkomende werkgelegen-
heid opleveren. Onder de vorige legislatuur werden met de beslissing van 29 mei 2009
brownfieldconvenanten afgesloten. Voor Vilvoorde-Machelen betreft het volgende convenanten:
Rittweger Business Park Machelen, Mottay-Pissart Vilvoorde, Novagora Vilvoorde, Tessenderlo
Chemie - Watersite Vilvoorde herlokalisatie, Watersite Vilvoorde De Molens en Uplace
Machelen. Het spreekt voor zich dat deze verschillende brownfieldprojecten niet één zelfde
tijdspad volgen. De projecten zijn complex en vergen de nodige voorbereidingstijd.
Naast de brownfieldconvenanten lopen verschillende acties op vlak van bodemonderzoeken en
sanering: Sibelgas, Peeters-Buelens, Astral, Fobrux, SRI-CFE, Interprochim.
Op initiatief van de ‘Brussels Airport Company’ zal het project ‘Gateway’ starten voor de
renovatie van het oude kantoorgebouw naast het terminalgebouw. Momenteel wordt een ruimtelijk
uitvoeringsplan voorbereid om de randvoorwaarden hiervoor te creëren. Het project zal maximaal
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gebruikmaken van de openbaar vervoerspotenties die worden geboden op het multimodale
knooppunt van spoor, weg, bus en luchtverkeer van de luchthaventerminal. De realisatie van het
project Gateway is afgestemd op de realisatie van het spoorproject Diabolo.
Op vlak van arbeidsmarkt behelzen de acties van START voornamelijk opleidingen (taal,
langdurig werklozen, ICT, enz.).

4. Het project ‘Airport Village’ wordt gecoördineerd door de Brussels Airport Company. De
Vlaamse Regering heeft met de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Noordelijke ontsluiting van de internationale luchthaven van Zaventem’ op 10
maart 2006 de randvoorwaarden geschapen voor het project ‘Airport Village’. Brussels Airport
Company laat weten dat de opstart van het project afhankelijk is van een beslissing van de Raad
van Bestuur van the Brussels Airport Company.

5. Het project ‘Lagekostenterminal’ wordt gecoördineerd door de Brussels Airport Company. De
Raad van Bestuur van The Brussels Airport Company heeft beslist om de opening van de lage-
kostenterminal uit te stellen tot het begin van het zomerseizoen in 2011.

6. Voor Meise-Westrode had de Vlaamse Regering een gewestelijk RUP goedgekeurd. Dit GRUP
werd geschorst door de Raad van State. In het kader van de korte termijnherziening van het ruim-
telijk structuurplan Vlaanderen wordt Meise-Westrode aangeduid als een bijzonder economisch
knooppunt. De Minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal de korte termijnherziening op korte
termijn aan de Vlaamse Regering voorleggen voor voorlopige vaststelling.
Voor Vilvoorde-Machelen is er nood aan verdere opvolging van het geheel van het reconversie-
gebied en niet alleen de zones die zijn opgenomen in de brownfieldcovenanten. Afspraken tussen
de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheid dringen zich op.
De uitbreiding van Lozenberg en Bessenveld moeten verder gestalte krijgen via gemeentelijke
RUP’s.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 19
van 9 september 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Comité van de Regio’s - Voordracht leden

In een perscommuniqué van het nieuwsagentschap Belga van 29 juli laatstleden stond dat de heer Luc
Van den Brande opnieuw benoemd zou zijn als voorzitter van het Comité van de Regio’s van de
Europese Unie.

Krachtens het gewijzigde artikel 263 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is
de uitoefening van een mandaat in het Comité van de Regio’s voortaan gekoppeld aan de uitoefening
van een mandaat als gekozen vertegenwoordiger in een regionaal of lokaal lichaam, dan wel aan een
functie waarin de betrokkene politieke verantwoording schuldig is aan een gekozen vergadering.
Verder bepaalt artikel 263 dat de ambtstermijn van de leden van het Comité van de Regio’s van
rechtswege eindigt bij het verstrijken van het mandaat uit hoofde waarvan zij zijn benoemd.

De heer Luc Van den Brande is geen Vlaams volksvertegenwoordiger meer en dus ook geen
gemeenschapssenator.

Op welke grond werd de heer Luc Van den Brande dan door de Vlaamse Regering voorgedragen?
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 19 van 9 september 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

De Vlaamse Regering heeft op 15 mei laatstleden de heer Luc Van den Brande voorgedragen als lid
van het Comité van de Regio’s. Deze voordracht gebeurde uit hoofde van zijn mandaat als voorzitter
van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA).

Deze voordracht gebeurde om de continuïteit van de aanstelling van de heer Luc Van den Brande te
verzekeren, en dit mandaat voldoet aan de vereisten van artikel 263 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap, aangezien de heer Luc Van den Brande als voorzitter van VLEVA politiek
verantwoording verschuldigd is aan een gekozen vergadering, zijnde het Vlaams Parlement. Dit
impliceert dat de voorzitter van VLEVA ertoe gehouden is om op vraag van het Vlaams Parlement te
verschijnen voor het Parlement om er uitleg te verschaffen en verantwoording af te leggen over de
activiteiten en beleidsintenties van VLEVA.

De heer Luc Van den Brande werd op basis van deze voordracht door de Raad van de Europese Unie
bij Besluit van 7 juli laatstleden in het Comité van de Regio's benoemd voor de resterende duur van de
lopende ambtstermijn, te weten tot en met 25 januari 2010. Dit Besluit werd op 8 juli laatstleden in het
Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd, en werd van kracht op 30 juni laatstleden.

Het Comité van de Regio’s nam nadien akte van deze benoeming. Vermits er alleen maar een
wijziging van het mandaat van de heer Luc Van den Brande was en geen onderbreking in het lidmaat-
schap van het Comité van de Regio’s, was een herverkiezing als voorzitter van het Comité van de
Regio’s niet nodig.
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Vraag nr. 20
van 9 september 2009
van PETER REEKMANS

Bacterievuur - Maatregelen

Bacterievuur (zogenaamd “perenvuur”) is een plantenziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie
“erwinia amylovora”. Deze ziekte, die veel economische schade in de fruitsector veroorzaakt, ontstaat
enkel bij bepaalde waardplanten: peer (Pyrus), appel (Malus), meidoorn (Crataegus), dwergmispel
(Cotoneaster), mispel (Mespilus), kweepeer (Cydonia), vuurdoorn (Pyracantha) en krentenboompje
(Amelanchier), die de ziekte aan de fruitplantages overdragen. Vooral de meidoornhagen zijn de grote
boosdoener, want als deze hagen niet goed worden onderhouden, zijn zij een ideale voedingsbodem
voor de bacterie.

De verspreidingsgraad van deze plantenziekte is in de voorbije maanden fors toegenomen, en dit
ondanks het feit dat er ter zake, via het KB van 23 juni 2008, strenge bepalingen gelden. Groot
probleem is echter dat de lokale overheden veelal niet op de hoogte zijn van deze problematiek en de
ter zake vigerende wetgeving, laat staan de toepassing ervan nastreven. De vigerende federale
wetgeving verplicht namelijk burgers die in het bezit zijn van waardplanten van bacterievuur hun
planten te snoeien in de winterperiode, meer bepaald tussen 1 november en 1 maart. Ook moet iedere
burger bij het vaststellen van bacterievuur de ziekte verwijderen tot 50 cm onder het ziektebeeld.
Aangetaste bomen en takken moeten ter plaatse verbrand worden. Soms is men zelfs verplicht om
volledige hagen te rooien.

Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) bracht eind vorig jaar een
folder uit, en richtte PCE’s (provinciale controle-eenheden) op om haarden van bacterievuur te
melden. In West-Vlaanderen werden er al talrijke initiatieven genomen via een samenwerking tussen
het FAVV, de provincie, de gemeentebesturen en de fruittelers. In andere provincies zoals Limburg en
Vlaams-Brabant, toch provincies met veel fruitteelt, komt een dergelijke meer accurate bestrijding van
het bacterievuur echter niet van de grond.

1. Welke bijkomende initiatieven neemt de Vlaamse Regering om de fruitsector te beschermen tegen
het steeds toenemende bacterievuur?

2. Worden er initiatieven genomen om de lokale besturen ertoe aan te zetten de locaties waar deze
waardplanten zich bevinden beter in kaart te brengen en systematisch te controleren?
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 20 van 9 september 2009
van PETER REEKMANS

Het nemen van concrete maatregelen tegen bacterievuur is een federale bevoegdheid, gezien de
veroorzaker Erwinia amylovora beschouwd wordt als een schadelijk organisme. De Vlaamse overheid
is echter wel bevoegd voor de kwaliteit van fruitplanten en van het teeltmateriaal van fruitgewassen
(Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van
teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt). In
deze Vlaamse regelgeving is de minimale vereiste dat alles vrij dient te zijn van schadelijke organis-
men alvorens er bijkomende kwaliteitsgaranties kunnen gegeven worden. Bovendien staat de voorlich-
tingsdienst van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het departement Landbouw en
Visserij in voor de voorlichting inzake bacterievuur en voor het aansturen en opvolgen van het
praktijkgericht onderzoek terzake.

1 In het voorlichtingsprogramma van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling - vorming en
voorlichting fruitteelt, wordt permanent aandacht gegeven aan de problematiek van bacterievuur.
Hierbij wordt er regelmatig op voorlichtingsactiviteiten ( studiedagen, demonstratiedagen,
artikels) uitleg gegeven over de symptomen, verspreiding en bestrijding van bacterievuur. Dit
gebeurt in nauw overleg en samenwerking met Pcfruit. Nieuwe bestrijdingsmethoden worden ook
beproefd door Pcfruit en gedemonstreerd. Om meer fundamenteel inzicht te verwerven in de
factoren die de infectie en de natuurlijke afweer van de waardplanten bepalen wordt er aan door
UHasselt i.s.m. Pcfruit een IWT project uitgevoerd.
Vanuit de afdeling wordt ook medewerking verleend aan de lokale (provinciale) initiatieven.

2. Door de Provinciale Landbouwkamer van Vlaams Brabant werd onlangs beslist om een gelijk-
aardig initiatief te nemen als in de provincie West-Vlaanderen. Ook hier wordt de nodige
ondersteuning van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling gegeven. De campagne houdt
ondermeer een voorlichtingsvergadering in voor de gemeentebesturen waarbij hen gevraagd
worden om de inwoners te informeren.
In Limburg worden de problemen van bacterievuur opgevolgd door Pcfruit.
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Vraag nr. 21
van 10 september 2009
van PETER REEKMANS

Steun aan startende zelfstandigen - Stand van zaken - Stroomlijning

De Vlaamse overheid nam een aantal initiatieven om het starten als zelfstandig ondernemer aan te
moedigen.

Er is evenwel een kluwen aan dergelijke maatregelen, aangezien ook provinciebesturen en
gemeentebesturen hierrond beleid voeren. Subsidiariteit en aanvullende initiatieven zijn uiteraard
goed, maar versnippering en gebrek aan transparantie vormen een risico.

1. Hoeveel subsidies keerde de Vlaamse overheid in 2008 uit aan startende ondernemers, in welke
vorm dan ook?

2. Heeft de minister enig zicht op het budget dat provincies en gemeenten voor gelijkaardige
initiatieven uittrekken?

3. Worden er stappen ondernomen om een en ander te stroomlijnen en efficiënter aan te pakken?
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 21 van 10 september 2009
van PETER REEKMANS

1. Vooreerst dient aangestipt dat rond het begrip starter nogal wat discussie bestaat. De literatuur
spreekt soms van drie jaar soms van vijf jaar, bij het IWT gaat men zelfs naar een periode van zes
jaar. Voor het beantwoorden van deze vraag wordt vertrokken van een periode van vijf jaar.

Het Agentschap Ondernemen kent geen financiële incentives met de startende ondernemers als
specifieke doelgroep. De steunmaatregelen kennen een horizontaal karakter met focus op bevor-
deren van het ondernemerschap, in het bijzonder via opleiding en advies, via BEA, nu de KMO-
portefeuille. Tot voor kort bestond ook de groeipremie waarbij KMO’s steun konden krijgen voor
investeringen. Daarnaast bestaat de ecologiepremie waarbij steun wordt gegeven aan alle onder-
nemingen, ongeacht hun grootte, voor investeringen in energie en milieu. In deze instrumenten
kunnen starters dus van steun genieten.

In 2008 werd voor wat betreft de KMO-portefeuille aan 3.904 starters een bedrag van
2.156.369,15 euro subsidie goedgekeurd. Voor wat betreft de groeipremie werden 621 starters
voor een bedrag van 56.484.470 euro gesteund. Voor wat betreft de ecologiepremie gaat het om
146 starters voor een bedrag van 23.010.078 euro.

2. Nee. Gemeenten of provincies kunnen binnen hun autonome bevoegdheden subsidies toekennen
aan staters voor zover zij de regels betreffende staatssteun naleven.

3. Uit het bovenstaande blijkt dat er wat het beleidsveld economie betreft geen subsidies zijn waarbij
de starters als specifieke doelgroep worden benaderd. Dit betekent ook dat er weinig of niets te
stroomlijnen valt.

Wat betreft de startersubsidies die de provinciale en lokale overheden verschaffen, werd naar
aanleiding van de Ronde Tafel Lichte Materialen, die plaatsgreep op het einde van de vorige
legislatuur, gedacht om gewestelijke en provinciale / lokale subsidies aan mekaar te koppelen,
vooral deze die de bevordering van groene energie op het oog hebben. In de praktijk bleek dit
onhaalbaar. Enerzijds is het moeilijk om een lijn te trekken in de subsidies die deze lokale en
provinciale overheden verschaffen (sommigen geven iets, andere niets. Anderzijds zit bijvoorbeeld
de ecologiepremie in een callsysteem (wat tot gevolg heeft dat niet iedere investeerder ook
daadwerkelijk steun krijgt) en werd de groeipremie ondertussen afgeschaft.
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Vraag nr. 22
van 10 september 2009
van PETER REEKMANS

E-government en ondernemen - Lokale besturen

E-government is de toekomst, wordt al jaren gezegd. Uit eerdere screening bleek echter dat slechts een
minderheid van de Vlaamse gemeenten een voldoende scoort voor digitale dienstverlening aan
zelfstandige ondernemers.

De gebruiksvriendelijkheid en volledigheid van de digitale dienstverlening kan bij vele
gemeentebesturen (veel) beter.

Is de minister zich bewust van deze nog steeds aanslepende problematiek van een te weinig
gebruiksvriendelijk en onvolledig aanbod van gemeentelijke digitale dienstverlening aan zelfstandige
ondernemers?

Zo ja, welke maatregelen wil de minister nemen om de groeiende digitale kloof tussen ondernemende
burgers en de overheid te dichten?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 22) en Bourgeois (nr. 32).
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 22 van 10 september 2009
van PETER REEKMANS

In het kader van het door het Agentschap Ondernemen gesubsidieerde project van UNIZO werd bij de
screening in 2006 inderdaad vastgesteld dat vooral de digitale dienstverlening aan ondernemers een
zwak punt was in de gemeentelijke dienstverlening.

Inmiddels zijn dan ook, onder impuls en met steun van het Agentschap Ondernemen, verschillende
acties opgestart om gemeentebesturen hiervan nog beter bewust te maken en hen daarbij te onder-
steunen. Zo werd in 2008 in het kader van een EFRO programma een specifieke oproep georganiseerd
rond administratieve vereenvoudiging. Daarin worden verschillende acties gesubsidieerd die zullen
bijdragen tot het verbeteren van die digitale dienstverlening.

Verder heeft ook het actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente vorm gekregen. Dit actieplan dat
nu nog verder wordt geïmplementeerd en geconcretiseerd heeft net tot doel gemeenten, meer dan ooit
te ondersteunen in hun economisch beleid en hun dienstverlening voor ondernemers. Recent werden
dan ook enkele projecten gesubsidieerd die zullen bijdragen tot het verbeteren van de digitale
dienstverlening van gemeenten.

Daarnaast bouwt het agentschap Ondernemen haar dienstverlening verder uit rond 5 thema’s, waar-
onder, vanaf oktober, ook rond e-government en dit in nauw overleg met Bestuurszaken.

Ook zullen de verschillende acties die nu in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn ondernomen
worden ongetwijfeld een positieve invloed hebben op de digitale dienstverlening naar alle
ondernemers.

Maar ik ben me bewust dat als binnenkort de resultaten van de screening van de digitale dienst-
verlening van gemeenten voor ondernemers, die gepland is in één van de gesubsidieerde projecten,
bekend gemaakt zullen worden, deze nog verbeterpunten aan het licht zullen brengen. Verdere
begeleiding en sensibiliseren van gemeenten op dit vlak is dan ook voorzien. Hiervoor bundelen
verschillende organisaties steeds meer hun krachten.

Een aantal van de gesubsidieerde projecten:

- digitale dienstverlening voor ondernemers in de gemeente, promotor UNIZO vorming;
- Uniek Ondernemersloket Kortrijk;
- Uitbouw van een uniek bedrijvenloket in de gemeente Mol;
- eLINK, stad Mechelen;
- Digitaal Infopunt voor ondernemers in Brugge;
- Lean! Promotor: intercommunale Leiedal.
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Vraag nr. 23
van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Ministeriële kabinetten - Samenstelling

De ministers laten zich omringen door kabinetsmedewerkers die beleidsvoorbereidend werk
verrichten.

Er werd ook in het verleden reeds herhaaldelijk een afslanking van het aantal kabinetsmedewerkers in
het vooruitzicht gesteld en niet het minst om budgettaire redenen.

Graag had ik een antwoord ontvangen op volgende vragen:

1. Over hoeveel medewerkers mocht initieel een ministerieel kabinet beschikken op het ogenblik van
de samenstelling van de Regering?

2. Kan een overzicht gegeven worden per kabinet:
- volgens de rang van elke medewerker
- volgens de verhouding man/vrouw?

3. Welke zijn de totale personeels- en werkingskosten per kabinet (eventueel huur gebouwen
inbegrepen)?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 23, Lieten nr. 13, Bourgeois nr.
33, Vandeurzen nr. 25, Crevits nr. 66, Van den Bossche nr. 21, Muyters nr. 28, Schauvliege nr.
28 en Smet nr. 18).
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 23 van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

1. Het aantal kabinetsmedewerkers per minister is vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering
van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering.

Samengevat is volgende personeelsformatie vastgelegd:

MINISTER STAF ONDERST EU NIN G TOTAAL

Kabinetschef ad j. Kabinetschef Staf leden uitvoerend aanvullend

1. PEET ER S 2 5 14 15 5 41

2. LIETEN 2 5 14 15 5 41

3. BOURGEOIS 2 5 14 15 5 41

4. VAND EUR ZEN 1 3 10 9 3 26

5. CREVITS 1 3 10 9 3 26

6. VAN DEN BOSSCH E 1 3 10 9 3 26

7. MUYTERS 1 3 10 9 3 26

8. SCH AUVL IEGE 1 3 10 9 3 26

9. SMET 1 3 10 9 3 26

R esterend contingent 8 1 9

TOTAAL 12 33 110 100 33 288

2. In volgende tabellen vindt u de feitelijke invulling van de personeelsformatie, op datum van 30
september 2009, uitgedrukt in voltijdse eenheden.

- Overzicht volgens de rang van elke medewerker

MINISTER STAF ONDERSTEUNING totaal VTE

Kabinetschef

Raadgever

met rang

kabinetschef Adj. Kabinetschef Raadgever uitvoerend aanvullend

PEETERS 2,0 1,0 4,0 13,9 14,1 4,4 39,4

LIETEN 2,0 0,0 4,9 9,0 13,0 4,0 32,9

BOURGEOIS 2,0 0,0 4,0 11,0 10,0 3,0 30,0

VAN DEURZEN 1,0 0,0 2,0 13,3 4,5 3,0 23,8

CREVITS 1,0 0,0 2,0 10,5 8,6 3,0 25,1

VAN DEN BOSSCHE 1,0 0,0 0,0 11,0 6,0 2,8 20,8

MUYTERS 1,0 1,0 3,0 5,0 8,0 3,0 21,0

SCHAUVLIEGE 1,0 0,0 1,0 10,0 7,5 2,8 22,3

SMET 1,0 0,0 2,0 10,5 7,0 2,0 22,5

12,0 2,0 22,9 94,2 78,7 28,0 237,8
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- Overzicht verhouding m/v

3. De personeels- en werkingsbudgetten voor de Vlaamse kabinetten zijn opgenomen in de
begrotingsprogramma’s VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VM, VN en VO van de Algemene Uitgaven-
begroting van de Vlaamse Gemeenschap. In de initiële begroting voor 2009 zijn de volgende
budgetten opgenomen:

KABINET TOTALE PERSONEELSKOSTEN TOTALE WERKINGSKOSTEN

PEETERS 5.284 468

LIETEN 4.906 421

BOURGEOIS 5.043 429

VANDEURZEN 2.961 267

CREVITS 3.108 351

VAN DEN BOSSCHE 2.821 260

MUYTERS 3.172 293

SCHAUVLIEGE 2.961 276
SMET 3.166 290

Bron : uitgavenbegroting 2009 (bedragen in 1000 euro)

Na goedkeuring van het begrotingsdecreet m.b.t. de derde begrotingscontrole zullen deze budget-
ten aangepast worden aan de bevoegdheden en de kabinetssamenstelling van de nieuwe

MINISTER Man - VTE Vrouw - VTE

PEETERS 21,9 17,5
LIETEN 23,9 9,0
BOURGEOIS 21,0 9,0
VAN DEURZEN 18,0 5,8
CREVITS 13,4 11,7
VAN DEN BOSSCHE 13,0 7,8
MUYTERS 14,5 6,5
SCHAUVLIEGE 12,5 9,8
SMET 12,5 10,0

150,7 87,1
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 24
van 15 september 2009
van MARINO KEULEN

Westerscheldeverdieping - Uitvoering

In het nieuws van de VRT op 27 augustus 2009 konden we een interview zien met de federale minister
van Buitenlandse Zaken, Yves Leterme.

Het interview start met een verklaring van de minister van Buitenlandse Zaken die woordelijk luidt:
“Ik ben naar Nederland gekomen om contact te hebben met de collega van Buitenlandse Zaken en bij
die gelegenheid zijn er ook een aantal bilaterale dossiers die heel belangrijk zijn voor ons land die ik
ter ondersteuning van de inspanningen van de Vlaamse Regering ook aan de orde breng, ja.”

Iets later gaat het interview woordelijk verder als volgt:
VRT: “Wat gaat u dan nog overleggen met de heer Balkenende?”
De heer Leterme: “Nu, ik ga dezelfde boodschap brengen. Dus wij staan op het uitvoeren van
afspraken en er is dus een verdrag getekend door mijzelf met Jan-Peter Balkenende in 2005 en ik denk
dat het beider bedoeling moet zijn om dat verdrag volledig uit te voeren.”
VRT: “Helemaal? Onverkort?”
De heer Leterme: “Helemaal uit te voeren, he, de Schelde moet verdiept worden.”
VRT: “Zonder meer?”
De heer Leterme: “De Schelde moet verdiept worden.”

Vooral het antwoord op de laatste twee vragen doet de vraag rijzen of er al dan niet bijkomende
toezeggingen gedaan zijn om tot de uitvoering van het verdrag te komen.

1. Zijn er bijkomende voorwaarden en/of eisen gesteld door Nederland ter uitvoering van het
verdrag?

2. Heeft de Vlaamse Regering of één van haar ministers of de federale minister van Buitenlandse
Zaken namens de Vlaamse Regering al dan niet bijkomende toezeggingen gedaan aan Nederland
of haar ministers tot uitvoering van het verdrag en/of tot realisatie van de verdieping van de
Westerschelde?

3. Zal het verdrag waarnaar de heer Leterme verwijst onverkort en zonder bijkomende voorwaarden
en eisen uitgevoerd worden?

4. Heeft de federale minister van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan zijn bezoek in Nederland
overlegd met de Vlaamse Regering en zo ja, hoever reikte zijn mandaat?
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 24 van 15 september 2009
van MARINO KEULEN

1. Neen.

2. Neen.

3. Ja, wat de Vlaamse Regering betreft.

4. Zoals dit past is in een federaal staatsbestel zijn er regelmatige contacten tussen de federale
minister van Buitenlandse Zaken en de Vlaamse minister bevoegd voor het Buitenlandse Beleid.
Die gesprekken gaan uit van het respect voor elkaars bevoegdheden. Vanzelfsprekend sprak de
federale minister van Buitenlandse Zaken tijdens zijn onderhoud met zijn Nederlandse ambtgenoot
niet met een mandaat van de Vlaamse Regering. De bevoegdheid over dit dossier ligt immers
integraal bij de Vlaamse Regering. Tijdens zijn onderhoud met de Nederlandse minister-president
was dat sowieso niet het geval, vermits dat gesprek een puur informeel karakter had. Dit werd ook
duidelijk gecommuniceerd door de Vlaamse en federale diplomaten en hun Nederlandse collegae.
Zoals de federale minister van Buitenlandse Zaken verklaarde heeft hij het dossier van de
Westerschelde enkel aan de orde gebracht ter ondersteuning van de inspanningen van de Vlaamse
Regering.
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Vraag nr. 25
van 16 september 2009
van JOS DE MEYER

Distels en Jacobskruiskruid - Bestrijding

De problematiek van de bestrijding van distels en kruiskruid kwam reeds vele malen aan bod in het
Vlaams Parlement.

Op grond van artikel 43 en 44 van het KB van 19 november 1987 moet in Vlaanderen de bloei, de
zaadvorming en het uitzaaien belet worden van vier soorten distels die voor de landbouw schadelijk
worden geacht. Het gaat om akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel. In uitvoering van dit KB
zijn er op vele plaatsen provinciale en gemeentelijke verordeningen.

De meest gangbare technieken voor distelbestrijding zijn behandeling met herbiciden en maaien of
klepelen (al dan niet met afvoer van het maaisel). Bij de bestrijding worden vanzelfsprekend tegelijk
ook andere soorten giftige en productieverstorende distels en onkruid verwijderd. Geen onbelangrijk
neveneffect van de verplichting.

Onder meer het jacobskruiskruid is bijzonder schadelijk voor de lever. Het verliest eens gemaaid in
gedroogde vorm zijn afschrikkende bittere smaak. Vooral voor paarden kan dit leiden tot dodelijke
gevolgen. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 595 van 17 augustus 2007 leerden we reeds
dat deze soort geleidelijk aan uitbreidt in Vlaanderen (Websitebulletin publicatiedatum 09-10-2007).

Een nieuw element is echter de economische schade die veroorzaakt kan worden. In Duitsland werd
recentelijk alle rucola uit de rekken genomen omdat er restanten van kruiskruid in werden
aangetroffen. Dit zorgt vanzelfsprekend voor grote bezorgdheid in de sector. Ook de landbouwpers
trekt aan de alarmbel.

Voornamelijk de massale verspreiding van het kruiskruid via de middenbermen van de autosnelwegen
- onder meer de trajecten Gent-Beervelde en Antwerpen-Tongeren worden met naam genoemd - wordt
gehekeld. Ook in vele natuurgebieden zou de wettelijke verplichting tot bestrijding niet worden
opgevolgd. Bestrijding op de velden heeft echter weinig zin als dat niet ook op naburige bermen en
percelen gebeurt.

Het Instituut voor Natuurbehoud pleit echter al enkele jaren om de verplichte distelbestrijding af te
schaffen en in de plaats te werken met een code van goed nabuurschap. De historische oorsprong van
de bestrijding, voorkomen van tetanusbesmetting, is door de beschikbaarheid van vaccins niet meer
relevant in hun ogen. Enkel de akkerdistel wordt als mogelijk, en dan nog in beperkte mate,
problematisch beschouwd.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag van 4 oktober 2007 (Websitebulletin publicatiedatum 27-11-
2007) over het kruiskruid werd gesteld: “Nogmaals wil ik beklemtonen dat bestrijden van
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jacobskruiskruid maar in een beperkt aantal gevallen noodzakelijk is. (…) Gelet op het ontbreken van
een echte noodzaak, is geen specifieke sensibilisatiecampagne naar overheden opgezet. (…) Navraag
binnen de diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos, dat in Vlaanderen een aanzienlijke
oppervlakte openbaar domein beheert, leert dat er geen specifieke bestrijdingscampagnes tegen
kruiskruidsoorten worden gevoerd”.

1. Wat is de stand van zaken van de verspreiding van het kruiskruid in Vlaanderen?

Blijft de soort toenemen?

2. Hoe evalueert de minister het risico dat, zoals in Duitsland, een besmetting van de voedselketen
met een giftig (on)kruid zich voordoet in Vlaanderen?

Welke preventieve maatregelen zijn er mogelijk?

3. Op welke wijze wordt de bestrijding op de (midden)bermen van de snelwegen uitgevoerd?

Vanwaar de massale aanwezigheid van de vernoemde kruiden?

4. Op welke wijze wordt er met distelbestrijding omgegaan in natuurgebieden die niet in beheer zijn
van de Vlaamse overheid?

Worden er controles uitgevoerd op het naleven van de bestrijdingsverplichting? Zo ja, met welke
frequentie en met welke vaststellingen?

5. Op welke wijze wordt het naleven van de verplichting tot het bestrijden van distels gecontroleerd?

Zijn er sancties bij niet naleving?

6. Wat is het standpunt van de minister over het al dan niet handhaven van de verplichte
distelbestrijding in Vlaanderen?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 25), Crevits ( nr. 75) en Schauvliege
(nr. 31).
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 25 van 16 september 2009
van JOS DE MEYER

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Joke Schauvliege, Vlaams minister
van Leefmilieu,Natuur en Cultuur.
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Vraag nr. 26
van 17 september 2009
van JOS DE MEYER

ILVO - Eenheid Landbouw en Maatschappij

De eenheid Landbouw en Maatschappij van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
(ILVO) is ontstaan uit het wetenschappelijk deel van het vroegere Centrum voor Landbouweconomie
(CLE) en is sinds 1 januari 2007 aangevuld met de middelen van het Steunpunt Duurzame Landbouw
(Stedula). De missie van de eenheid is het op wetenschappelijke basis aanbieden en verhelderen van
maatschappelijke keuzes rond een duurzame en competitieve Vlaamse landbouw en visserij.

Als basispremisse neemt men dat de sector een blijvende bijdrage kan leveren aan de Vlaamse
economie, maar zich daarvoor duurzamer en competitiever moet ontwikkelen onder druk van
economische, ecologische en sociale randvoorwaarden. De onderzoeksactiviteiten zijn gegroepeerd in
drie werkingsvelden: integratie, transitie en ruimte.

Op de website van ILVO lezen we dat de dienstverlening van de eenheid Landbouw en Maatschappij
omvat: spin-off naar monitoringopdrachten, advies inzake beleidsvraagstukken, coördinatie van het
Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en Voeding, deelname aan klankbordgroepen en optreden
als lectoren voor beleidsvoorbereidende documenten, en de organisatie van activiteiten ter bevordering
van kennisuitwisseling.

1. Wat zijn de totale werkingsmiddelen die de eenheid Landbouw en Maatschappij jaarlijks
ontvangt? Welk deel van deze middelen komt voort uit de opdracht van “Steunpunt Duurzame
Landbouw”?

2. Graag een overzicht van de belangrijkste uitgavenposten met een uitsplitsing tussen
personeelskosten, algemene werkingskosten en kosten verbonden aan specifieke projecten of
opdrachten.

3. Graag voor elk van de dienstverleningsdomeinen die op de website worden opgesomd een
overzicht van de concrete output die sinds januari 2007 werd geleverd.

4. Wat is de wetenschappelijke output van de eenheid sinds januari 2007?

5. Wat zijn de huidige onderzoeksprojecten en dienstverleningsactiviteiten?
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD op
vraag nr. 26 van 17 september 2009
van JOS DE MEYER

1-2. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werkingsmiddelen en de uitgaven (verdeeld over
personeel, overhead, algemene werking en projectwerking) van de eenheid Landbouw en
Maatschappij van het ILVO voor 2007, 2008 en 2009.

Werkingsmiddelen
L&M k€

% Middelen uit
Steunpunt
Duurzame
Landbouw

Uitgaven
Personeel k€

Uitgaven
Overhead k€

Uitgaven
Algemene
werking k€

Uitgaven
Projectwerking k€

2007 1572 45 1325 60 64 123

2008 1514 46 1265 84 62 103

2009* 1831 39 1535 100 70 126

2009*: raming

3. Concrete output sinds januari 2007

 Spin-off naar monitoring:

Indicatoren zijn belangrijk om de doeltreffendheid van het beleid te meten. Ze nemen dan
ook een belangrijke plaats in binnen het onderzoek van L&M. Als spin-off worden
indicatoren voor de relatie landbouw-milieu aangeleverd aan verschillende beleids-
domeinen. Zo wordt sinds 2001 meegewerkt aan MIRA-T, is het effect van milieubeleid-
scenario’s tegen 2030 berekend voor de glastuinbouw en wordt methodologische onder-
steuning geleverd aan ADSEI en EUROSTAT. De eco-efficiëntie van de landbouw, die
voor MIRA berekend wordt, wordt in diverse beleidsdocumenten overgenomen.

 Coördinatie van het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw (NOBL)

In 2007 werd NOBL opgericht in opdracht van het kabinet Landbouw en Visserij. Het
netwerk brengt betrokkenen bij landbouwonderzoek samen en wordt gecoördineerd door
L&M. Belangrijke realisaties van NOBL zijn het NOBL-web (www.nobl.be) en de
onderzoeksagenda en -programma voor de biologische landbouw in Vlaanderen. Op basis
daarvan zal in 2010 gezocht worden naar nieuwe impulsen voor het bio-onderzoek.

 Advies inzake beleidsvraagstukken

Naar aanleiding van de actualiteit wordt advies gegeven over beleidsvraagstukken, vaak op
rechtstreekse vraag van beleidsdomeinen. Zo is advies verleend op basis van de aanwezige
expertise rond steunmaatregelen (certificering PDPO), glastuinbouw (strategieën in het
kader van de GMO hervorming, klankbordgroep) en landschap (glastuinbouwclusters,
landbouwimpact). Op basis van beschikbare sectormodellen werden adviezen geformuleerd
rond toeslagrechten, de nitraatproblematiek en de suikerhervorming.

 Deelname aan klankbordgroepen en lectoren beleidsvoorbereidende documenten
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Op basis van hun expertise worden L&M medewerkers regelmatig gevraagd om deel te
nemen aan klankbordgroepen of om beleidsvoorbereidende documenten na te lezen. Dit
gebeurt deels op vraag van beleidsdomeinen (bv. comité biologische landbouw, comité
landbouwboekhoudnet, interbestuurlijk plattelandsoverleg, MIRA, NARA), deels als
onderdeel van de wetenschappelijke activiteiten (externe onderzoeksprojecten).

 Organisatie van activiteiten ter bevordering van kennisuitwisseling

Er werden internationale congressen georganiseerd rond landbouweconomie en groene zorg.
De samenwerking met AMS resulteerde in de ‘Melkveecafés’, studieclubs met melkvee-
houders uit het LandbouwMonitoringsNetwerk, waarvoor de duurzaamheidsster toegepast
wordt. De Community of Practice Kwalitatief Onderzoek (CoPKO) organiseert vormings-
activiteiten rond kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast werden een 10-tal voorlich-
tingsactiviteiten (mede)georganiseerd en werden een 45-tal voordrachten gegeven op
diverse studiedagen.

In bijlage 1 bevindt zich een overzicht van output op het vlak van dienstverlening van de
eenheid Landbouw en Maatschappij.

4. Wetenschappelijke output

De activiteiten van L&M resulteerden sinds 1 januari 2007 in ongeveer 140 wetenschappelijke
publicaties, waaronder een 25-tal met peer review en een 30-tal beleidsrelevante rapporten,
waarvan een aantal rechtstreeks op vraag van beleidsdomeinen. Er werden 4 doctoraten afge-
rond en 2 andere bevinden zich in de eindfase. Daarnaast werden de onderzoeksresultaten
gevulgariseerd in een 35-tal artikels in vaktijdschriften e.d.

In bijlage 2 bevindt zich een overzicht van deze wetenschappelijke publicaties.

5. Huidige onderzoeksprojecten en dienstverleningsactiviteiten

De onderzoeksactiviteiten van de eenheid Landbouw & Maatschappij zijn gegroepeerd in drie
domeinen: integratie, transitie en ruimte.
Integratie: onderzoek naar de duurzaamheid van de Vlaamse land- en tuinbouw, met integratie
van economische, ecologische als sociale aspecten. Methodes worden ontwikkeld om de
duurzaamheid van een bedrijf, regio, of sector te beoordelen en om het management of beleid te
sturen naar meer duurzaamheid.
Transitie: studie van structurele maatschappelijke veranderingen. Het onderzoeksdomein zoomt
hoofdzakelijk in op systeeminnovaties: begrijpen hoe veranderingen gebeuren, welke mechanis-
men er werkzaam zijn en welke factoren de veranderingen sturen en vorm geven.
Ruimte: ruimtegebruik van land- en tuinbouw. Kwaliteitsvol gebruik van de beperkte beschik-
bare open ruimte in Vlaanderen; relatie van landbouw met ander ruimtegebruik zoals wonen,
natuur, industrie, recreatie, …; ruimtelijke transformaties op het Vlaamse platteland.

In bijlage 3 bevindt zich een overzicht van de huidige onderzoeksprojecten en dienstverlenings-
activiteiten

BIJLAGEN

1. Overzicht van de output op het vlak van dienstverlening van de eenheid Landbouw en
Maatschappij.

2. Overzicht wetenschappelijke publicaties.
3. Overzicht van de huidige onderzoeksprojecten en dienstverleningsactiviteiten.
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Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/PEETERS/26/antw.026.bijl.002.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/PEETERS/26/antw.026.bijl.001.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/PEETERS/26/antw.026.bijl.003.doc
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Vraag nr. 27
van 22 september 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Omzetting Europese dienstenrichtlijn - Stand van zaken

Eind december 2009 verloopt de driejarige omzettingstermijn van de Europese dienstenrichtlijn.
Tegen die tijd moeten alle Vlaamse regelgevingen (“vergunningstelsels” en “eisen”) die onder het
toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn vallen, onder meer getoetst zijn aan de beginselen van non-
discriminatie, noodzakelijkheid, geschiktheid en evenredigheid. Gelet op de korte omzettingsperiode
die ons nog rest, rijst de vraag naar de stand van zaken van dit screeningsproces binnen de Vlaamse
overheid.

Daarnaast beval de Vlaamse Regering op 9 mei 2008 het gebruik van de dienstenimpacttoets (DIT)
aan bij de screening van Vlaamse regelgeving aan de beginselen van noodzakelijkheid, geschiktheid
en evenredigheid. Deze DIT-methodiek is gebaseerd op de RIA-methodiek (Reguleringsimpact
analyse) die binnen de Vlaamse overheid gebruikt wordt. Naar eigen zeggen wenste de Vlaamse
Regering met de toepassing van de DIT-methodiek een grondige screening te verzekeren, teneinde
risico’s op juridische aansprakelijkheid te minimaliseren.

Tot slot is elke lidstaat volgens artikel 39 van de dienstenrichtlijn vanaf 29 december 2006 verplicht
om aan de EU-Commissie melding te maken van of te rapporteren over de invoering van nieuwe
wetgeving die onder het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn valt, en van de resultaten van haar
toetsing aan de beginselen van non-discriminatie, noodzakelijkheid, geschiktheid en evenredigheid.

1. Wie draagt de politieke eindverantwoordelijkheid voor de accurate en volledige omzetting van de
dienstenrichtlijn binnen de Vlaamse regelgeving (de Vlaamse Regering in zijn geheel, de
coördinerende minister van economie of de individuele vakminister)?

Wat is de precieze taakomschrijving van de Vlaamse minister van Economie in dit
screeningsgebeuren?

2. Is het binnen de Vlaamse overheid al duidelijk welke Vlaamse wetgevingen wel en welke niet
onder het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn vallen?

Zo ja, zijn er lijsten beschikbaar met een opsomming van concrete Vlaamse regelgevingen die
enerzijds wel onder het toepassingsgebied vallen en anderzijds niet?

3. Bestaat er per specifieke Vlaamse wetgeving een afdoende motivering waarom die wetgeving al
dan niet onder het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn valt?

Zo ja, zijn die motiveringen beschikbaar?
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Zijn die motiveringen al politiek gevalideerd en algemeen beschikbaar?

4. In hoeveel concrete screenings van Vlaamse regelgeving aan de beginselen van noodzakelijkheid,
geschiktheid en evenredigheid werd de DIT-methodiek gebruikt?

Indien niet, waarom werd er dan afgeweken van het gebruik hiervan?

Kan er geval per geval een motivering van deze afwijking verkregen worden?

5. In het kader van de toepassing van artikel 39 van de dienstenrichtlijn, welke Vlaamse
regelgevingen werden al aangemeld bij de EU-Commissie, en zijn de screeningsresultaten van
deze regelgevingen beschikbaar?

Wat was de (binnen de drie maanden verplichte) reactie van de EU-commissie op deze
rapportering vanuit de Vlaamse overheid?
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 27 van 22 september 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

1. De politieke eindverantwoordelijkheid voor de accurate en volledige omzetting van de diensten-
richtlijn binnen de Vlaamse regelgeving is toegewezen aan elke individuele vakminister voor wat
de inhoudelijke aspecten van de regelgeving betreft die op zijn/haar bevoegdheden slaan. De
Vlaamse minister bevoegd voor economie is de coördinator van deze omzetting en betracht een
tijdige en kwaliteitsvolle omzetting door elke betrokken minister te doen nakomen. In dit laatste
opzicht neemt de minister van Economie het initiatief om de standpunten te globaliseren, een
consensus te bereiken bij discussies en desgevallend via een standpunt van de Vlaamse Regering
een blijvende discussie te beslechten.
De minister van Economie stelt de nodige beslissingen voor aan de Vlaamse Regering die een
zogenaamde horizontale besluitvorming omvatten,zoals bijvoorbeeld het Vlaams luik in het
lidstatelijk Uniek Loket.

2. Het is momenteel nog niet volledig duidelijk welke Vlaamse wetgevingen wel en welke niet onder
het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn vallen. Op initiatief van de huidige minister van
Economie wordt een lijst van de zogenaamde ‘positieve’ en ‘negatieve’ regelgeving via een nota
aan de Vlaamse regering voorgelegd.

3. In deze lijsten zijn motiveringen aanwezig. In de nota aan de Vlaamse Regering die wordt
voorbereid wordt elke betrokken minister verzocht om een nazicht te laten doen met het oog op
afdoende motiveringen. Momenteel zijn deze nog niet beschikbaar omdat er nog geen politieke
validering heeft plaats gevonden.

4. Het feit dat het om een aanbevolen methodiek ging (BVR van 9 mei 2008) maakt dat er geen
expliciete opgave van niet-gebruik ervan voorhanden is.

5. Bij rondvraag van het departement EWI in september 2009 over de stand van zaken van IPM-
rapportering in elke beleidsdomein werd alleen vanwege het beleidsdomein WVG geantwoord dat
één regelgeving werd aangemeld. Aangezien de einddatum van deze IPM-aanmeldingen ook op
28 december 2009 is gesteld, zijn deze momenteel niet beschikbaar voor wederzijdse evaluatie
en/of ‘peer review’. Vanwege de federale lidstatelijke coördinator werden de aansporing en de
bezorgdheid van de Europese Commissie door het departement EWI gecommuniceerd aan de
Vlaamse beleidsdomeinen.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 28
van 22 september 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Preventief bedrijfsbeleid - Stand van zaken

Uit mediaberichten blijkt dat steeds meer Vlaamse bedrijven in moeilijkheden momenteel opteren
voor de nieuwe procedure op de gerechtelijke reorganisatie in plaats van het aanvragen van een
faillissement. Dit is een positief gevolg van de net van kracht geworden nieuwe federale wetgeving op
de continuïteit van ondernemingen (ter vervanging van de oude regelgeving op het gerechtelijk
akkoord die er niet of onvoldoende slaagde om faillissementen te vermijden en voor een doorstart van
deze bedrijven te zorgen).

Gelet op de beoogde radicale verbetering voor de continuïteit van de bedrijfsvoering die deze nieuwe
federale wet met zich meebrengt, heeft de toenmalige Vlaamse minister van Economie, Patricia
Ceysens, afspraken gemaakt met de huidige federale minister van Justitie, Stefaan De Clerck, om te
komen tot een optimale afstemming van het Vlaamse preventief bedrijfsbeleid op deze nieuwe
federale wetgeving. In dit verband heeft de minister van Justitie al een rondschrijven aan de griffiers
van de diverse rechtbanken van koophandel gericht om hen te wijzen op het bestaan en de
inzetbaarheid van deze Vlaamse ondersteuningsmaatregelen.

Concreet was het de bedoeling om de diverse Vlaamse subsidiestelsels (de Vlaamse KMO-
portefeuille) in het kader van het economisch ondersteuningsbeleid in deze tijden van economische
crisis zoveel als mogelijk aan te wenden voor het optimaal benutten van de nieuwe federale procedures
tot het vermijden van een faillissement en als dusdanig in te schakelen in het Vlaams preventief
bedrijfsbeleid (als een aanvulling op de initiële aanpak), ten einde Vlaamse bedrijven zoveel als
mogelijk te vrijwaren tegen faillissementen. Met deze subsidies wordt het voor de bedrijfsleiders
alvast financieel gemakkelijker om een beter zicht te krijgen op de levensvatbaarheid van hun
bedrijven en om de meerwaarde te onderzoeken van het zich inschakelen in de federale procedures
voor de continuïteit van de bedrijven.

1. In welke mate staat de huidige minister van Economie achter dit Vlaams beleid tot koppeling van
het preventief bedrijfsbeleid met de federale wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen,
dat door zijn voorganger werd opgestart?

2. Zo ja, is dit Vlaams preventief bedrijfsbeleid sedert het aantreden van de nieuwe Vlaamse
Regering verder ontwikkeld en toegepast?

3. Zal dit lopende beleid omtrent het preventief bedrijfsbeleid bestendigd, versterkt dan wel
bijgestuurd worden, ook na het eindigen van de economische crisisperiode, en zo ja, in welke
mate?
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 28 van 22 september 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

1. Het preventief bedrijfsbeleid bestaat uit 4 stappen, nl. het planmatig sensibiliseren van
ondernemingen, het aanreiken van (hulpmiddelen voor) een diagnose, het aanbieden van een
vervolgtraject, zowel naar het opzetten van een doorstartplan als naar de begeleiding bij de imple-
mentatie ervan.
Het Agentschap Ondernemen zal in eerste instantie de nodige sensibiliseringsacties op touw zetten
zodat de ondernemers zich bewust worden van en aandacht besteden aan het voortbestaan van hun
onderneming en zal tevens informatie verstrekken over het flankerend ondernemingsbeleid.
Hiertoe zal het Agentschap Ondernemen o.a. verwijzen naar de Europese zelftest “Bescherm uw
onderneming in slechte tijden” die gratis en anoniem kan worden ingevuld. Deze zelftest dient als
warmmaker voor de meer uigebreide diagnose (stap 2) die door het Agentschap Ondernemen kan
worden uitgevoerd. Deze bestaat uit een financiële diagnose en daarop volgend een operationele
doorlichting via een ondernemingsscan. Bedrijven (behorend tot de prioritaire VESOC doelgroep
zijnde bedrijven t.e.m. 100 werknemers) kunnen onder bepaalde voorwaarden (vnl. voldoende
financiële gezondheid) dergelijke ondernemingsscan laten uitvoeren. Voor de kleinere onder-
nemingen heeft het Agentschap Ondernemen i.s.m. de bedrijfsorganisaties vergelijkbare mogelijk-
heden voorzien. Voor andere bedrijven zoals bedrijven met meer dan 100 werknemers wordt de
ondernemingsscan als instrument ter beschikking gesteld. Deze ondernemingsscan is weten-
schappelijk onderbouwd en wordt in alle vertrouwelijkheid uitgevoerd. Op basis van de resultaten
van de scan wordt een eerstelijnsadvies geformuleerd, dat ofwel uit een aantal prioritaire
actiepunten bestaat ofwel de aanbeveling tot opmaak van een doorstartplan. Dit laatste is mogelijk,
ingeval van voldoende financiële draagkracht, mits beroep te doen op de KMO- portefeuille, pijler
strategisch advies, domein Preventief Bedrijfsbeleid. Er is tevens een EFRO project voorzien met
tussenkomst bij de begeleiding van de implementatie van het doorstartplan. Ingeval de financiële
draagkracht te ver is aangetast wordt verwezen naar de federale wet op de continuïteit van de
ondernemingen.

2. Sedert de verkiezingen werden vooral stappen gezet om het onder punt 1 uitgestippelde beleid te
concretiseren en te operationaliseren.

De eerste stap in het preventief bedrijfsbeleid, het planmatig sensibiliseren van ondernemingen is
in de eerste helft van oktober van start gegaan. De hulpmiddelen voor financiële diagnose en
operationele doorlichting zijn reeds enige tijd operationeel.
Wat betreft de KMO-portefeuille werd een oproep gedaan aan de erkende dienstverleners om zich
kandidaat te stellen voor erkenning voor het opstellen van doorstartplannen of begeleiding bij de
implementatie ervan. Op 14 september jl. werd aan de geïnteresseerde kandidaten een uitgebreide
toelichting gegeven over het preventief bedrijfsbeleid. In september is vervolgens gestart met de
screening van de eerste kandidaten. Parallel hiermee werd in elke provincie een toelichting gege-
ven over de KMO-portefeuille in al haar facetten, inclusief de individuele assessmentprocedure.
Vanaf begin oktober werden de eerste erkenningen hiervoor toegewezen.

Ook de EFRO-oproep m.b.t. de begeleiding van de implementatie van de doorstartplannen is
intussen afgesloten. De uiteindelijke goedkeuring van de aanbieders is bekend. Sinds kort zijn alle
stappen in het preventief bedrijfsbeleid dan ook operationeel.
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3. Het voeren van een efficiënt preventief bedrijfsbeleid is decretaal verankerd. De Vlaamse
Regering zal er nu en in de toekomst steeds naar streven een preventief bedrijfsbeleid te voeren
met de meest resultaatgerichte werking. Naargelang de conjunctuur kan er dan ook voor geopteerd
worden bepaalde accentverschuivingen door te voeren en dit in functie van de noden.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 29
van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Economische missies prins Filip - Bevoegdheidsaspecten

Op 1 september 2009 bracht prins Filip een economisch bezoek aan het hoofdkwartier van BASF in
Ludwigshafen. BASF stelt in Antwerpen 3500 werknemers tewerk en is daarmee de grootste
chemiefabriek in Vlaanderen. Prins Filip werd op zijn missie vergezeld door federaal minister van
Buitenlandse Zaken Yves Leterme.

1. Waarom vergezelt een federaal minister een dergelijke missie, terwijl Buitenlandse Handel sinds
de staatshervorming van 2001 een exclusief Vlaamse bevoegdheid is?

2. De minister pleitte reeds meermaals voor het maximaal gebruiken van de bevoegdheden om de
Vlaamse economie te versterken.

Is het aanvaardbaar dat hier getornd wordt aan de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende
bestuursniveaus in dit land?

Welke acties heeft de minister ondernomen om het standpunt van de Vlaamse Regering kenbaar te
maken of al dan niet te handhaven?

3. Was de minister op de hoogte van het bezoek van prins Filip aan het hoofdkwartier van BASF? Zo
neen, moest hij als minister van Buitenlands Beleid hiervan niet op de hoogte worden gesteld, en
welke afspraken zijn ondertussen reeds gemaakt om er voor te zorgen dat dit in de toekomst wel
steeds gebeurt? Zo ja, waarom ging niet de Vlaamse minister van Buitenlandse Beleid, maar wel
federaal minister Leterme mee op deze missie?

4. Prins Filip kondigde aan dat hij in de toekomst vaker korte economische bezoeken zal brengen aan
de buitenlandse hoofdkwartieren van belangrijke economische investeerders.

Zal de minister erop aandringen dat deze toekomstige bezoeken aan investeerders in Vlaanderen
begeleid zullen worden door de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid i.p.v. de federale
minister van Buitenlandse Zaken? Zo neen, waarom niet?
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 29 van 23 september 2009
van LODE VEREECK

1. Het bezoek aan BASF kan niet als een klassieke zending beschouwd worden. Het ging om een
persoonlijk bezoek van de kroonprins aan het hoofdkwartier van een multinationale onderneming
met vestiging in ons land. De federale minister van Buitenlandse Zaken werd betrokken bij dat
bezoek.

2. Als minister-president van de Vlaamse Regering kan ik niet beletten dat de kroonprins dergelijke
bezoeken aflegt. Dergelijke persoonlijk bezoeken van de kroonprins doen echter geen afbreuk aan
de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus in dit land.

3. De Vlaamse overheid was op de hoogte van dit prinselijk bezoek, waaraan ook werd deelgenomen
door de gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.

4. Zoals eerder gesteld kan een persoonlijk bezoek van de kroonprins niet als een klassieke zending
worden beschouwd. Tenzij er een grote toegevoegde waarde van verwacht zou worden, zal ik er
niet op aandringen om persoonlijke bezoeken van de kroonprins te kunnen vergezellen.
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Vraag nr. 30
van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Parallelle structuren - Oprichting en controle

De recente problemen m.b.t. het Vlaams Huis in New York lijken, naast andere voorbeelden, te wijzen
op een gebrekkige controle van het gebruik van belastingsmiddelen.

Het is blijkbaar een gangbare praktijk geworden om nieuwe initiatieven onder te brengen in allerlei
aparte structuren (zoals vzw’s, fondsen en stichtingen), in plaats van deze initiatieven onder te brengen
bij de bestaande administratieve organisatievormen.

1. Op welke basis wordt beslist om nieuwe initiatieven onder te brengen in aparte structuren i.p.v. de
bestaande administratieve structuren hiermee te belasten?

Wat zijn de beweegredenen om van deze aparte structuren gebruik te maken en wat zijn de criteria
om deze initiatieven hier al dan niet in onder te brengen?

2. Onlangs maakte een opiniemaker (Rudy Aernoudt, “Gesjoemel Vlaams huis is top van ijsberg”,
De Tijd, 4/09/2009) gewag van “honderden vzw’s of analoge structuren”.

Hoeveel dergelijke aparte structuren bestaan er vandaag exact? Kan de minister een oplijsting
geven van alle aparte structuren die de Vlaamse overheid reeds heeft opgericht?

Wat zijn de bedragen aan publieke middelen die jaarlijks naar elk van deze structuren worden
gedoteerd?

3. Plant de regering in deze nieuwe legislatuur nieuwe gelijkaardige aparte structuren te creëren? Zo
ja, welke en voor welke doeleinden?

4. Hoe verloopt de controle op het gebruik van de toegekende middelen aan deze aparte structuren?
Kan de minister een overzicht geven van de controlemechanismen die gelden voor publieke
middelen die aan dergelijke structuren worden toegekend?

Wat zijn de verschillen met de klassieke controlemechanismen, voor middelen beheerd door de
bestaande administraties?

5. Is de minister van oordeel dat de huidige controlemechanismen voor publieke middelen die
worden toegepast voor dergelijke structuren, afdoende zijn? Wordt – n.a.v. de recente
gebeurtenissen rond het Vlaams Huis in New York – een herziening gepland en zo ja, over welke
aanpassingen gaat het?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 30, Lieten nr.14, Bourgeois nr.45,
Vandeurzen nr.35, Crevits nr. 102, Van den Bossche nr.31, Muyters nr. 39, Schauvliege nr. 39,
Smet nr. 27).
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 30 van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Voor een goed begrip wordt vooreerst ingegaan op de gebruikte terminologie.

A. De volgende (categorieën) van organisaties worden gekwalificeerd als bestaande administratieve
organisatievormen:

- de categorieën die in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 worden voorzien,
met name de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) zonder rechts-
persoonlijkheid, de IVA's met rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigde agentschappen en de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelf-
standigde agentschappen ;

- de Diensten met Afzonderlijk Beheer, zoals bedoeld in artikel 140 van het koninklijk besluit
van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit ;

- de Vlaamse openbare instellingen van categorie A, zoals bedoeld in de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut ;

- de Vlaamse instellingen waarvoor in het oprichtingsdecreet expliciet is bepaald dat ze
worden opgericht als een openbare instelling of instelling van openbaar nut met rechts-
persoonlijkheid, al dan niet met verwijzing naar een rangschikking als instelling van
categorie B zoals bedoeld in de voormelde wet van 16 maart 1954 ;

- de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), als openbare omroeporganisatie
van de Vlaamse Gemeenschap, zoals vermeld in het decreet van 27 maart 2009 betreffende
de radio-omroep en televisie ;

- de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), als overlegorgaan met rechts-
persoonlijkheid zoals voorzien in het decreet van 7 mei 2004;

- de Eigen Vermogens met rechtspersoonlijkheid, zoals decretaal opgericht, en verbonden aan
de Intern Verzelfstandigde Agentschappen;

- de strategische adviesraden, zoals bedoeld in het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van
strategische adviesraden.

B. Als behorend tot de "aparte structuren" worden beschouwd:

B.1. alle organisaties, instellingen, verenigingen, vennootschappen, e.a. die over een eigen rechts-
persoonlijkheid beschikken en die niet behoren tot de categorieën vermeld sub A, maar die wel
opgericht werden door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, of waarin de Vlaamse
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest deelneemt, op voorwaarde dat minimaal is voldaan aan
één van de volgende criteria:
- ten minste de helft van het aantal bestuurders wordt aangewezen door of op voordracht van

de Vlaamse overheid ;
- de Vlaamse overheid participeert ten minste voor de helft in het kapitaal.

B.2. alle organisaties, instellingen, verenigingen, vennootschappen, e.a. die over een eigen rechts-
persoonlijkheid beschikken en die opgericht werden door de sub A of sub B.1 vermelde
organisaties, of waarin deze deelnemen, op voorwaarde dat minimaal is voldaan aan één van de
volgende criteria:
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- ten minste de helft van het aantal bestuurders wordt aangewezen door of op voordracht van
de Vlaamse overheid ;

- de Vlaamse overheid participeert ten minste voor de helft in het kapitaal.

1. In het algemeen kan worden gesteld dat tot de oprichting van dergelijke structuren wordt over-
gegaan wanneer geen bestaande administratieve organisatievorm voorhanden is die beantwoordt
aan alle vereisten die noodzakelijk worden geacht om specifieke doelstellingen te realiseren of
om een betere afstemming mogelijk te maken op de specifieke behoeften die zich op het
betrokken tijdstip en in de gegeven omstandigheden stellen.

In veel gevallen werd de aparte structuur opgericht bij decreet of ingevolge een decretaal
verleende machtiging aan de Vlaamse Regering tot oprichting van, of toetreding tot, een derge-
lijke structuur. Bij wijze van illustratie worden hierna een aantal motieven, noodwendigheden of
vereisten opgesomd die in het verleden, blijkens de toenmalige oprichtingsteksten (memorie van
toelichting bij decreten, nota's aan de Vlaamse Regering, verslagen van commissiebesprekingen,
…) aanleiding hebben gegeven tot de oprichting van een aparte structuur:

- de realisatie van specifieke doelstellingen in samenwerking met andere rechtspersonen (en
gebeurlijk ook met een financiële participatie van deze rechtspersonen), waarbij die samen-
werking geformaliseerd wordt onder een structuur met eigen rechtspersoonlijkheid
(doorgaans een vennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk);

- de mogelijkheid voor private organisaties en particulieren om financiële middelen te
verstrek-ken onder de vorm van giften, legaten, lidgelden, … in functie van welbepaalde
doel-stellingen;

- de realisatie van bepaalde opdrachten, die zich ingevolge hun aard situeren buiten het taken-
pakket van de administratie "stricto sensu" : bijvoorbeeld opdrachten of activiteiten met een
handelskarakter, het beheer van specifieke financieringsproducten (bvb. waarborgen);

- de realisatie van projecten in het kader van publiekprivate samenwerking;
- de voor bepaalde initiatieven vereiste gespecialiseerde kennis en/of zeldzame knowhow die

specifieke noden inzake human resources vereist;
- de begrotingsneutrale financiering van bepaalde initiatieven;
- de mogelijkheid tot de erkenning als BTW-plichtige, waardoor een recht gekregen wordt op

de aftrek en de eventuele terugbetaling van BTW geheven op aangekochte goederen en
diensten.

2.-3. Hierna wordt de lijst gegeven van de aparte structuren en de bijhorende dotaties. Deze infor-
matie is gebaseerd op de informatie die mij door de respectievelijk bevoegde ministers werd
bezorgd. Tevens wordt per minister aangegeven welke zijn intenties zijn m.b.t. het creëren van
nieuwe aparte structuren.

Vlaams minister-president Kris Peeters

Aparte structuur
dotatie in EUR

(begroting 2009)

Algemeen Regeringsbeleid

nihil

Economie

nihil
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Buitenlands Beleid

vzw Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische
Bijstand (VVOB)

250.000

Flanders House Inc. (Vlaams Huis New York) - not-for-profit corporation 1.000.000

Belgium Flanders Exchange Center (BFEC) in Osaka - stichting volgens
Japans recht

640.000

Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland 281.000

vzw Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva) 1.027.000

Landbouw en Plattelandsbeleid

nihil

Vooralsnog zijn er geen plannen om in deze legislatuur nieuwe 'aparte structuren' te creëren.

Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten

Voor deze bevoegdheid zal een aanvullend antwoord worden verstrekt.

Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois

Aparte structuur
dotatie in EUR

(begroting 2009)

Bestuurszaken

vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 1.286.000

Binnenlands Bestuur

nihil

Inburgering

nihil

Toerisme

nihil

Vlaamse Rand

nihil

Onroerend Erfgoed
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Stichting Monumentenstrijd nihil

vzw Erfgoed Vlaanderen (voorheen : vzw Stichting Vlaams Erfgoed) 1.626.000

Voor mijn bevoegdheden heb ik deze legislatuur geen intenties om nieuwe aparte structuren te
creëren.

Vlaams minister Jo Vandeurzen

Aparte structuur
dotatie in EUR

(begroting 2009)

vzw Beschut Wonen 't Veer (Maasmechelen)

vzw Vlaams Beschut Wonen MIN (Antwerpen)

vzw Vlaamse Zorgkas 1.024.000

Toelichting : Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem participeert overeenkomstig het
koninklijk besluit van 10 juli 1990 "houdende de vaststelling van de normen voor de erkenning
van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen" in de twee eerst vermelde vzw's
(bestaande aparte structuren). Artikel 4 van voornoemd KB voorziet uitdrukkelijk dat, in een
samenwerkingsverband voor de oprichting en het beheer van een initiatief van beschut wonen,
ofwel een algemeen ziekenhuis dat over een dienst neuropsychiatrie voor observatie en
behandeling (kenletter A) beschikt ofwel een psychiatrisch ziekenhuis, dient te participeren.

Heden voorzie ik voor het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen deze
legislatuur geen oprichtingen van of deelnames in aparte structuren.

Vlaams minister Hilde Crevits

Voor deze bevoegdheid zal een aanvullend antwoord worden verstrekt.

Vlaams minister Freya Van den Bossche

Aparte structuur
dotatie in EUR

(begroting 2009)

Energie

nihil

Wonen

nihil

Stedenbeleid

nihil
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Sociale Economie

nihil

Momenteel is geen creatie van nieuwe aparte structuren voorzien binnen mijn bevoegdheden.

Vlaams minister Philippe Muyters

Voor deze bevoegdheid zal een aanvullend antwoord worden verstrekt.

Vlaams minister Joke Schauvliege

Aparte structuur
dotatie in EUR

(begroting 2009)

Leefmilieu en Natuur

nv Vlaamse Milieuholding (VMH) nihil

Cultuur

Cultuurnet Vlaanderen vzw 2.599.000

Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 16.554.000

Vlaamse Opera vzw 14.154.000

Vlaams Fonds voor de Letteren 3.951.000

Bibnet vzw 2.927.000

Vlaams-Marokkaans Culturenhuis vzw 926.000

Stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond 1.499.000

Vlaams-Nederlands Huis de Buren vzw 600.000

Momenteel zijn er geen aparte structuren in voorbereiding.

Vlaams minister Pascal Smet

Aparte structuur
dotatie in EUR

(begroting 2009)

Onderwijs

vzw EPON 1.832.000
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vzw EPOS (Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en
Samenwerking)

2.444.115

nv School Invest
6.250.187

(volgestort
kapitaal)

Jeugd

vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) 2.040.000

vzw Vlaams Informatiepunt Jeugd 663.000

Gelijke Kansen

nihil

Brussel

nihil

Er bestaat geen intentie om nieuwe vzw's of andere aparte structuren op te richten, noch om erin
te participeren.

4. De Vlaamse overheid beschikt over diverse instrumenten en mechanismen om op een adequate
wijze in controle en toezicht te voorzien op de aparte structuren. Welke instrumenten en
mechanismen van toepassing zijn op een bepaalde structuur, wordt bepaald bij de oprichting, in
functie van de specifieke opdrachten van de betrokken structuur, zijn rechtsvorm, de
materialiteit (aantal personeelsleden, financiële middelen en balanstotaal, e.a.), de algemene
risico-inschatting, en soortgelijke elementen van afweging.

Ter illustratie wordt hierna een overzicht gegeven van instrumenten en mechanismen van
toezicht en controle die kunnen worden gehanteerd. Uiteraard zijn deze niet allemaal cumulatief
van toepassing op iedere aparte structuur. Desgevallend kunnen de ingezette instrumenten en
mechanismen overigens ook evolueren in de tijd, mede in functie van de voormelde aspecten.

- De aanduiding van regeringscommissarissen. Deze kunnen de vergaderingen van de raad
van bestuur bijwonen als waarnemer met raadgevende stem. Zij zien er op toe dat de op-
drachten van de instelling worden uitgeoefend conform de wetten, decreten, hun uitvoe-
ringsbesluiten, de statuten en het algemeen belang. Zij kunnen een gemotiveerd beroep
instellen tegen elke beslissing van de beslissings- en beheersorganen waarvan zij menen dat
deze niet strookt met de wetten, decreten, hun uitvoeringsbesluiten, de statuten of het
algemeen belang; een dergelijk beroep schort de beslissing op. De Vlaamse Regering kan
desgevallend aansluitend de nietigverklaring van de beslissing uitspreken. In een aantal
gevallen kan de regeringscommissaris het bevoegde orgaan van de instelling verplichten
binnen de door hem bepaalde termijn te beraadslagen en te beslissen over iedere door
hem/haar bepaalde aangelegenheid, wanneer de naleving van de wetten, decreten en hun
uitvoeringsbesluiten, de statuten of het algemeen belang dit vereisen. Desgevallend kan de
Vlaamse Regering de beslissing nemen in de plaats van het orgaan. Wanneer twee rege-
ringscommissarissen worden aangeduid binnen eenzelfde instelling, betreft het doorgaans
één commissaris die wordt aangesteld door de functioneel bevoegde minister en een tweede
commissaris die wordt aangesteld door de minister bevoegd voor financiën.
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- Het opleggen van de vereiste dat de statuten (inclusief latere wijzigingen) van de organisatie
moeten worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

- De verplichting tot het voeren van een boekhouding volgens de wetgeving op de
boekhouding en jaarrekening van ondernemingen.

- Indien wordt toegestaan dat leningen worden aangegaan, kredieten worden opgenomen
en/of schuldeffecten worden uitgegeven, mag dit enkel gebeuren binnen de door de Vlaamse
Regering vastgestelde grenzen en/of voorwaarden.

- Verplichte jaarlijkse rapportering over de activiteiten en over de financiële verrichtingen;
- Financieel toezicht door een commissaris-revisor, die jaarlijks de financiële toestand, de

jaarrekening en de regelmatigheid van de financiële verrichtingen controleert.
- De benoeming van bestuurders en van vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid in de

Algemene Vergadering door of op voordracht van de Vlaamse Regering.
- Toezichtsbevoegdheid door het Rekenhof.
- De verplichte afsluiting van een overeenkomst met de Vlaamse overheid, waarin bijvoor-

beeld meer gedetailleerde modaliteiten m.b.t. de uitvoering van de opdrachten, de samen-
werking, het beheer, de informatie- en rapporteringsplicht, het toezicht en de controle nader
worden geregeld.

- De uitvaardiging van specifieke reglementering (bij decreet, besluit van de Vlaamse
Regering en/of ministerieel besluit) waaraan de aparte structuur zich moet houden bij het
vervullen van zijn opdrachten.

Bepaalde instrumenten en mechanismen van toezicht en controle zijn identiek of vergelijkbaar
aan degene die van toepassing zijn op (sommige categorieën van) bestaande administratieve
organisatievormen. Andere instrumenten, die op sommige bestaande administratieve organi-
satievormen van toepassing zijn, zijn niet aan de orde bij de aparte structuren (bijvoorbeeld : de
verplichte adviesaanvraag aan de Inspectie van Financiën, het verplichte voorafgaand visum van
het Rekenhof, het onderworpen zijn aan het Vlaams personeelsstatuut).

5. Bij de oprichting van de aparte structuur geschiedt er een afweging aangaande de in te zetten
controlemechanismen en -instrumenten; vanuit dat oogpunt kan er in beginsel van uitgegaan
worden dat deze afdoende zijn. Er moet overigens steeds gestreefd worden naar een uitgebalan-
ceerd evenwicht tussen de vereiste autonomie en flexibiliteit enerzijds versus, anderzijds, een
adequate controle en toezicht die ook kostenefficiënt is.

Veranderende omstandigheden en/of inzichten of bepaalde gebeurtenissen kunnen ertoe leiden
dat controle- en toezichtsinstrumenten voor een bepaalde aparte structuur worden aangepast of
dat de aparte structuur zelf wordt aangepast; die aanpassingen kunnen eventueel aanleiding
geven tot de integratie in, of de omzetting naar, een bestaande administratieve organisatievorm.

Wat betreft de vraag of naar aanleiding van de recente gebeurtenissen rond Flanders House in
New York een aanpassing wordt gepland, kan ik meedelen dat de Vlaamse Regering op 2
oktober 2009 principieel beslist heeft tot structuurhervorming van Flanders House New York
naar een Vlaamse Vertegenwoordiging met diplomatiek statuut, en met de Verenigde Staten van
Amerika als ambtsgebied. Deze beslissing impliceert tevens dat de huidige structuur als rechts-
persoon NFP (not-for-profit) naar Amerikaans recht zal worden opgeheven.
Hierdoor zal deze "aparte structuur" ophouden te bestaan en geïntegreerd worden in een bestaan-
de Vlaamse administratieve organisatievorm, meer bepaald het departement Internationaal
Vlaanderen van de Vlaamse overheid.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 31
van 24 september 2009
van JAN PEUMANS

Resolutie onderhoud landbouwwegen - Initiatieven

Op 5 november 2008 werd een voorstel van resolutie “betreffende het onderhoud van landbouwwegen
op het platteland” bijna unaniem aangenomen in de plenaire vergadering (Stuk 1716 (2007-2008)-Nr.
4).

Deze resolutie werd aan de Vlaamse Regering meegedeeld op 21 november 2008.

Om verschillende redenen werd aandacht gevraagd voor de noden en eventuele financiële problemen
van de kleinere gemeenten, die minder bevolkt zijn maar soms uitgestrekt.

Concreet werd aan de Vlaamse Regering het volgende gevraagd:

“1° na te gaan op welke wijze plattelandsgemeenten sterker ondersteund kunnen worden voor het
onderhoud, herstel of heraanleggen van landbouwwegen op het platteland;

2° hiertoe de nodige financiële middelen uit te trekken in relatie tot de omvang van de behoeften en
instrumenten uit te werken die een vlotte doorstroming van de middelen mogelijk maken; mogelijke
sporen die daarbij onderzocht kunnen worden, zijn het hernemen van de vroegere bepalingen met
betrekking tot polders en wateringen, de uitbreiding van de mogelijkheden binnen de tweede pijler van
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of andere instrumenten die snel resultaat geven.”

1. Is reeds nagegaan op welke wijze plattelandsgemeenten sterker ondersteund kunnen worden voor
het onderhoud, herstel of heraanleggen van landbouwwegen op het platteland? Zo ja, wat is hier
beslist? Zo neen, waarom niet, en wat is de planning ter zake?

2. Zijn de aangehaalde sporen reeds onderzocht? Zo ja, welke zijn haalbaar?

Zijn ook andere sporen onderzocht? Zo ja, hoe en met welk resultaat? Zo neen, waarom niet?

Hoe zal dit dossier verder uitgewerkt worden? Zal dit aangekaart worden bij de herzieningen van
het PDPO (Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling), waarbij “het duurzaam
karakter van de Vlaamse landbouw verder zal versterkt worden via specifieke
plattelandsmaatregelen” (Regeerakkoord, Stuk 31 (2009) – Nr. 1, p. 44)?

3. In hoeverre acht de minister een snelle oplossing noodzakelijk, in het kader van de financiële crisis
die repercussies heeft op de gemeentelijke financiën? In hoeverre ziet hij zo’n inhaaloperatie als
eenmalig dan wel als recurrent?
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 31 van 24 september 2009
van JAN PEUMANS

1. Er bestaan binnen het Plattelandsbeleid (PDPO - assen 3 en 4) mogelijkheden voor financiële
tegemoetkoming (zie antwoord op vraag 2).

Daarnaast loopt binnen EFRO volgend doelstelling 2 project:

De landelijke wegen in Vlaanderen hebben de laatste jaren meer en meer functies gekregen, nl.
ze worden gebruikt voor functioneel landbouwverkeer, voor fietsverkeer, voor doorgaand
verkeer, voor sluipverkeer (o.a. vooral ook door toenemend GPS gebruik), voor recreatief
verkeer, door schoolgaande jeugd, door locale bewoners ... Daarnaast worden door de plaat-
selijke landbouwbedrijven systematisch meer en meer vergunningen aangevraagd om te groeien,
om mestverwerkinginstallaties te bouwen, voor grotere stallen enz. ..., welke steeds resulteren in
meer en meer zwaar verkeer. Deze vraag heeft een grote impact in de mobiliteitstoestand van
een landelijke weg. Een kader dient hiervoor uitgewerkt te worden om daar een passend
antwoord aan te geven. En een beleid om de locale overheden te ondersteunen. Met het EFRO-
project landbouwwegen (=doelstelling II) probeert de Vlaamse Landmaatschappij (samen met
het Westhoekoverleg, de provincie West-Vlaanderen, bureau Vectris) in 18 West-Vlaamse
gemeenten aan de landelijke wegen een functie toe te kennen. Dit kader van functietoekenning
kan dan als basis gebruikt worden voor het onderhoud en de inrichting van een landelijke weg
enerzijds en als kader bij vergunningsaanvragen voor uitbreidingen van landbouwbedrijven
en/of grotere industriële bedrijvigheid langs die landelijke weg anderzijds. Verschillende
plattelandsgemeenten hebben een bijzonder uitgestrekt landelijk wegennet, die ze met hun
actuele inkomsten niet op een oordeelkundige wijze kunnen onderhouden. Dit is een financieel
knelpunt bij veel landelijke gemeenten. In die context werden ook met dit project 3 cases voor
investeringen in landbouwwegen (onderhoud en inrichting) met lokale besturen uitgewerkt nl. in
Houthulst, in Poperinge en Diksmuide, waarbij de functie toekenning getoetst wordt aan de
praktijk rekening houdende met de actuele mobiliteit en bedrijvigheid.

2. Binnen het huidige PDPO 2007-2013 zijn er mogelijkheden binnen As 3 en As 4 (Leader).

Concreet kunnen lokale besturen, publiekrechtelijke rechtspersonen, vzw’s, … steun aanvragen
voor een project ter bevordering van toerisme, voor dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling,
voor de instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed of voor basisvoorzieningen
voor de economie en plattelandsbevolking.
Voor As 4 (Leader) zijn 10 Leader-gebieden afgebakend. Projecten worden ingediend bij de
Plaatselijke Groepen (publiek-private partnerschappen) en worden goedgekeurd als ze passen in
de lokale ontwikkelingsstrategie.

Voor As 3 lanceren de Provinciale Management Comités (PMC) regelmatig projectoproepen.
Deze projectoproepen worden uitgevoerd in het buitengebied (Vlaamse grondgebied met
uitzondering van de grootsteden en regionale steden) en buiten de Leader-gebieden.
De dagelijkse opvolging van deze projectwerking gebeurt door de bestaande provinciale platte-
landsloketten.
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Het verschil tussen As 3 en As 4 is louter geografisch en procedureel. In de praktijk worden
binnen As 3 en As 4 gelijkaardige projecten gesubsidieerd. De subsidies worden gefinancierd
met Europese, Vlaamse en provinciale middelen.

Een project specifiek voor het onderhoud van landbouwwegen binnen PDPO is tot op heden nog
niet ingediend. Wel zijn er talrijke projecten die de aanleg of het onderhoud van wandel- en
fietspaden beogen en waarbij wellicht ook landbouwwegen het voorwerp zijn.
Indien een gemeente de behoefte heeft aan een financiële tegemoetkoming voor het onderhoud
van landbouwwegen, kan zij -binnen de gestelde voorwaarden- een project indienen in het kader
van As 3 of As 4 van het PDPO.

3. Momenteel wordt gewerkt met de bestaande subsidiemogelijkheden. Mogelijks kan in het kader
van het op te richten plattelandsfonds, dat als projectmatig fonds bijkomende middelen zal
voorzien, deze problematiek onderzocht worden.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 32
van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

Kabinetten en topambtenaren - Dienstvoertuigen

De vorming van de nieuwe Vlaamse Regering heeft naast het herschikken van bevoegdheden en de
komst van nieuwe ministers ook heel wat gevolgen op logistiek vlak ook wat betreft het wagenpark.

Ook aan de topambtenaren van de Vlaamse administratie (de management- en
projectmanagementfuncties van N-niveau en de functies van algemeen directeur) worden veelal
dienstwagens ter beschikking gesteld.

In het regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden” lezen we in het
hoofdstuk “beperking van hinder en verontreiniging”: “De luchtkwaliteit verbeteren we door de
uitvoering van actieplannen tegen fijn stof. Daarbij zal de overheid het voorbeeld geven door het eigen
wagenpark gefaseerd te vervangen door milieuvriendelijke voertuigen, dat wil zeggen hybride en
elektrische voertuigen.”.

1. Over hoeveel wagens beschikt het kabinet van de minister? Graag met vermelding van merk,
model, kostprijs (hetzij huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de gebruiker.

Werd de wagen al dan niet overgenomen van het vorige kabinet? Indien niet, wat gebeurde er met
de vorige auto? Indien deze werd verkocht, graag de verkoopsprijs.

2. Welke criteria worden gehanteerd om deze nieuwe wagens aan te kopen of in dienst te nemen (in
geval van huur of huurkoop) door het kabinet? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker, of eventuele andere criteria?

3. Hoeveel topambtenaren binnen de diensten die onder de bevoegdheid van de minister vallen,
beschikken over een dienstwagen? Graag met vermelding van merk, model, kostprijs (hetzij
huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de functie van de gebruiker.

4. Welke criteria worden gehanteerd om nieuwe wagens voor topambtenaren aan te kopen of in
dienst te nemen (in geval van huur of huurkoop)? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker of eventuele andere criteria?

5. Welke stappen zal de minister nemen om het engagement uit het regeerakkoord m.b.t.
milieuvriendelijke voertuigen waar te maken?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr.32, Lieten nr. 15, Bourgeois nr. 49,
Vandeurzen nr. 43, Crevits nr. 110, Van den Bossche nr.35, Muyters nr. 45, Schauvliege nr.44,
Smet nr.28).
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 32 van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 1
van 28 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Bestuursefficiëntie - Interveniërende bestuurslagen

Volgens het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden”
(Stuk 31(2009) – Nr. 1) zal de Vlaamse Regering sterk inzetten op de verbetering van het partnerschap
tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Zo wordt de planlast verminderd en komen er goede
taakafspraken met de lokale en provinciale besturen zodat het aantal interveniërende bestuurslagen per
beleidssector gereduceerd wordt tot maximum twee.

Deze reducering van interveniërende bestuurslagen is een zeer ambitieuze opdracht, die heel wat
voorbereiding vraagt wil men deze tot een goed einde brengen. In het kader van het kerntakendebat
van een aantal jaren geleden werd daar wel reeds onderzoek naar verricht, maar de vraag is in hoeverre
dit nog actueel is en eventueel als basis voor verdere discussie kan dienen.

Graag had ik van de minister per beleidsdomein waarvoor zij/hij bevoegd is een geactualiseerd/recent
overzicht verkregen van de sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering ervan meer dan twee
interveniërende bestuurslagen bevoegd zijn. Graag hierbij ook steeds vermelding van de betrokken
bestuurslagen.

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 1, Lieten nr. 1, Bourgeois nr. 2,
Vandeurzen nr. 1, Crevits nr. 6, Van den Bossche nr. 3, Muyters nr. 1, Schauvliege nr. 4, Smet nr.
4).
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 1 van 28 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 2
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Beleidsondersteuning - VRT-programma’s

Voor de ondersteuning van het beleid kan een minister een beroep doen op de VRT. Het gaat vaak om
kortere info- of sensibiliseringsblokjes op radio of televisie, maar het ook gaan om
televisieprogramma’s die in opdracht van de minister worden gemaakt of gesubsidieerd.

Graag had ik, voor de beleidsdomeinen van de minister, hierover de volgende vraag gesteld.

Heeft de minister ter ondersteuning voor haar of zijn beleid reeds opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes of worden er reeds gepland? Zo ja, welke en wat is de geraamde kostprijs
hiervan?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 2, Lieten nr. 2, Bourgeois nr. 5,
Vandeurzen nr. 6, Crevits nr. 9, Van den Bossche nr. 4, Muyters nr. 2, Schauvliege nr. 6, Smet nr.
8).
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 2 van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Ingrid Lieten, Vlaams minister van
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 3
van 29 september 2009
van LODE VEREECK

Volvo Cars Gent - Staatsgaranties

Op 15 september 2009 meldde De Tijd dat Volvo Cars naar alle waarschijnlijkheid staatsgaranties zal
krijgen van de Vlaamse overheid voor een lening van 198 miljoen euro bij de Europese
Investeringsbank. Luidens het artikel in De Tijd zei een woordvoerder van Volvo dat “…de
overeenkomst 'binnen afzienbare tijd' kan worden ondertekend”.

1. Wat is de stand van zaken in dit dossier? Zal er binnenkort inderdaad een overeenkomst worden
gesloten of is er ondertussen reeds een overeenkomst gesloten?

2. Welke zijn de belangrijkste modaliteiten van deze overeenkomst (over welke waarborgen gaat het,
enzovoort)?

Welke zijn de engagementen van de Vlaamse overheid?

3. Kan de minister een kopie van de overeenkomst bezorgen?

4. Kan de minister een tijdslijn geven van de totstandkoming van de overeenkomst?

Wie nam het initiatief en wat was de aanleiding?

5. Volvo had eerder bij de Zweedse Regering bot gevangen voor een staatsgarantie.

Heeft de minister geïnformeerd bij zijn Zweedse collega’s naar de redenen voor deze weigering?
Zo neen, waarom niet?

6. Welke zijn de engagementen van Volvo Cars in ruil voor deze staatsgaranties?

Is er zekerheid gegeven over behoud van de vestiging en de tewerkstelling?

Op welke termijn?

Welke garanties heeft de minister hiervoor gekregen?

7. Hoe schat de minister de kans in dat de waarborg ook effectief zal moeten worden gelicht?

Hoe zal de Vlaamse overheid dit desgevallend budgettair dragen, m.a.w. welke middelen zijn hier
voor voorzien?
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 3 van 29 september 2009
van LODE VEREECK

1. Gigarant nv heeft de waarborgaanvraag van Volvo Cars nv te Gent te gronde onderzocht. De Raad
van Bestuur van Gigarant van 15 juli 2009 verleende een positief advies aan de Vlaamse regering
tot aflevering van een ad hoc waarborg van 90% voor een nog door Volvo Cars nv op te halen
krediet van 198 mln. euro. Dit krediet beoogt Volvo Cars nv op te halen bij haar lokale bankier(s)
in Vlaanderen. De Vlaamse regering besloot op 24 juli 2009 om haar akkoord te verlenen met de
90% waarborgaanvraag. Volvo Cars nv opteerde om de kredietaanvraag pas bij haar locale bank in
te dienen nadat de Vlaamse regering een formeel standpunt had ingenomen. Volvo leidde het
dossier bij haar bank in tijdens de maand augustus.
Op verzoek van Volvo heeft Gigarant nv op 17 augustus 2009 een bindend aanbod tot afgifte van
een ad hoc waarborg van 90% (of ook 178,2 mln. euro) afgeleverd. Dit dient Volvo Cars nv te
helpen bij haar kredietaanvraag bij de bank.

De bank onderzoekt momenteel de kredietaanvraag. Er wordt verwacht dat de bank in het najaar
een beslissing zal nemen.

In het huidige dossier heeft de Vlaamse regering met de hulp van Gigarant zeer snel kunnen
beslissen teneinde zo de positie van Volvo Cars nv te helpen verzekeren. Alles hangt nu af van de
onderhandeling tussen Volvo Cars en haar bank.

2. Er dient volledigheidshalve vermeld dat Gigarant nv en Volvo Cars nv bij de start van de onder-
handelingen een confidentialiteitsovereenkomst ondertekenden en dat de deal, zolang de bank nog
geen beslissing heeft genomen, nog niet is gefinaliseerd. We beperken ons hierna tot informatie
die reeds publiekelijk met het akkoord van beide partijen werd gecommuniceerd.
De door Gigarant af te leveren waarborg bedraagt 90% van het door Volvo Cars nv beoogde
krediet van 198 mln. euro. In ruil voor de waarborg zal Volvo Cars toekomstige modellen aan de
fabriek in Gent toewijzen: de nieuwe S60 wordt er vanaf volgend jaar in productie genomen en
ook daarna zullen nieuwe compacte wagens in Gent geproduceerd worden. Daarnaast heeft Volvo
Cars Gent ook de ambitie om de eerste elektrische auto van Volvo, de C30 Battery Electric
Vehicle, te gaan produceren, maar dat valt buiten de scope van de kredietgaranties; en deze
elektrische auto bevindt zich nog altijd in een projectfase. Volvo Cars Gent verbindt er zich tot een
tewerkstellingsverbintenis voor de komende jaren.

3. Gezien de kredietaanvraag nog in behandeling is bij de bank, werd de waarborgovereenkomst nog
niet opgemaakt. Wel is het zo dat Gigarant steeds haar eigen basisontwerp van waarborgovereen-
komst hanteert zoals die door haar raad van bestuur werd goedgekeurd.

4. In mei 2009 startte het overleg tussen Volvo Cars nv en de Vlaamse Regering. De aanvraag werd
ondersteund door het Zweedse topmanagement van Volvo.
Van mei tot juli volgde overleg tussen Gigarant nv en Volvo Cars nv. Daarbij was het voor Volvo
Cars nv een ganse uitdaging om zelf voor het eerst een volwaardig kredietaanvraagdossier uit te
werken. Men mag immers niet vergeten dat de Volvo Cars-groep totnogtoe voor kredietverlening
steeds een beroep kon doen op kredietfaciliteiten die haar vanuit de Ford-groep werden aangereikt.
Na heel wat onderling overleg was het aanvraagdossier in juli 2009 voldoende gestoffeerd. Op 15
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juli 2009 volgde een beslissing door de raad van bestuur van Gigarant en op 24 juli 2009 de
goedkeuring door de Vlaamse Regering. Inmiddels ontving Volvo Cars nv een letter of intent met
het aanbod.

Volvo heeft zijn kredietaanvraag begin augustus ingediend bij een locale bank. Het dossier is in
onderzoek. De bank heeft Volvo gevraagd om hun businessplan nu ook aan te leveren volgens een
vaste banktemplate. Ondertussen is er hierover een positieve principebeslissing van de bank .

Volvo zette de eerste stap. Met de hulp van het krediet in België tegen 90% gewestwaarborg en
het EIB-krediet (op te nemen door Volvo Zweden) tegen 100% staatsgarantie van Zweden, beoogt
de Volvo Cars-groep een eerste stap te nemen om voortaan een meer onafhankelijke koers van de
Ford-groep te varen. Daarmee anticipeert de Volvo-groep op de plannen van Ford om Volvo op
termijn (mogelijks) te verkopen.

5. Volvo Zweden had eerder een aanvraag bij het EIB ingediend tegen 100% staatsgarantie van
Zweden. De EU keurde dit goed. De operatie staat,volgens onze informatie, voorlopig enkel “on
hold” omdat de Zweedse regering de zekerheid wil dat de middelen in Zweden geïnvesteerd
worden en niet naar Detroit stromen. Het overleg met de Zweedse regering is m.a.w. nog steeds
lopende.

Ik heb samen met gewezen minister Ceysens contacten gehad met de Zweedse regering (Maud
Olofsson) en beide partijen willen de steun die aan Volvo verleend wordt, op een transparante en
correcte manier laten verlopen, conform de EU-regels terzake.

6. Er zal afgesproken worden dat Volvo Cars nv (Gent) de S60 mag produceren en daarna ook
nieuwe compacte en brandstofefficiënte modellen. Volvo Cars streeft er ook naar om in deze
toekomstige compacte modellen een ‘zero-emission’-variant aan te kunnen bieden, d.w.z. met
elektrische aandrijving. Voorts gaat de afgifte van een waarborg door Gigarant steeds gepaard met
een tewerkstellingsverbintenis en worden in huidig dossier bepaalde activa in pand genomen.

Naar zekerheid over het behoud van de vestiging en tewerkstelling werden er een aantal VTE’s
afgesproken en dit zolang de waarborg van Gigarant zal lopen. Er zal gecommuniceerd worden
over het exacte aantal na overleg en akkoord van Volvo Cars nv en nadat de deal kon worden
afgerond.

De voorwaarden worden opgenomen in de uiteindelijke waarborgovereenkomst met Gigarant. De
penalisatie in geval van niet-naleving wordt geregeld door het decreet van 20 februari 2009
betreffende de ad-hocwaarborgen voor ondernemingen in het licht van de financiële crisis.

7. Gigarant nv gaat ervan uit dat de waarborg niet zal gelicht worden en dat Volvo “stand alone” van
Ford kan overleven. De bank zal te gepaste tijde haar rating voor Volvo Cars nv moeten beves-
tigen aan Gigarant, alsook het door haar theoretische berekende wanbetalingpercentage van het
krediet.

Gigarant nv werd door de Vlaamse Regering in het leven geroepen voor de afgifte van ad
hocwaarborgen in het licht van de financiële crisis. Gigarant nv is voor 300 mln. euro
gekapita-liseerd en heeft een budget van 1,5 mia. euro aan af te leveren waarborgen. De
Vlaamse regering gaat er voorlopig van uit dat dit kapitaal volstaat.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 4
van 29 september 2009
van MARINO KEULEN

Exportdaling - Initiatieven

Met minder dan 0,2 procent van de wereldbevolking en een marktaandeel van om en bij de 3 procent
staat België bekend als een exportland.

Als we de laatste gegevens van de NBB (Nationale Bank van België) erbij halen, blijkt dat Vlaanderen
hiervan 78,74 % voor haar rekening neemt wat overeenkomt met 39.503,6 miljoen euro in het eerste
kwartaal van 2009. We zijn in verhouding dan ook de grootste exporteur van de wereld.

De andere kant van de medaille is dat de evolutie van de export een enorme impact heeft op onze
welvaart en op onze economische toekomst.

De evolutie van de cijfers is echter verontrustend, aangezien de export krimpt, wat voor een deel haar
oorzaak vindt in de huidige crisis. Maar de crisis is niet de enige verklaring waarom wij marktaandeel
verliezen.
- We verloren 7,7 % marktaandeel in Amerika en 3 % in Azië, terwijl onze buurlanden

marktaandeel wonnen.
- De gemiddelde export van de OESO -landen naar de snel groeiende economieën steeg gemiddeld

met 58,9 procent en wij slechts met 9,1 procent.
- Binnen de Belgische context verliezen we ook nog eens marktaandeel t.o.v. Wallonië en Brussel.

Het lijkt dus hoog tijd dat er maatregelen worden genomen die zorgen voor een ombuiging en die
Vlaanderen weer op de kaart zetten als exportkampioen.

1. Heeft de minister en/of zijn diensten reeds een plan ontwikkeld om voor een ombuiging te zorgen
en hoe ziet dit eruit?

2. Welke concrete acties gaat de minister ondernemen of heeft hij reeds ondernomen?
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 4 van 29 september 2009
van MARINO KEULEN

1. Met een uitvoerratio van meer dan 100% en een aandeel van bijna 80% van de totale Belgische
goederenhandel is internationaal ondernemen een belangrijke motor voor de Vlaamse economie.
Pact 2020 heeft zich tot doel gesteld om het in de voorbije tien jaar verloren marktaandeel tegen
2020 te herwinnen, het aantal exporterende bedrijven te doen toenemen en het aandeel van de
totale Vlaamse uitvoer naar snelgroeiende markten te doen groeien tot 10%. In samenwerking met
alle betrokken departementen, agentschappen en partners wordt er een concreet plan ontwikkeld
dat Vlaanderen naar deze doelstelling zal leiden. Dit plan zal binnenkort voorgesteld worden in de
vorm van mijn beleidsnota.

2. Om deze doelstellingen te verwezenlijken moet de economische aanwezigheid in snelgroeiende
markten op alle manieren verhoogd worden. Flanders Investment & Trade (FIT) is het agentschap
dat belast is met het uitstippelen en uitvoeren van concrete acties.

FIT zal in eerste instantie blijven streven naar een zo laagdrempelig mogelijke basisdienst-
verlening ter ondersteuning van de Vlaamse bedrijven in hun internationaliseringproces. We
leggen de nadruk zowel op startende exporteurs en groeibedrijven als op kennisintensieve en high
tech sectoren. Als prioritair gelden momenteel naast de mature exportmarkten van de Europese
Unie (Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Polen),
Zwitserland, de Verenigde Staten en Japan, de groeimarkten zoals de BRIC-landen en de Verenig-
de Arabische Emiraten -waar de Vlaamse aanwezigheid recent werd versterkt- en markten als
Turkije, Mexico, Zuid-Korea, Roemenië, Oekraïne, Vietnam, Indonesië, Egypte en Zuid-Afrika.

We zullen onze middelen onder meer focussen op deze gekozen doelgroepen en prioritaire landen.
Daarbij is het ook van essentieel belang om synergie te creëren met onze partners (overheids-
agentschappen, bedrijfsgroeperingen, kenniscentra, andere gewesten,…).

Vlaanderen zal ook het krachtige instrument van economische diplomatie verder aanwenden en
verfijnen; ons buitenlands netwerk zal een proactieve rol spelen door een optimale dienst-
verlening te garanderen en we zullen zowel algemene als thematische missies blijven organiseren
naar de belangrijke markten voor de Vlaamse bedrijven.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 5
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Ziekteverzuim

In opvolging van mijn schriftelijke vraag van 27 februari 2008 aan alle ministers had ik graag
volgende vragen gesteld over het personeel van de departementen en verzelfstandigde agentschappen
binnen hun respectieve beleidsdomeinen.

1. Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden genoteerd binnen de
respectieve departementen en agentschappen? Kan de minister de cijfers meedelen voor 2008 en
de stand van zaken in 2009?

2. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode
vastgesteld?

3. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd
in dezelfde periode?

4. Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5. Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode
vastgesteld?

6. Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7. Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 5, Lieten nr. 4, Bourgeois nr. 9,
Vandeurzen nr. 9, Crevits nr. 13, Van den Bossche nr. 5, Muyters nr. 4, Schauvliege nr. 8, Smet
nr. 14).
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 5 van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 6
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Rechtszaken

De Vlaamse Regering, de respectieve departementen en verzelfstandigde agentschappen hebben
rechtszaken hangende bij het Grondwettelijke Hof, de Raad van State en de rechtbanken. Hiervoor
wordt een beroep gedaan op advocaten.

1. Hoeveel juridische betwistingen zijn er hangende per minister en diens departementen en
verzelfstandigde agentschappen?

2. Kan de minister een overzicht geven van de advocaten die thans een hangende rechtszaak hebben,
met vermelding van hun erelonen/provisies?

3. a) Binnen welk stadium van een dispuut/onrechtmatigheid wordt er zelf een rechtszaak opgestart,
en dit per departement en verzelfstandigd agentschap?

b) In welke mater wordt er geopteerd voor een dading?

c) Hoe worden de advocaten geselecteerd?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 6, Lieten nr. 5, Bourgeois nr. 10,
Vandeurzen nr. 10, Crevits nr. 14, Van den Bossche nr. 6, Muyters nr. 5, Schauvliege nr. 9, Smet
nr. 15).
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 6 van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 7
van 1 oktober 2009
van MATTHIAS DIEPENDAELE

Omzetting Europese Dienstenrichtlijn - Stand van zaken

De Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) moet een echte Europese interne dienstenmarkt tegen het jaar
2010 verwezenlijken. Eén van de bepalingen verplicht de EU-lidstaten onder meer na te gaan of hun
regelgeving in overeenstemming is met de richtlijn. Hiertoe dienen de lidstaten de nationale wet- en
regelgeving te screenen op mogelijke belemmeringen. Nieuwe regelgeving moet al van bij de aanvang
voldoen aan de EDRL-bepalingen.

De richtlijn is van kracht sinds 27 december 2006 en de omzettingstermijn eindigt op 28 december
2009. Op 21 maart en 9 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering een aantal belangrijke beslissingen
genomen tot omzetting en uitvoering van de EDRL binnen de Vlaamse overheid. Het betreft afspraken
over een pre-screening en screening van de Vlaamse regelgeving. Volgens een beslissing van het
Overlegcomité van 18 maart 2009 moeten de deelstaten tegen 6 mei 2009 een actieplan voorleggen om
tot een tijdige omzetting te komen.

Begin april 2009 stelde toenmalig minister Patricia Ceysens dat voor slechts twee beleidsdomeinen
waarvan er regelgeving bestaat die onder het toepassingsgebied van de Dienstenrichtlijn valt, de
eigenlijke screeningsresultaten beschikbaar zijn.

De omzetting bleek dus nog steeds vertraging op te lopen. Volgens de zogenaamde positieve lijst met
te screenen regelgevingen werden voor heel wat beleidsdomeinen nog geen resultaten ontvangen
(onder meer Ruimte, Wonen en Onroerend Erfgoed; Cultuur, Jeugd, Sport en Media; Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin; Leefmilieu, Natuur en Energie).

In de commissie Economie van 6 november 2008 erkende de minister dat de werkzaamheden wel
vooruit gaan, maar dat ze wat vertraging hebben opgelopen. De minister stelde dat extra impulsen
ongetwijfeld opnieuw nodig waren en dat de einddatum voor de omzetting 28 december 2009 blijft.

Op de vergadering van het Overlegcomité van 16 september 2009 stond de problematiek opnieuw op
de agenda. Uit de resultaten van het laatste scorebord blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is
geboekt. Wat betreft het scorebord van eind 2009 zou er weliswaar vooruitgang zijn, maar blijft er nog
heel wat werk aan de winkel. Zo zouden acht richtlijnen een tussenkomst van de deelstaten vereisen.
Daarnaast zijn er nog drie richtlijnen die de Commissie nu niet in rekening brengt, waar eveneens nog
aan voortgewerkt moet worden. Ook de resultaten op vlak van inbreukprocedures blijken ondermaats.

Het is zonder meer belangrijk dat de Vlaamse overheid de omzetting realiseert binnen de voorziene
termijn. Bij een onvolledige of foutieve omzetting van de EDRL kunnen zowel de Europese
Commissie, andere Europese lidstaten alsook buitenlandse rechtssubjecten schadeclaims indienen en
juridische procedures starten.
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1. Graag een stand van zaken van de omzetting.

2. Hoe komt het dat de omzetting vertraging blijft oplopen?

3. Hoe verloopt de omzetting in het Waals gewest en in Brussel? Hoe verklaart de minister eventuele
verschillen?

4. Welke initiatieven heeft de minister genomen om extra impulsen te creëren?

5. Acht de minister de einddatum van 28 december 2009 nog steeds haalbaar?

Welke maatregelen zal de minister nemen om de omzetting tijdig te realiseren?
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KRIS PEETERS

MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,
LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 1 oktober 2009
van MATTHIAS DIEPENDAELE

1. Met betrekking tot de (pre)screening van de regelgeving zal de Vlaamse Regering spoedig een
standpunt innemen over de lijst van positieve regelgevingen, d.w.z. Vlaamse regelgevingen die
geacht worden onder het toepassingsgebied van de EDRL te vallen. Deze regelgevingen zullen
dan ofwel aangemeld worden ( IPM-aanmelding) ofwel aangepast worden, conform de Europese
Dienstenrichtlijn. Wat de gemeentelijke regelgeving betreft,voert de VVSG momenteel een
screening uit op de modelreglementen om een gecoördineerde aanmelding mogelijk te maken.
Met betrekking tot de uitbouw en verdere voorbereidingen van het Vlaamse luik van het
lidstatelijk Uniek Loket, werd op 23 oktober een beslissing genomen over de grote juridische
principes.

2. Het omzettingsproces van de EDRL omvat vele elementen. De analyse van de Vlaamse regel-
geving stuit op punten waarover het niet meteen duidelijk is of bepaalde elementen al dan niet
worden uitgesloten van de EDRL-toepassing. De bevoegde ministers hebben daarom gemotiveerd
waarom bepaalde regelgeving al dan iet onder het toepassingsgebied valt. Deze oefening heeft
enige tijd gevergd,maar heeft het voordeel dat de IPM-aanmelding reeds werd voorbereid. Het
toetsen van de regelgeving aan de beginselen van non-discriminatie, noodzakelijkheid en even-
redigheid is de verantwoordelijkheid van de bevoegde ministers.
Ook het ontwikkelen van een lidstatelijk Uniek Loket vereist dat alle betrokken partners (federale
instanties, gewesten, gemeenten) op een bepaald moment een consensus kunnen bereiken. Dit
vergt tijd gezien de constitutionele context van onze lidstaat.

3. In het Waals en Brusselse Gewest lag men lange tijd achterop inzake het omzettingsschema maar
werden de laatste tijd belangrijke inspanningen gedaan om het omzettingsproces bij te benen.

4. De impulsen die ik als bevoegd minister gegeven heb zijn als volgt samen te vatten:

- de betrokken Vlaamse ministers werden in augustus en snel na de samenstelling van de
Vlaamse Regering door mij aangeschreven om een gemotiveerde standpuntbepaling te
geven over de positieve regelgevingen ;

- de ambtelijke stuurgroep die reeds op informele wijze op initiatief van het Agentschap
Ondernemen functioneerde, werd toegezegd over een sterk mandaat te kunnen beschikken
vanwege de Vlaamse Regering om de diverse aspecten van het Uniek Loket met alle
betrokken partners te realiseren.

5. Het volledig klaar zijn met alle aspecten van het omzettingsproces wordt geen gemakkelijke klus.
Met betrekking tot de screening zullen de bevoegde minister de verdere omzetting (aanmelding en
evt. voorstellen tot aanpassen van de regelgeving) tot in de laatste fase uitvoeren. Ze zullen de
resultaten van deze aanmelding kenbaar maken aan de Vlaamse Regering uiterlijk op 18
december. Met betrekking tot de aspecten van het lidstatelijke Uniek Loket, is de timing voor een
groot deel afhankelijk van het samenwerkingsakkoord met de andere overheden. We zijn wat dat
betreft in afwachting van een ontwerptekst van het federale niveau.
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Vraag nr. 8
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Externe consultants - Regelingen

Voor bijkomend advies bij onder meer het opstellen van ontwerpen van decreet, worden de leden van
de Vlaamse Regering soms bijgestaan door externe adviseurs en consultants.

1. In welke situaties heeft de minister nood aan extern betaald advies?

2. In welke mate wordt er een beroep gedaan op de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap?

3. Wie zijn de externe adviseurs waarop de minister een beroep doet indien nodig?

Op welke basis werden zij geselecteerd?

4. In hoeverre zijn er met deze consultants en adviseurs afspraken inzake de kostprijs voor extern
advies of begeleiding?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 8, Lieten nr. 6, Bourgeois nr. 14,
Vandeurzen nr. 14, Crevits nr. 18, Van den Bossche nr. 7, Muyters nr. 10, Schauvliege nr. 14,
Smet nr. 20).
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 8 van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

1. In de regel wordt het regelgevend werk verricht door de administratie, desgevallend in samen-
werking met de bestaande adviesorganen en andere diensten van de Vlaamse overheid. Enkel in-
dien, voor sommige zeer gespecialiseerde materies, de nodige competenties niet binnen de admini-
stratie aanwezig zouden zijn kan het inwinnen van extern advies noodzakelijk zijn.

2. Door de leden van de regering wordt in eerste instantie voor het opstellen van regelgeving beroep
gedaan op de kennis van juristen en experts binnenshuis. Zij kunnen zich zo nodig laten bijstaan
door de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap, binnen het departement Diensten voor het
Algemeen Regeringsbeleid, in de mate dat er behoefte is aan de specifieke juridische expertise die
in deze centrale dienst beschikbaar is. Binnen het departement Bestuurszaken en binnen het
Agentschap Binnenlands Bestuur is er ook nog een cel wetskwaliteit opgericht. Deze cellen heb-
ben precies tot doel om alle regelgevende projecten te begeleiden en te ondersteunen, zodat
kwaliteitsvolle regelgeving met een minimum aan administratieve lasten opgesteld wordt.

3. Om beleidsadvies in te winnen kan een beroep worden gedaan op professionele consultancy- en
studiebureaus, advocatenkantoren, universiteiten, hogescholen en de steunpunten voor beleids-
gericht onderzoek. Selectie gebeurt in functie van de behoeften die moeten vervuld worden die
met het inhuren van extern advies gepaard gaan en in functie van de kostprijs.

4. Aan de ambtenaren wordt gevraagd om de principes van zuinigheid te hanteren bij het beoordelen
van de opportuniteit om een beroep te doen op externe consultants. Voor de steunpunten voor
beleidsgericht onderzoek is er jaarlijks een subsidie voorzien voor het voeren van wetenschap-
pelijk onderzoek met beleidsondersteunende waarde. Indien de expertise binnenshuis niet zou
volstaan (of indien bepaalde omstandigheden, bvb. timing, dit zouden noodzaken) kan een beroep
gedaan worden op extern juridisch advies. De aanstelling zal dan geschieden overeenkomstig de
wetgeving inzake overheidsopdrachten. Hierdoor zijn beide partijen (opdrachtgever en opdracht-
nemer) gebonden door het basisbeginsel dat een overheidsopdracht wordt gegund op forfaitaire
grondslag. Dit houdt in dat een geboden prijs onveranderlijk is en dat ook de andere voorwaarden
van de gesloten overeenkomst (op basis van bestek en offerte) niet meer mogen worden gewijzigd.
Met andere woorden kan na de gunning van de opdracht de overheid geen afwijkingen toestaan
aangaande essentiële contractuele bepalingen waaronder de kostprijs.

Minister Geert Bourgeois

1-2. Tijdens de voorbije regeerperiode heeft mijn administratie tweemaal een beroep gedaan op
externe adviseurs voor het opstellen van regelgeving. In beide gevallen ging het om het inwin-
nen van juridisch advies in het kader van erg gespecialiseerde aangelegenheden.

Wat de bevoegdheden Binnenlands Bestuur betreft, gaat een vraag om extern advies meestal
over specifieke ingewikkelde juridische probleemstellingen. Ook met betrekking tot het voorbe-
reiden van decreten of uitvoeringsbesluiten wordt af en toe een beroep gedaan op externe onder-
steuning.
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Voor mijn bevoegdheid Inburgering wordt er enkel op ad hoc basis extern advies gevraagd over
specifieke juridische problemen.

Het Departement RWO kan in principe een beroep doen op haar eigen juridische afdeling.

3. Met betrekking tot mijn bevoegdheden Bestuurszaken is er in 2006 door de Coördinatiecel
Vlaams e-goverment (CORVE) een beroep gedaan op professor Jos Dumortier (K.U. Leuven),
gespecialiseerd in privacywetgeving en e-government, voor juridische ondersteuning bij het
opstellen van een decreet inzake het Vlaamse e-government (het latere decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer). Professor Dumortier is geselecteerd
na onderhandse gunning op basis van art. 17, §2, 1°, f), van de wet van 24 december 1993 be-
treffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leverin-
gen en diensten. Deze opdracht was eenmalig voor het bovenvermeld decreet en de gunning was
op basis van een vooraf bepaalde prijs.

Sinds 2008 wordt er door de Coördinerende Archiefdienst een beroep gedaan op professor Fran-
kie Schram (K.U. Leuven) voor juridische ondersteuning bij het opstellen van een nieuw
Vlaams archiefdecreet (reeds principieel goedgekeurd door de vorige Vlaamse Regering op 8
mei 2009). Professor Schram werd geselecteerd omwille van het feit dat hij de onbetwiste auto-
riteit is inzake archief-, privacy- en openbaarheidsregelgeving. Hij stelt zijn expertise vrijwillig
en gratis ter beschikking.

De externe adviseurs op wie voor mijn bevoegdheid Binnenlands Bestuur een beroep wordt ge-
daan zijn:

- advocaat Bart Staelens uit Brugge;
- advocaat Tom De Sutter uit Gent;
- advocaat en professor Pol Van Orshoven uit Brussel;
- advocatenbureau Stibbe uit Brussel.

In bijna alle gevallen gaat het hierbij om specifieke vragen of probleemstellingen met betrekking
tot een welbepaald gegeven of onderwerp. Zij worden dan geselecteerd op basis van hun speci-
fieke kennis van bepaalde administratieve regelgevingen en ervaringen in gelijkaardige dossiers.

Wanneer er voor de bevoegdheid Inburgering nood is aan extern advies over een specifiek the-
ma wordt er geen aparte procedure opgestart maar wordt de werkwijze gevolgd die geldt voor
Binnenlands Bestuur en wordt een beroep gedaan op bovenvermelde externe adviseurs.

Bij het voorbereiden van decreten of uitvoeringsbesluiten wordt de externe ondersteuning gese-
lecteerd op basis van de wet op de overheidsopdrachten, bijna uitsluitend op basis van de onder-
handelingsprocedure. Afhankelijk van de materie worden hierbij ofwel een aantal gespeciali-
seerde advocatenkantoren aangeschreven, ofwel de Vlaamse universiteiten.

4. Bij de eerste categorie van externe ondersteuners worden geen afspraken gemaakt over de kost-
prijs. Na ontvangst van het gevraagde advies wordt een staat van kosten en erelonen ingediend.
Dit geldt ook voor de externe adviezen in het kader van Inburgering.

Bij de tweede categorie (waar dus de wet op de overheidsopdrachten wordt toegepast) wordt, na
het uitschrijven van een bestek, de offerte ingewacht. Bij de beoordeling van de gunning wordt
in dat geval uiteraard rekening gehouden met de kostprijs die in de offerte door de externe
ondersteuner zelf wordt voorgesteld, waarbij altijd rekening zal gehouden worden met de beste
prijs-kwaliteitverhouding, naast uiteraard een aantal andere elementen uit de ingediende offerte.
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Minister Freya Van den Bossche

1. Bij de uitwerking en implementatie van de energieprestatieregelgeving door het Vlaams
Energieagentschap wordt een beroep gedaan op de expertise van het Wetenschappelijk
Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -89-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 9
van 5 oktober 2009
van PETER REEKMANS

Brownfieldconvenant Kievermont Geel - Budget en timing

De intercommunale IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), de stad Geel
en Landsverdediging sluiten een browfieldconvenant af met de Vlaamse Regering voor de
herinrichting van het voormalige militaire domein Kievermont in Geel.

Uit het beschrijvend bodemonderzoek van domein Kievermont bleek evenwel dat slechts één kleine
zone van het totale uitgebreide terrein ernstig verontreinigd is.

1. Hoe verklaart de minister dat voor het Geelse domein Kievermont een brownfieldconvenant
afgesloten wordt, terwijl Vlaanderen toch vele, meer ernstig vervuilde terreinen kent, die
bovendien na sanering zeer zeker een grotere meerwaarde zouden betekenen voor economie en
werkgelegenheid?

2. Welk bedrag stelt de Vlaamse overheid ter beschikking voor het brownfieldconvenant
Kievermont, en wat is de timing voor de effectieve uitvoering ervan ?
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ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 5 oktober 2009
van PETER REEKMANS

1. Het brownfieldproject Kievermont Geel werd eind 2007 samen met 49 andere projecten ingediend
naar aanleiding van een tijdelijke open projectoproep, georganiseerd in het kader van het Decreet
betreffende de Brownfieldconvenanten (30 maart 2007). Dit decreet biedt een facilitair kader aan
de hervalorisatie van onderbenutte en verwaarloosde gronden.
Samen met 41 anderen werd het project ontvankelijk en gegrond verklaard, waarna de
onderhandelingen over een mogelijk convenant konden worden opgestart.
De onderhandelingen tussen actoren en regisseurs resulteerde in een ontwerp convenant die na een
publieke inspraakronde door de Vlaamse regering op 29 mei 2009 werd goedgekeurd en op 6 juni
als eerste werd ondertekend.
Momenteel is de convenant nog niet door alle partijen getekend. Zo wenst de Provincie
Antwerpen nog een aantal zaken verder verduidelijkt en onderbouwd te zien vooraleer zij
eventueel tot de convenant zal toetreden.

Het Brownfielddecreet en het instrument ‘brownfieldconvenant’ is een tijdelijk en experimenteel
wettelijk kader dat in 2010 een grondige evaluatie zal ondergaan. Op basis van deze evaluatie zal
in principe een meer definitief kader voor de Vlaamse Brownfields worden uitgestippeld.

Binnen het kader van deze evaluatie zou bijvoorbeeld kunnen overwogen worden om instrumenten
te ontwikkelen die toelaten prioriteiten te bepalen voor de ontwikkeling van projecten, die de
grootst mogelijke efficiëntie of meerwaarde creëren. Dit om met de schaarse Vlaamse middelen
tot een maximale en duurzame hervalorisatie te komen van de Vlaamse Brownfields.

We kunnen dus alleszins niet stellen dat het project Kievermont Geel grotere projecten zou
benadeeld hebben, in zoverre deze ingediend werden bij de open projectoproep eind 2007.

2. In het kader van de brownfieldconvenanten worden er door de Vlaamse overheid geen directe
subsidiëringen of bedragen ter beschikking gesteld. Dus ook niet in het kader van dit project.

Het brownfielddecreet voorziet wel in faciliterende en fiscale gunstmaatregelen (zoals de
vrijstelling van registratierechten bij de overdracht van gronden, een gehele of gedeeltelijke
vrijstelling van borg bij OVAM bij overdracht van verontreinigde gronden).

Aangezien de voorliggende convenant van Kievermont Geel echter nog niet door alle partijen
werd ondertekend, kunnen de actoren nog van geen enkele van deze facilitaire voordelen genieten.

Ook buiten het kader van het Brownfielddecreet werden door het Agentschap Ondernemen nog
geen subsidies verleend in het kader van reguliere steun als bedrijventerrein of in het kader van
Europese subsidies (EFRO subsidies).
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Vraag nr. 10
van 6 oktober 2009
van LODE VEREECK

Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid - Stand van zaken

De Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid (CEEO) werd door de Vlaamse Regering opgericht
op 16 mei 2008 in het kader van het VIA-project, met als doel het leveren van een bijdrage aan de
algemene uitdaging om de Vlaamse overheid zo te organiseren dat ze tegen 2020 duurzaam bij de
topregio’s behoort op het vlak van performantie, efficiëntie en effectiviteit.

1. Wat is tot nu toe de totale kostprijs van de CEEO (werking, personeel, enz…)? Graag een
opsplitsing per kostendrijver.

2. In principe was voorzien dat de werkingstermijn van deze commissie zou aflopen op 31 augustus
2009.

Wat is hier de stand van zaken? Heeft de CEEO de beoogde doelstelling bereikt?

3. Welke werkwijze voorziet de regering om de bevindingen van de CEEO om te zetten in concrete
maatregelen en aldus de doelstelling “de Vlaamse overheid zo te organiseren dat ze tegen 2020
duurzaam bij de topregio’s behoort op het vlak van performantie, efficiëntie en effectiviteit” te
realiseren?
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op vraag nr. 10 van 6 oktober 2009
van LODE VEREECK

1. De Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid hield haar installatievergadering op 27 augustus
2008 en had, tijdens de vorige regeerperiode, haar laatste vergadering op 13 mei 2009. De
Commissie vergaderde in deze periode zestienmaal.

De kostprijs voor de werking van deze Commissie omvat:
 Presentiegelden : 40.478,24 €
 Reiskostenvergoeding : 1.670,26 €
 Catering : 846,02 €
 Drukwerk : 1.493,25 €

De presentiegelden en reiskostenvergoeding worden geregeld in het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 2009 m.b.t. de oprichting van de Commissie Efficiënte en Effectieve
Overheid en tot regeling van de vergoedingen voor externe leden en professoren.
Aan de werkzaamheden van de Commissie participeerden ook vijf ambtenaren-generaal en één
adjunct van de directeur, als secretaris.

2. Conform de gemaakte afspraken heeft de Commissie haar eindrapport ‘Een slagkrachtige overheid
in Vlaanderen’ in mei 2009 gefinaliseerd. In het regeerakkoord van de huidige Vlaamse Regering
is opgenomen dat de werkzaamheden van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid verder
gezet worden als ‘extern’ klankbord en toetssteen om het efficiëntietraject in dialoog en betrok-
kenheid met relevante maatschappelijke stakeholders vorm te geven. Ook de lokale en provinciale
besturen zullen daarbij als gesprekspartner worden betrokken.

3. In het hoofdstuk ‘Een slagkrachtige overheid’ van het regeerakkoord werden verschillende aanbe-
velingen uit het rapport van de Commissie vertaald in beleidsmaatregelen. Deze worden op hun
beurt verder geconcretiseerd in de beleidsnota’s ‘Diensten Algemeen Regeringsbeleid’, ‘Bestuurs-
zaken’ en ‘Financiën en Begroting’. Samen en binnen hun bevoegdheden hebben de ministers,
bevoegd voor deze beleidsdomeinen, hierin, in overeenstemming met de aanbevelingen van de
Commissie, initiatieven en acties opgenomen die zullen bijdragen tot een verhoging van de
performantie, efficiëntie en effectiviteit van de werking van de Vlaamse overheden. Daarnaast
heeft elke minister in zijn of haar beleidsnota’s specifieke initiatieven, gericht op dezelfde doel-
stelling, opgenomen.
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Vraag nr. 11
van 6 oktober 2009
van LODE VEREECK

Strategische adviesraden - Evaluatie

In het kader van de operatie Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) werd voorzien in de oprichting en
werking van één Strategische Adviesraad (SAR) per beleidsdomein. Deze strategische adviesraden
zijn gericht op beleidsvoorbereiding en –evaluatie en naar (niet bindende) advisering aan ministers en
het Vlaams Parlement.

1. Wat is de kostprijs van deze strategische adviesraden (werkingskosten, personeel, zitpenningen
van de experts, enz…)? Graag een overzicht per SAR.

2. In het kader van het structureel overleg tussen de Vlaamse Regering en de Verenigde
Verenigingen werd afgesproken dat een evaluatie zou plaatsvinden van de werking van de
strategische adviesraden door het SBOV (Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen).

Is deze studie reeds afgerond?

Zo neen, wanneer is de publicatie voorzien?

Zo ja, welke beleidsconclusies trekt de minister-president daaruit en welke maatregelen zal hij
nemen om de werking en de beleidsrelevantie van de SAR’s te verbeteren?

3. In welke mate worden de adviezen van de SAR’s ook daadwerkelijk opgevolgd? Kan de minister-
president hierover cijfers beschikbaar stellen? Zo ja, graag een overzicht van de resultaten.

4. Kan de minister-president enkele concrete en pertinente voorbeelden geven waar de adviezen van
de SAR’s gevolgd werden en hebben geleid tot wijziging van de oorspronkelijke beleidsintenties
van de regering?
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1. De kostprijs voor de werking van de strategische adviesraden worden gedragen door de dotaties
aan de strategische adviesraden, zoals ingeschreven in de begroting. Deze dotatiebedragen dekken
alle kosten die door de strategische adviesraden worden gemaakt (personeel, werking,
vergoedingen, …). In het ontwerp-decreet m.b.t. de derde begrotingscontrole voor 2009 zijn de
volgende dotatiebedragen opgenomen.

Strategische adviesraad

Aangepaste
begroting 2009
(ontwerp 3de

begrotingscontrole)

(in duizend euro)

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
(MiNa-Raad)

1.228

Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) 172
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) (b)

7.244 (a)

Strategische adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) 342
Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 169
Strategische adviesraad voor het Vlaams Welzijns, Gezondheids-
en Gezinsbeleid

403

Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend
Erfgoed (SARO)

303

Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) 188
Vlaamse Onderwijsraad
(VLOR)

2.570

Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid
(VRWB)

840

Vlaamse Woonraad
255

(a) De SERV functioneert als strategische adviesraad voor het beleidsdomein Diensten voor het
Algemeen Regeringsbeleid, het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, voor het gedeelte
Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, en voor het beleidsveld
Energie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. De dotatie dekt daarnaast ook de
andere activiteiten van de SERV, onder meer zijn werking als sociaal-economisch overlegorgaan.

(b) De dotatie aan de MORA is inbegrepen in de dotatie aan de SERV.

2. De studie ‘Het nieuwe strategische adviesstelsel: een verbeteringsgerichte procesanalyse’ is
momenteel nog niet afgerond. Het onderzoek, dat opgestart werd in februari 2009, is in de laatste
fase beland. Momenteel wordt het eindrapport van de studie afgewerkt, samen met de toolbox
voor zelfevaluatie die samen met het eindrapport aangeboden zal worden aan de strategische
adviesraden. De studie zal worden gepubliceerd nadat het eindrapport en de toolbox gevalideerd
worden door de stuurgroep van het SBOV en het overlegforum Vlaamse Regering – Verenigde
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Verenigingen. Dit zal vermoedelijk tegen eind november zijn afgerond waardoor publicatie van de
studie mogelijk is in december dit jaar.

3. Een reactie op de adviezen van de SAR’s wordt steeds in de nota’s aan de Vlaamse Regering
opgenomen. Hierbij wordt er ook steeds maximaal met hun advies rekening gehouden. Een
cijfermatig overzicht is hierover echter niet beschikbaar.

4. Ter illustratie van het belang dat de Vlaamse Regering hecht aan de inbreng bij de beleidsvorming
vanuit het maatschappelijk middenveld en van onafhankelijke deskundigen via het strategische
adviesstelsel, kan ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger twee voorbeelden meegeven die zich
situeren binnen mijn bevoegdheden:

1. Over het voorontwerp van decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling werd het
advies gevraagd van zowel de SERV, de MINA-raad als de strategische adviesraad
Internationaal Vlaanderen. In deze adviezen werden een aantal opmerkingen geformuleerd die
geleid hebben tot aanpassingen in het ontwerpdecreet:
- omdat de SERV en de MINA-raad van oordeel waren dat voorgestelde rol, inhoud en

procedure m.b.t. de strategienota duurzame ontwikkeling minder strikt zouden mogen
worden geformuleerd, werd het ontwerpdecreet aangepast zodat de Vlaamse Regering
haar strategie steeds kan aanvullen en aanpassen na overleg met het middenveld en de
lokale en provinciale overheden.

- n.a.v. de vraag van de SERV en de MINA-raad om in de definitie van duurzame ontwik-
keling de idee van een veranderingsproces meer te beklemtonen, werd dit ingevoegd in
het decreet.

- op vraag van de SERV en de MINA-raad werd er zorg voor gedragen dat in de verdere
besprekingen de aanwending van de subsidies verder werd gespecificeerd.

- aan de bemerking van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen om de
Europese en internationale dimensie toe te voegen aan het veranderingsproces van duur-
zame ontwikkeling werd tegemoet gekomen door een passage toe te voegen met betrek-
king tot de Europese en internationale dimensies van de problematiek van duurzame
ontwikkeling.

2. Het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische
samenwerkingsverbanden.
Het voorontwerp van decreet werd een eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 7 maart 2008. Zowel de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen als de
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken bracht over het voorontwerp een briefadvies uit.
Beide adviezen gaven aanleiding tot een aanpassing en/of aanvulling van de principieel goed-
gekeurde tekst, onder meer inzake de noodzakelijke bestuurlijke en democratische kwaliteit
van de samenwerkingsverbanden, de toeristische hoofddoelstelling van een toeristisch samen-
werkingsverband en de samenstelling van of participatie in een toeristisch samenwerkings-
verband.
Ook het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 houdende uitvoering
van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische
samenwerkingsverbanden werd gewijzigd naar aanleiding van een gemeenschappelijk brief-
advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en de Vlaamse Adviesraad
voor Bestuurszaken. De wijzigingen hadden voornamelijk betrekking op de administratieve
afhandeling en organisatie van de werkzaamheden van een toeristische samenwerkings-
verband, de opvolgings- en toezichtsrol van Toerisme Vlaanderen en de aanwijzing van
nieuwe bestuurders na de algemene vernieuwing van de gemeente- en provincieraad.
Voor andere voorbeelden verwijs ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger graag naar de jaar-
verslagen van de strategische adviesraden.
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 12
van 7 oktober 2009
van LODE VEREECK

Crisiscommunicatie Vlaamse overheid - Extern bureau

De Vlaamse overheid heeft een extern communicatiebureau (RCA pr uit Hasselt) onder de arm
genomen om haar bij te staan inzake crisiscommunicatie.

1. De Vlaamse overheid beschikt reeds over de afdeling Communicatie. De afdeling is een onderdeel
van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.

Voldoet de expertise van deze afdeling niet om de Vlaamse overheid bij te staan inzake
crisiscommunicatie? Kan de minister motiveren waarom een extern communicatiebureau onder de
arm werd genomen?

2. Kunnen de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid een onafhankelijk
communicatiebeleid blijven voeren? Kan het extern communicatiebureau dwingend optreden of
krijgt het alleen een adviserende rol op het gebied van communicatie?

3. Welke opdrachten vallen onder de overeenkomst?

4. Wat zijn de eenheidsprijzen die voor de specifieke opdrachten worden aangerekend?

Welke instantie is de opdrachtgever? Wie superviseert de samenwerking? Wie stuurt het extern
communicatiebureau aan?

5. Wat is de minimale waarde van het raamcontract? Is er een minimumbedrag dat moet worden
aanbesteed?

Zijn de departementen en overheidsinstellingen verplicht gebruik te maken van de dienstverlening
van RCA voor hun communicatie?

6. Op welke manier zal de samenwerking met het extern communicatiebureau geëvalueerd worden?
Wanneer zal de samenwerking voor de eerste keer geëvalueerd worden?

7. Op welke basisallocatie wordt het bedrag ingeschreven?
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 12 van 7 oktober 2009
van LODE VEREECK

1. De inschakeling van een extern communicatiebureau inzake crisiscommunicatie heeft tot doel de
bestaande, generieke expertise, binnen de afdeling Communicatie en bij de communicatie-
verantwoordelijken binnen alle beleidsdomeinen, aan te vullen met specifieke expertise die maat-
gericht kan worden ingevuld. Met deze bestellingsopdracht wordt het mogelijk om afgestemd op
de specifieke noden van een entiteit en/of crisissituatie de gepaste expertise aan te trekken.
Tevens wordt met deze werkwijze mogelijk, om op een kostenefficiënte wijze, een ondersteuning
te waarborgen die ad hoc en snel in acute crisissituaties kan geïnstalleerd worden om een
permanentie (7/7 en 24/24) te waarborgen door een gespecialiseerd multidisciplinair team. Door te
werken met een bestellingsopdracht voorkomt men bovendien dat de verschillende entiteiten elk
op zich een aanbesteding moeten doen wanneer ze externe expertise nodig hebben.
De samenwerking met de externe partner rond concrete projecten versterkt bovendien de interne
kennis over crisiscommunicatie en reputatiemanagement en houdt deze op peil zodat, waar moge-
lijk, de Vlaamse overheid, binnen haar beschikbare middelen en effectieven, ook de communicatie
in een aantal crisissituaties zelf zal kunnen opnemen.

2. Met het externe communicatiebureau werd een bestellingsopdracht afgesloten die toelaat dat de
verschillende entiteiten binnen de Vlaamse overheid, in overeenstemming met hun eigen com-
municatieaanpak, maatgerichte ondersteuning kunnen aantrekken. Wie bestelt in het kader van
deze opdracht heeft de leiding. De externe partner werkt een offerte op maat uit, waarin wordt
bepaald in welke mate de firma adviseert, ondersteunt, kennis aanbiedt, analyses uitvoert, modules
implementeert, …

3. Binnen deze bestellingsopdracht kunnen bij het externe communicatiebureau de volgende op-
drachten worden gegeven:
 dringende bijstand tijdens een crisis of elke andere situatie die als ernstig bedreigend wordt

ervaren voor de reputatie van de organisatie, en dat volgens vooraf vastgelegde tarieven, zowel
voor advies (consultancy) als op het vlak van praktische ondersteuning van het crisis-
woordvoerderschap (bv. copywriting, praktisch secretariaat, monitoring van de pers gedurende
een bepaalde periode, ...)

 tijdens de crises communicatiemateriaal produceren
 screening en bijsturen van het luik crisiscommunicatie in het rampenplan van een entiteit (en

enkel het communicatieplan)
 analyse van de voorbereidingen die moeten worden getroffen voor een verbeterd reputatie-

management, en helpen uitwerken van de bijhorende procedures
 coaching en vervolmaking van het vak van woordvoerder en van dat van crisismanager (en

van alle daarbij betrokken medewerkers), bijvoorbeeld op het vlak van interviewtechniek,
message training en andere aspecten van mediatraining

 mee voorbereiden van voorlichtingssessies, specifieke oefensessies, ...

4. Met betrekking tot de afgesproken eenheidsprijzen moet verwezen worden naar artikel 14, 3°, van
het decreet van 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur die het vertrouwelijk
karakter van commerciële informatie waarborgt.
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De afdeling Communicatie (departement DAR) is de opdrachtgever voor het raamcontract en
superviseert de samenwerking als geheel. Elke bestellende entiteit superviseert zijn specifieke
bestelling en stuurt de opdracht aan in functie van de zelf geplaatste bestelling. De afdeling
Communicatie neemt die rol op voor het geheel van het raamcontract.

5. Het minimum bestedingsbedrag is 8.000 euro exclusief btw (21%). De opdrachtgever zal dus
minimum zorgen voor bestellingen vanwege de opdrachtgever of de bestellende entiteiten met een
gezamenlijke waarde van 8.000 euro. Indien het minimumbedrag niet wordt gehaald, verbindt de
opdrachtgever zich ertoe een vergoeding te betalen van 5% van het verschil tussen het reëel
bestede bedrag en het minimumbedrag van 8.000 euro exclusief btw.

Er is in hoofde van de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid geen verplichting om
gebruik te maken van de dienstverlening van het bureau RCA voor hun communicatie.

6. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar zonder schadevergoeding, gegeven de aard van het
contract (reputatiemanagement). Gezien de opdracht van kracht is sinds 8 juli 2009, zal er dus een
evaluatie gebeuren in het voorjaar van 2010, 2011, 2012 en 2013. Daarnaast gebeurt er ook steeds
een evaluatie per bestelling, gezien het bestek bepaalt dat elke bestelling wordt aangezien als een
aparte opdracht voor de toepassing van de uitvoeringsregels. Aldus heeft elke bestelling haar eigen
uitvoeringstermijn, oplevering, sancties, enz., conform de algemene aannemingsvoorwaarden bij
het koninklijk besluit van 26 september 1996. Het bestek voorziet ook bij afloop van het
raamcontract een afzonderlijke oplevering voor het geheel van de opdracht.

7. Bij de toewijzing van een bestellingsopdracht vindt geen vastlegging plaats. Voor de invulling van
de bestellingsopdracht wordt gewerkt met aparte bestellingen. Elke bestelling wordt aanzien als
een aparte opdracht voor de toepassing van de uitvoeringsregels. Aldus heeft elke bestelling haar
eigen vastlegging bij de bestellende entiteit.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -101-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vraag nr. 13
van 8 oktober 2009
van SVEN GATZ

Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking - Personeelsbezetting

In ontwikkelingssamenwerking is terreinkennis in het Zuiden onontbeerlijk, ook voor functies op de
administraties of agentschappen in het Noorden die de ontwikkelingssamenwerking moeten (helpen)
concipiëren, coachen, monitoren en evalueren.

1. Binnen de Vlaamse Gemeenschap is het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking
(VAIS) verantwoordelijk voor de implementatie van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

a) Hoeveel personeelsleden (statutair en contractueel) werken er momenteel in het VAIS?

b) Hoeveel van deze personeelsleden zijn in het verleden meer dan drie jaar professioneel actief
geweest in een relevante functie in een ontwikkelingsland in het Zuiden?

2. De noodzaak om met ervaren personeelsleden te werken, is waarschijnlijk nog groter voor de
leidende functies van het VAIS, met name de administrateur, het hoofd van de afdeling
Programma's en Projecten én het hoofd van de dienst Data en Communicatie.

a) Werd bij de invulling van deze functies rekening gehouden met minstens drie jaar aantoonbare
en relevante beroepservaring in het Zuiden?

b) Hoeveel van de drie leidende ambtenaren beschikken over drie jaar aantoonbare en relevante
beroepservaring in het Zuiden?

3. De operationele samenwerking met het Zuiden dient vooral vorm te krijgen binnen de afdeling
Programma's en Projecten.

a) Hoeveel medewerkers met inhoudelijke bevoegdheid werken binnen deze afdeling?

b) Werd bij de aanwerving voor deze functies rekening gehouden met drie jaar aantoonbare en
relevante beroepservaring in het Zuiden?

c) Hoeveel van deze medewerkers beschikken effectief over drie jaar aantoonbare en relevante
beroepservaring in het Zuiden?
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS

BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

ANTWOORD

op vraag nr. 13 van 8 oktober 2009
van SVEN GATZ

1. a) Momenteel werken 31 personeelsleden bij VAIS

b) Hiervan hebben 9 personeelsleden in het verleden meer dan drie jaar professionele ervaring in
een ontwikkelingsland

2. a) Bij de oprichting van het VAIS werd de administrateur-generaal aangesteld door de Vlaamse
regering.
Bij de invulling van de functie voor hoofd van de Afdeling Programma's en Projecten was
ervaring met het beleidsveld ontwikkelingssamenwerking één van de absolute selectie-
voorwaarden. Er werd minimaal zes jaar relevante beroepservaring vereist.
Bij de invulling van de functie van hoofd van de Dienst Data en Communicatie waren ervaring
met het beheer van financiële middelen, het aansturen van de ondersteunende dien-sten en het
verzorgen van interne en externe communicatie van meer doorslaggevend belang, gezien het
takenpakket van deze dienst.

b) Het hoofd van de Afdeling Programma's en Projecten beschikt over meer dan zeven jaar
aantoonbare relevante beroepservaring in het Zuiden

3. a) Binnen de afdeling Programma’s en Projecten werken 12 inhoudelijke medewerkers (het
afdelingshoofd niet meegerekend).

b) VAIS werd bij haar oprichting samengesteld uit personeelsleden van ABB (administratie
Buitenlands Beleid) en VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en
technische bijstand).
Bij de invulling van nieuwe vacante functies werd bij de selectie uitdrukkelijk gezocht naar
mensen die minstens 3 jaar relevante ervaring in het Zuiden hadden. Voor de dossierbehan-
delaars voor draagvlakverbreding in het Noorden is ervaring in het Zuiden geen abso-lute
selectievoorwaarde. Sollicitanten met relevante ervaring binnen de sector van de ontwik-
kelingssamenwerking stonden hoger aangeschreven tijdens de selecties.

c) Van de 12 inhoudelijke medewerkers en het hoofd van de Afdeling Programma’s en Projecten
hebben 6 personen minstens 3 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in het Zuiden.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -103-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

KRIS PEETERS
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Vraag nr. 14
van 8 oktober 2009
van PAUL DELVA

Winkelcentra noordrand Brussel - Stand van zaken

Meermaals heb ik de problematiek van de mogelijke bouw van een winkelcentrum in de noordrand
van Brussel aangekaart, bijvoorbeeld in de schriftelijke vraag nr. 14 van 24 oktober 2008
(Websitebulletin publicatiedatum 16-12-08) of in de vraag om uitleg nr. 721 van 21 februari 2008 aan
de toenmalige bevoegde ministers.

Aangezien dit winkelcomplex (en de eventuele bouw van een soortgelijk complex op de Heizelvlakte)
veel impact kan hebben op onder meer de bewoners, mobiliteit, ruimtelijke ordening, zowel in Brussel
als in de Vlaamse Rand, blijft de opvolging van dit dossier belangrijk.

In mijn vragen ter zake heb ik telkens gevraagd naar eventuele stappen om te komen tot een structureel
“intergewestelijk ministerieel overleg” waarbij de plannen en de uitvoering voor beide winkelcentra
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 ? Welke nieuwe
stappen zijn er gezet sinds oktober 2008?

Kan de minister een overzicht geven van de planologische voorbereidingen? In hoeverre is het
Brussels Hoofdstedelijk gewest hierbij (al dan niet systematisch) betrokken geweest?

2. In hoeverre werd er een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van het nog af te leggen
besluitvormingstraject om het project van Uplace te realiseren, gezien het project om ook op de
Heizelvlakte een groot winkelcomplex te bouwen?

Hoe is de haalbaarheid beoordeeld n.a.v. de aangevraagde brownfieldconvenant tegen begin
januari 2009?

In welke mate is er nog overleg geweest met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de
haalbaarheid van de projecten?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan minister-president Peeters (vraag nr. 14) en minister Muyters (nr.
24).
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KRIS PEETERS

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS
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ANTWOORD

op vraag nr. 14 van 8 oktober 2009
van PAUL DELVA

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door minister Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport .
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INGRID LIETEN,
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,
MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 8
van 8 september 2009
van JAN PEUMANS

Lopende overheidsuitgaven - Laattijdige betalingen

In een schriftelijke vraag (nr.109 van 12 februari 2009) vroeg ik de leden van de Vlaamse Regering
naar een overzicht wat betreft de overschrijdingen van de betalingstermijnen door de Vlaamse
overheid.

De inleiding van de betreffende vraag verwees naar een persbericht van de Confederatie Bouw. Dit
werd geïnterpreteerd als een expliciete vraag naar de verrichtingen met economische classificatiecode
7-investeringen.

Uiteraard kent de Vlaamse overheid ook in de lopende uitgaven voor goederen en diensten betalingen.

Daarom had ik van de leden van de Vlaamse Regering graag een volledig overzicht voor de
achterstand in de lopende uitgaven. Graag een overzicht sinds 2004.

1. Graag een overzicht van het aantal facturen waarbij er sprake is van een betalingsachterstand,
zowel wat voorschotten als wat het totale saldo betreft.

2. Wat is de gemiddelde overschrijdingstermijn? Graag een overzicht per departement of
beleidsdomein, per jaar.

3. Wat zijn de redenen voor deze laattijdige betalingen?

4. Om welke bedragen gaat het?

5. In hoeveel gevallen werd een gerechtelijke procedure opgestart? Kan de minister hier een stand
van zaken geven?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 16, Lieten nr. 8, Bourgeois nr. 20,
Vandeurzen nr. 18, Crevits nr. 50, Van den Bossche nr. 12, Muyters nr. 23, Schauvliege nr. 21,
Smet nr. 13).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 8 van 8 september 2009
van JAN PEUMANS

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
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Vraag nr. 10
van 10 september 2009
van WIM WIENEN

VRT-programma’s - Politici

Al heel wat jaren, ook na de jongste verkiezingen, is er heel wat te doen in de media over het optreden
van bepaalde politici in programma’s andere dan nieuws- en duidingsprogramma’s. Daarom kreeg ik
graag een antwoord op volgende vraag.

Kan de minister voor de periode van één jaar, meer bepaald van 1 augustus 2008 tot 31 juli 2009, een
overzicht geven van de politici die aanwezig waren in programma’s die op de openbare omroep
werden uitgezonden andere dan nieuws- en duidingsprogramma’s?

Graag uitgesplitst per politicus, met vermelding van de partij waartoe hij of zij behoort, het
desbetreffende programma en de datum van uitzending (het kan immers dat een politicus meer dan één
keer in een programma aanwezig is geweest).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 10 van 10 september 2009
van WIM WIENEN

De VRT hanteert als criterium om als politicus opgenomen te worden in deze lijsten:
“Elk sprekend én Nederlandstalig Vlaams parlements- of regeringslid op Vlaams/Brussels, Federaal
of Europees niveau, in functie op moment van uitzending.”

Tot welke partij de politicus op moment van uitzending behoorde wordt niet meegedeeld door de
VRT. Dat komt omdat er soms politici in programma’s aan bod komen op het ogenblik dat ze
overstappen naar een andere partij (de datum van overstap is soms moeilijk te bepalen).

BIJLAGE

Lijst van politici in de bedoelde programma’s van de VRT voor de periode 1 augustus 2008 tot en met
31 juli 2009

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/LIETEN/10/antw.010.bijl.001.xls
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Vraag nr. 12
van 10 september 2009
van LUCKAS VANDER TAELEN

Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog - Initiatieven

De Vlaamse Regering zal initiatieven nemen en ondersteunen rond de eeuwherdenking van de Eerste
Wereldoorlog.

“Dat wervend project wordt met toerisme als trekker - als een hefboom gebruikt in het beleid voor
toerisme, cultureel en onroerend erfgoed, wetenschappelijk onderzoek, internationaal beleid, en
onderwijs en vredeseducatie. De omroepen worden daarbij actief betrokken en er wordt een
projectloket opgezet, dicht bij de relevante plaatselijke netwerken en cruciale actoren”, zo lezen we in
het regeerakkoord.

Vandaar volgende vraag aan de ministers van Toerisme, Media, Cultuur en Onderwijs.

Welke initiatieven worden er genomen op vlak van respectievelijk media, cultuur en onderwijs?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 31), Lieten (nr. 12), Schauvliege
(nr. 27) en Smet (nr. 17).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 12 van 10 september 2009
van LUCKAS VAN DER TAELEN

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 13
van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Ministeriële kabinetten - Samenstelling

De ministers laten zich omringen door kabinetsmedewerkers die beleidsvoorbereidend werk
verrichten.

Er werd ook in het verleden reeds herhaaldelijk een afslanking van het aantal kabinetsmedewerkers in
het vooruitzicht gesteld en niet het minst om budgettaire redenen.

Graag had ik een antwoord ontvangen op volgende vragen:

1. Over hoeveel medewerkers mocht initieel een ministerieel kabinet beschikken op het ogenblik van
de samenstelling van de Regering?

2. Kan een overzicht gegeven worden per kabinet:
- volgens de rang van elke medewerker
- volgens de verhouding man/vrouw?

3. Welke zijn de totale personeels- en werkingskosten per kabinet (eventueel huur gebouwen
inbegrepen)?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 23, Lieten nr. 13, Bourgeois nr.
33, Vandeurzen nr. 25, Crevits nr. 66, Van den Bossche nr. 21, Muyters nr. 28, Schauvliege nr.
28 en Smet nr. 18).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 13 van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 14
van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Parallelle structuren - Oprichting en controle

De recente problemen m.b.t. het Vlaams Huis in New York lijken, naast andere voorbeelden, te wijzen
op een gebrekkige controle van het gebruik van belastingsmiddelen.

Het is blijkbaar een gangbare praktijk geworden om nieuwe initiatieven onder te brengen in allerlei
aparte structuren (zoals vzw’s, fondsen en stichtingen), in plaats van deze initiatieven onder te brengen
bij de bestaande administratieve organisatievormen.

1. Op welke basis wordt beslist om nieuwe initiatieven onder te brengen in aparte structuren i.p.v. de
bestaande administratieve structuren hiermee te belasten?

Wat zijn de beweegredenen om van deze aparte structuren gebruik te maken en wat zijn de criteria
om deze initiatieven hier al dan niet in onder te brengen?

2. Onlangs maakte een opiniemaker (Rudy Aernoudt, “Gesjoemel Vlaams huis is top van ijsberg”,
De Tijd, 4/09/2009) gewag van “honderden vzw’s of analoge structuren”.

Hoeveel dergelijke aparte structuren bestaan er vandaag exact? Kan de minister een oplijsting
geven van alle aparte structuren die de Vlaamse overheid reeds heeft opgericht?

Wat zijn de bedragen aan publieke middelen die jaarlijks naar elk van deze structuren worden
gedoteerd?

3. Plant de regering in deze nieuwe legislatuur nieuwe gelijkaardige aparte structuren te creëren? Zo
ja, welke en voor welke doeleinden?

4. Hoe verloopt de controle op het gebruik van de toegekende middelen aan deze aparte structuren?
Kan de minister een overzicht geven van de controlemechanismen die gelden voor publieke
middelen die aan dergelijke structuren worden toegekend?

Wat zijn de verschillen met de klassieke controlemechanismen, voor middelen beheerd door de
bestaande administraties?

5. Is de minister van oordeel dat de huidige controlemechanismen voor publieke middelen die
worden toegepast voor dergelijke structuren, afdoende zijn? Wordt – n.a.v. de recente
gebeurtenissen rond het Vlaams Huis in New York – een herziening gepland en zo ja, over welke
aanpassingen gaat het?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 30, Lieten nr.14, Bourgeois nr.45,
Vandeurzen nr.35, Crevits nr. 102, Van den Bossche nr.31, Muyters nr. 39, Schauvliege nr. 39,
Smet nr. 27).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 14 van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering.
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 15
van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

Kabinetten en topambtenaren - Dienstvoertuigen

De vorming van de nieuwe Vlaamse Regering heeft naast het herschikken van bevoegdheden en de
komst van nieuwe ministers ook heel wat gevolgen op logistiek vlak ook wat betreft het wagenpark.

Ook aan de topambtenaren van de Vlaamse administratie (de management- en
projectmanagementfuncties van N-niveau en de functies van algemeen directeur) worden veelal
dienstwagens ter beschikking gesteld.

In het regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden” lezen we in het
hoofdstuk “beperking van hinder en verontreiniging”: “De luchtkwaliteit verbeteren we door de
uitvoering van actieplannen tegen fijn stof. Daarbij zal de overheid het voorbeeld geven door het eigen
wagenpark gefaseerd te vervangen door milieuvriendelijke voertuigen, dat wil zeggen hybride en
elektrische voertuigen.”.

1. Over hoeveel wagens beschikt het kabinet van de minister? Graag met vermelding van merk,
model, kostprijs (hetzij huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de gebruiker.

Werd de wagen al dan niet overgenomen van het vorige kabinet? Indien niet, wat gebeurde er met
de vorige auto? Indien deze werd verkocht, graag de verkoopsprijs.

2. Welke criteria worden gehanteerd om deze nieuwe wagens aan te kopen of in dienst te nemen (in
geval van huur of huurkoop) door het kabinet? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker, of eventuele andere criteria?

3. Hoeveel topambtenaren binnen de diensten die onder de bevoegdheid van de minister vallen,
beschikken over een dienstwagen? Graag met vermelding van merk, model, kostprijs (hetzij
huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de functie van de gebruiker.

4. Welke criteria worden gehanteerd om nieuwe wagens voor topambtenaren aan te kopen of in
dienst te nemen (in geval van huur of huurkoop)? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker of eventuele andere criteria?

5. Welke stappen zal de minister nemen om het engagement uit het regeerakkoord m.b.t.
milieuvriendelijke voertuigen waar te maken?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr.32, Lieten nr. 15, Bourgeois nr. 49,
Vandeurzen nr. 43, Crevits nr. 110, Van den Bossche nr.35, Muyters nr. 45, Schauvliege nr.44,
Smet nr.28).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 15 van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 1
van 28 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Bestuursefficiëntie - Interveniërende bestuurslagen

Volgens het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden”
(Stuk 31(2009) – Nr. 1) zal de Vlaamse Regering sterk inzetten op de verbetering van het partnerschap
tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Zo wordt de planlast verminderd en komen er goede
taakafspraken met de lokale en provinciale besturen zodat het aantal interveniërende bestuurslagen per
beleidssector gereduceerd wordt tot maximum twee.

Deze reducering van interveniërende bestuurslagen is een zeer ambitieuze opdracht, die heel wat
voorbereiding vraagt wil men deze tot een goed einde brengen. In het kader van het kerntakendebat
van een aantal jaren geleden werd daar wel reeds onderzoek naar verricht, maar de vraag is in hoeverre
dit nog actueel is en eventueel als basis voor verdere discussie kan dienen.

Graag had ik van de minister per beleidsdomein waarvoor zij/hij bevoegd is een geactualiseerd/recent
overzicht verkregen van de sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering ervan meer dan twee
interveniërende bestuurslagen bevoegd zijn. Graag hierbij ook steeds vermelding van de betrokken
bestuurslagen.

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 1, Lieten nr. 1, Bourgeois nr. 2,
Vandeurzen nr. 1, Crevits nr. 6, Van den Bossche nr. 3, Muyters nr. 1, Schauvliege nr. 4, Smet nr.
4).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 1 van 28 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 2
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Beleidsondersteuning - VRT-programma’s

Voor de ondersteuning van het beleid kan een minister een beroep doen op de VRT. Het gaat vaak om
kortere info- of sensibiliseringsblokjes op radio of televisie, maar het ook gaan om
televisieprogramma’s die in opdracht van de minister worden gemaakt of gesubsidieerd.

Graag had ik, voor de beleidsdomeinen van de minister, hierover de volgende vraag gesteld.

Heeft de minister ter ondersteuning voor haar of zijn beleid reeds opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes of worden er reeds gepland? Zo ja, welke en wat is de geraamde kostprijs
hiervan?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 2, Lieten nr. 2, Bourgeois nr. 5,
Vandeurzen nr. 6, Crevits nr. 9, Van den Bossche nr. 4, Muyters nr. 2, Schauvliege nr. 6, Smet nr.
8).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 2 van 28 september 2009
van CARL DECALUWÉ

Hierna volgt per minister, elk wat zijn/haar bevoegdheden betreft, het antwoord op de gestelde vragen.
Voor het antwoord van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
zal er een aanvullend antwoord via de diensten van het Vlaams Parlement ingediend worden.

1. Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

2. Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

3. Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

4. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
5. Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
6. Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en

Sport
7. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
8. Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

1. Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Gezien het gegeven dat ik heel recent minister ben geworden in de Vlaamse Regering, heb ik nog
geen opdrachten gegeven of plannen gemaakt m.b.t. het uitzenden van nieuwe programma’s of
campagnes op de VRT.

Volledigheidshalve wil ik hier wel aan toevoegen dat wanneer het om subsidiegelden gaat, de
zogenaamde ‘uitzendingen door derden’ ook voor 2009 gesubsidieerd worden vanuit mediabeleid.
Deze verenigingen - die erkend worden voor een periode van 5 jaar en waarvan hun huidige
erkenning loopt tot eind 2009 - krijgen jaarlijks zendtijd toegekend en op basis van de zendtijd
wordt de subsidie berekend. Voor 2009 bedraagt deze subsidie 1.645.000 euro. De VRT zorgt
voor de ondersteuning en uitzending van de programma’s.
De procedure tot erkenning van de levensbeschouwelijke en socio-economische verenigingen voor
het verzorgen van radio- en/of televisieprogramma’s voor de periode 2010-2015 zal eerstdaags
worden opgestart met de publicatie van een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad.

2. Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

Binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij zijn er voor het Departement Landbouw en
Visserij, het Agentschap voor Landbouw en Visserij en voor het Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek (ILVO) geen informatiecampagnes gepland.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -125-

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) voorziet de volgende campagnes
op de VRT:

NAJAARSCAMPAGNES VLAM 2009 -VRT

CAMPAGNE PERIODE NETTO-INVESTERING

Radio

Sponsoring 'Weekendwekker' (brood) 2009 31.833

Sponsoring 'De madammen (Lekker van bij ons) 2009 35.000

Campagne 'vis en seizoenen' 17-26/9/2009 27.347

Campagne 'eieren, formidabel fastfood' 2-9/10/2009 15.782

Campagne 'kazen van bij ons' 5-24/10/2009 66.436

Campagne 'aardappelen, snel klaar' 19-31/10/2009 51.474

Campagne 'week van de friet' 25/11-5/12/2009 32.336

TV

Campagne 'melk en je kan tegen een stootje' 24/8-04/10/2009 180.236

Campagne Certus (gelabeld varkensvlees) 31/8-20/9/2009 101.714

Campagne 'vis en seizoenen' 14-27/9/2009 30.392

Campagne Flandriagroenten 21/9-11/10/2009 103.918

Campagne 'Wakkere bakker' (brood) 26/9-17/10/2009 65.064

Campagne 'kip' 5-18/10/2009 90.000

Campagne Finettes (mager varkensvlees) 19/10-1/11/2009 91.478

Campagne 'Meesterlijck' (kwaliteitsham) 9-22/11/2009 90.212

Campagne 'Meritus' (gelabeld rundvlees) 23/11-13/12/2009 101.372

Hierbij dient echter te worden vermeld dat deze campagnes worden gefinancierd met bijdragen die
door de betreffende sectoren elk jaar aan VLAM worden gestort.

Voor de andere bevoegdheden zijn er nog geen opdrachten gegeven voor nieuwe programma’s of
campagnes en worden er ook nog geen gepland.

3. Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Wat mijn bevoegdheden inzake Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering Toerisme,
Vlaamse Rand en onroerend erfgoed betreft zijn geen initiatieven lopende of gepland ter
ondersteuning van het beleid.

Wel participeert Toerisme Vlaanderen sinds jaren financieel in het tv-programma Vlaanderen
Vakantieland. Deze samenwerking is gestoeld op een bijdrage (zowel financieel als redactioneel)
van Toerisme Vlaanderen en de 5 provinciale toeristische organisaties in de productie van de
reeks.
Er is een contract gesloten tussen Toerisme Vlaanderen en VRT tot 2011.

Voor het onroerend erfgoed bestaat er een jaarlijkse traditie voor het gebruik van een regerings-
mededeling voor de Open Monumentendag. Ik kondig dit evenement, in samenwerking met Open
Monumentendag Vlaanderen en R-O Vlaanderen, jaarlijks aan via een regeringsmededeling op de
VRT. De kostprijs voor de productie van de regeringsmededeling bedroeg dit jaar 4.505 euro.

4. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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De minister heeft ter ondersteuning van zijn beleid tot hiertoe geen opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes via de VRT. Er zijn ook nog geen plannen voor dergelijke initiatieven.
De geraamde kostprijs is dus nihil.

5. Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

ENERGIE

Momenteel heb ik ter ondersteuning voor mijn beleid op het vlak van Energie nog geen opdracht
gegeven voor nieuwe programma’s of campagnes waarbij de VREG of VEA betrokken zijn, noch
werden deze reeds gepland.

WONEN

Voor wat betreft de bevoegdheid Wonen heb ik geen beroep gedaan op de korte info- of
sensibiliseringsblokjes op de VRT ter ondersteuning van het beleid.

Ik heb momenteel ook geen opdracht gegeven om gebruik te maken van dit medium ter
ondersteuning van mijn beleid.

STEDEN

Voor wat betreft de bevoegdheid Stedenbeleid heb ik nog geen opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes en ook nog niet gepland. Volledigheidshalve geef ik mee dat mijn
voorganger al begin 2009 de opdracht gegeven heeft tot de reservatie van mediaruimte voor een
tweede golf van radiospots in het kader van de "Thuis in de Stad”-campagne. Deze
vervolgcampagne ging door in de periode 05/10/2009 tot 18/10/2009 en loopt voor wat de VRT
betreft op Studio Brussel en MNM. De kostprijs voor de aankoop van de mediaruimte bij deze
zenders bedraagt in totaal 58.973,16 euro, BTW inbegrepen.

SOCIALE ECONOMIE

Voor het beleidsdomein Sociale Economie is het antwoord over de ganse lijn “nihil”.

6. Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening
en Sport

Financiën en Begroting

Ik heb ter ondersteuning van mijn beleid inzake Financiën en Begroting op dit moment geen
opdracht gegeven voor nieuwe programma’s of campagnes op geen van de Vlaamse zenders.

Sport

Als minister van sport heb ik tot op heden nog geen opdracht gegeven om, rond bestaande of
nieuwe sensibiliseringscampagnes, een beroep te doen op de VRT om info- of sensibiliserings-
blokjes op radio of televisie uit te zenden. Het is wel zo dat mijn voorganger in 2009, naar
aanleiding van de lancering van de sensibiliseringscampagne rond seniorensport, o.a. een beroep
heeft gedaan op de VRT om op Eén en Canvas Tv-spots en Radio 1 en Radio 2 radiospots, uit te
zenden.

Het regeerakkoord en de beleidsnota Sport voorziet in het verder ontwikkelen van deze sensibili-
seringscampagne. Daartoe zal in 2010 een 2de campagnegolf uitgewerkt worden maar daartoe
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werd nog geen definitief actieplan en/of mediaplan opgesteld zodat ook de kostprijs hiervan nog
niet bekend is.

Werk

Voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie is het antwoord over de ganse lijn “nihil”.

Ruimtelijke Ordening

Mijn administratie (het Departement RWO, Inspectie RWO en R-O Vlaanderen) heeft in de
voorbije jaren geen beroep gedaan op de korte info- of sensibiliseringsblokjes op de VRT ter
ondersteuning van het beleid.

Ik heb momenteel ook geen opdracht gegeven om gebruik te maken van dit medium ter
ondersteuning van mijn beleid.

7. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Momenteel heb ik ter ondersteuning voor mijn beleid op het vlak van Leefmilieu en Natuur en
Cultuur nog geen opdracht gegeven voor nieuwe programma’s of campagnes, noch werden deze
reeds gepland.

8. Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Onderwijs

Voor mijn bevoegdheid Onderwijs en Vorming werden hierover met de VRT nog geen afspraken
gemaakt.

Jeugd

Voor wat het beleidsveld jeugdwerk betreft heb ik, noch mijn administratie opdrachten gegeven
aan de VRT voor televisieprogramma’s of campagnes ter ondersteuning van mijn beleid. Er zijn
op heden ook geen concrete plannen in die zin. Wel onderzoekt mijn administratie de mogelijk-
heid om na de succesvolle reeks “Mijn Sport is Top” een reeks “Mijn Cultuur is Top” te cofinan-
cieren.

Gelijke Kansen
Binnen mijn bevoegdheid Gelijke Kansen loopt momenteel geen samenwerking met de VRT, noch
werd een initiatief in die richting gepland.

Brussel
Voor het beleidsdomein Brussel loopt momenteel geen samenwerking met de VRT, noch werd een
initiatief in die richting gepland.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 3
van 29 september 2009
van LODE VEREECK

Vlaamse overheid - Beleggingen in speculatieve fondsen

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) haalde drie jaar geleden in totaal 110 miljoen euro op
bij het grote publiek via Arkimedes. Het opgehaalde geld zou worden geïnvesteerd in Vlaamse
toekomstbedrijven.

PMV belegde echter 28 miljoen euro van het opgehaalde kapitaal in speculatieve fondsen (CDO's) van
KBC: Baker-street en Pembridge Square Finance .

Via de pers vernemen we nu dat KBC Bank en aandeelhoudersadviesbureau Deminor op 17 september
een minnelijke regeling getroffen hebben voor de waarderingsverliezen die cliënten van Deminor
hebben geleden op CDO's (collateralized debt obligations of herverpakte kredieten) verkocht door
KBC Bank.

1. Zijn er nog andere Vlaamse overheidsinstellingen die CDO's hebben aangekocht? Zo ja, welke?

2. Welke zijn de CDO’s die de Vlaamse overheid in haar bezit heeft?

Graag een overzicht van de diverse producten met hun karakteristieken (looptijd, enz.).

3. Wat is de actuele waarde van de CDO's waarin de Vlaamse overheid heeft geïnvesteerd?

Wat is de voorlopige minwaarde op deze producten?

Wat zijn de verwachtingen inzake evolutie van de waarde tegen de vervaldag?

4. Zullen de Vlaamse Regering en/of PMV en/of andere Vlaamse overheidsinstellingen ook een
minnelijke schikking treffen?

Zijn er hiervoor reeds stappen ondernomen? Welke stappen zijn door de Vlaamse Regering en/of
PMV en/of andere Vlaamse overheidsinstellingen reeds ondernomen om het verlies door de
CDO's te laten vergoeden?

5. De CDO's hebben een vervaldatum 2016 – 2017.

Zullen de Vlaamse Regering en/of PMV en/of andere Vlaamse overheidsinstellingen de CDO's
aanhouden tot die datum?
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Zal de regering stappen ondernemen als de waarde van de CDO's lager zal zijn dan de
aankoopprijs?
Overweegt de regering en/of PMV en/of andere Vlaamse overheidsinstellingen dan stappen om
het verloren bedrag te recupereren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 3) en Muyters (nr. 3).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 3 van 29 september 2009
van LODE VEREECK

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van
Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 4
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Ziekteverzuim

In opvolging van mijn schriftelijke vraag van 27 februari 2008 aan alle ministers had ik graag
volgende vragen gesteld over het personeel van de departementen en verzelfstandigde agentschappen
binnen hun respectieve beleidsdomeinen.

1. Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden genoteerd binnen de
respectieve departementen en agentschappen? Kan de minister de cijfers meedelen voor 2008 en
de stand van zaken in 2009?

2. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode
vastgesteld?

3. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd
in dezelfde periode?

4. Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5. Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode
vastgesteld?

6. Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7. Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 5, Lieten nr. 4, Bourgeois nr. 9,
Vandeurzen nr. 9, Crevits nr. 13, Van den Bossche nr. 5, Muyters nr. 4, Schauvliege nr. 8, Smet
nr. 14).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 4 van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 5
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Rechtszaken

De Vlaamse Regering, de respectieve departementen en verzelfstandigde agentschappen hebben
rechtszaken hangende bij het Grondwettelijke Hof, de Raad van State en de rechtbanken. Hiervoor
wordt een beroep gedaan op advocaten.

1. Hoeveel juridische betwistingen zijn er hangende per minister en diens departementen en
verzelfstandigde agentschappen?

2. Kan de minister een overzicht geven van de advocaten die thans een hangende rechtszaak hebben,
met vermelding van hun erelonen/provisies?

3. a) Binnen welk stadium van een dispuut/onrechtmatigheid wordt er zelf een rechtszaak opgestart,
en dit per departement en verzelfstandigd agentschap?

b) In welke mater wordt er geopteerd voor een dading?

c) Hoe worden de advocaten geselecteerd?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 6, Lieten nr. 5, Bourgeois nr. 10,
Vandeurzen nr. 10, Crevits nr. 14, Van den Bossche nr. 6, Muyters nr. 5, Schauvliege nr. 9, Smet
nr. 15).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 5 van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -137-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 6
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Externe consultants - Regelingen

Voor bijkomend advies bij onder meer het opstellen van ontwerpen van decreet, worden de leden van
de Vlaamse Regering soms bijgestaan door externe adviseurs en consultants.

1. In welke situaties heeft de minister nood aan extern betaald advies?

2. In welke mate wordt er een beroep gedaan op de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap?

3. Wie zijn de externe adviseurs waarop de minister een beroep doet indien nodig?

Op welke basis werden zij geselecteerd?

4. In hoeverre zijn er met deze consultants en adviseurs afspraken inzake de kostprijs voor extern
advies of begeleiding?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 8, Lieten nr. 6, Bourgeois nr. 14,
Vandeurzen nr. 14, Crevits nr. 18, Van den Bossche nr. 7, Muyters nr. 10, Schauvliege nr. 14,
Smet nr. 20).
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 6 van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Vraag nr. 7
van 2 oktober 2009
van LODE VEREECK

Actieplan Wetenschapscommunicatie - Promotie ingenieursstudies

Uit een enquête van Agoria, de federatie van de technologische industrie, blijkt dat meisjes het dit jaar
laten afweten voor de studie industrieel (-25%) en burgerlijk ingenieur (-12%).

Sinds het begin van de jaren negentig halveerde het aantal ingenieursstudenten waardoor onze
bedrijven met een groot tekort aan ingenieurs kampen. De Europese doelstelling (Lissabon-norm) om
het aantal afgestudeerden technologie, waaronder ingenieurs, tussen 2000 en 2010 te doen stijgen met
15 procent, wordt in Vlaanderen niet gehaald. Integendeel, we kennen een daling van 25 procent en
dat terwijl het Vlaamse hoger onderwijs een pak meer studenten telt dan tien jaar geleden.

De Vlaamse overheid werkt nochtans jaarlijks een actieplan Wetenschapscommunicatie uit.
Doelstelling van het actieplan is onder meer het maatschappelijk draagvlak en imago van wetenschap,
techniek en technologische innovatie verbeteren zodat er een grotere instroom is van jongeren naar het
hoger onderwijs en meer specifiek naar wetenschappelijke en technisch/technologische studies.

Ook het Vlaams regeerakkoord stelt expliciet dat jongeren moeten gestimuleerd moeten worden voor
een loopbaan in wetenschap en technologie.

1. Zal de minister nieuwe maatregelen nemen om jongeren en in het bijzonder meisjes te stimuleren
om te kiezen voor een technische of wetenschappelijke opleiding?

2. Kan een overzicht gegeven worden van de evolutie van het budget dat jaarlijks tot nu toe werd
uitgetrokken voor het actieplan Wetenschapscommunicatie en van de besteding ervan?

3. Wanneer werd het actieplan Wetenschapscommunicatie geëvalueerd? Is de minister van plan om
gezien de verdere daling van het aantal studenten het actieplan op korte termijn te evalueren en
door wie zal dat gebeuren? Wordt eraan gedacht om daarbij bepaalde elementen uit het actieplan
te schrappen indien ze niet de nodige impact en effecten genereren?

4. Dient er ook niet meer aandacht besteed te worden aan het stimuleren van ondernemerschap onder
de studenten die een wetenschappelijke of technische richting volgen zodat er ook meer
valorisering komt van onderzoeksresultaten?
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INGRID LIETEN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 2 oktober 2009
van LODE VEREECK

1. Het actieplan Wetenschapscommunicatie is het instrument waarmee de Vlaamse overheid zijn
beleid op het vlak van wetenschapscommunicatie en -informatie vertolkt. Het omvat alle activi-
teiten en initiatieven waarmee dit beleid gerealiseerd wordt en stelt de actoren voor die hiertoe
bijdragen.

Dit actieplan werd tot nu toe jaarlijks opgesteld. Het is gebaseerd op Vlaamse en internationale
studies en houdt rekening met de aanbevelingen van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.
Het actieplan voor 2009 werd in april goedgekeurd. De activiteiten uit het actieplan worden
bekend gemaakt via de website van het wetenschapsinformatienetwerk (www.wetenschaps-

informatienetwerk.be).

Het actieplan 2009 voorzag onder andere een oproep voor projecten wetenschapspopularisering
gelanceerd met als doelstelling meer jongeren te doen kiezen voor een technische of weten-
schappelijke richting. In het kader van deze oproep werden er 60 projecten voorgesteld, zes aan-
vragen tot verlenging van reeds bestaande succesvolle projecten en 54 nieuwe projectvoorstellen.
Deze voorstellen werden geëvalueerd door een jury van vier externe experts.

De beleidsnota ‘Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie’ die ik onlangs indiende bevat een
specifieke doelstelling rond de toename van de instroom in de studierichtingen voor weten-
schappen, technologie en andere innovatiegerelateerde richtingen.

De interesse voor wetenschap en technologie bij jongeren zal gestimuleerd worden door de onder-
werpen die aan bod komen in de wetenschapscommunicatie verder te differentiëren en te concre-
tiseren onder andere door nog nauwer samen te werken met Onderwijs en met het bedrijfsleven.

Naast wetenschap zal ook innovatie aan bod komen. Wat de jongeren betreft zullen de initiatieven
zich ook op specifieke groepen richten die tot nu toe het minst bereikt werden (zoals allochtonen
en andere kansengroepen), maar ook op toptalenten die andere specifieke noden hebben. Totnog-
toe werden een groot aantal acties opgezet specifiek gericht op meisjes. Deze genderproblematiek
zal aandacht blijven vragen gelet op het aantal meisjes in het wetenschappelijk en technisch
onderwijs.

De impact van de initiatieven bleef tot nu toe echter beperkt, een vernieuwde aanpak is
aangewezen.

Momenteel wordt door het departement EWI in samenwerking met een consultantbureau een
studieopdracht afgerond waarbij enerzijds het beleid inzake wetenschapscommunicatie in de
periode 2002-2008 wordt geëvalueerd en anderzijds een aantal scenario’s voor het toekomstige
beleid en acties worden ontwikkeld.

De verdere concretisering van nieuwe acties zal met de resultaten van deze studie rekening houden
en met de doelstellingen vermeld in de beleidsnota ‘Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie’.
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2. Budget Actieplan Wetenschapscommunicatie vanaf 1994 tot en met 2009:

De initiële budgetten werden in 2009 als volgt besteed:

De besteding van de budgetten van de vorige actieplannen verliep volgens dezelfde verhoudingen.
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3. Zoals ook reeds hierboven aangegeven wordt het beleid op het vlak van wetenschaps-
communicatie momenteel geëvalueerd. Dit gebeurt door “Resource Analysis” een externe consul-
tant aangesteld via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De evaluatie heeft betrek-
king op de periode 2002-2009. Zij wil de sterktes en zwaktes van het beleid in kaart brengen en de
impact en het effect van de afzonderlijke acties uit het actieplan meten. Deze evaluatie heeft
eveneens tot doel bouwstenen voor toekomstige beleidsscenario’s voor te stellen.

Het voorwerp van de studie omvat:
 Een analyse van de gehanteerde beleidsdoelstellingen en beleidsbehoeften en deze te toetsen

aan het resultaat van het eerste onderzoek uitgevoerd in 2001 het “Startonderzoek”, zodat de
evolutie sindsdien in kaart kan worden gebracht. In dit verband zal er ook rekening worden
gehouden met de ontwikkelingen die zich in EU-en OESO-verband hebben voorgedaan en de
wijze waarop Vlaanderen daar al dan niet heeft ingespeeld in de beleidsvoering.

 Een analyse van de manier waarop het actieplan sinds 2001 is geëvolueerd.
 Een analyse van het landschap op het vlak van de popularisering van wetenschap, technologie

en innovatie (huidig en vroeger) en dit in termen van raakvlakken (tussen actoren), taak-
afbakening, overleg en overlap, samenwerkingsmogelijkheden en samenwerkingsbelem-
meringen aanduiden, ondersteuning door de Vlaamse overheid en door andere overheden. Dit
omvat o.m. een inventaris van lopende en bestaande initiatieven (zowel deze ondersteund via
het actieplan als andere).
Sterkte/zwakte analyse van de actoren en acties, mogelijke onverenigbaarheden, monopolie-
posities, … (ontwikkeling van een deontologische code of “code of conduct”).

 Een analyse van de mate waarin de beleidsdoelstellingen worden gehaald met de huidige
invulling van het actieplan (match projectenmix met (behoeften) doelgroepen, frequentie
projecten, afzonderlijk en gecombineerd effect) m.i.v. een sterkte/zwakte analyse.

 Analyse van de mate waarin een draagvlak bestaat voor wetenschap en technologie (bij de
belangrijkste doelgroepen).

 Analyse van de manier waarop het effect van de acties wordt gemeten.
 Analyse van het lange termijn effect van bepaalde acties uit het actieplan wetenschaps-

communciatie.
 Analyse van de mogelijke raakvlakken, samenwerkingsverbanden, synergieën met beleid en

acties op het vlak van de stimulering van ondernemerszin en ondernemerschap en andere
beleidsdomeinen (en i.h.b. Onderwijs) en/of andere ontwikkelingen (ViA).

 Conclusies en aanbevelingen betreffende een effectieve(re) en efficiënte(re) beleids-
voorbereiding, realisatie, opvolging en evaluatie op het vlak van de popularisering van weten-
schap, technologie en innovatie met bijzondere aandacht voor samenwerking, complemen-
tariteit, de uitwerking van een systeem van monitoring o.m. aan de hand van indicatoren.

 Aanbevelingen formuleren betreffende de objectieven (einddoelen) en de inhoud van het
geheel van actieplannen voor de komende vier jaar. In het bijzonder voor de doelgroep
schoolgaande jeugd dient expliciet onderscheid gemaakt te worden tussen jongens en meisjes
in het verwoorden van de aanbevelingen.

De toekomstige actieplannen zullen met de aanbevelingen van deze evaluatie rekening houden.
Acties of overeenkomsten met structurele partners die niet de nodige impact genereerden of niet
passen in de beleidsscenario’s voor de toekomst zullen niet langer voortgezet worden.

Naast het actieplan wetenschapscommunicatie is er sinds 2008 eveneens een actieplan onder-
nemerschap opgesteld waarmee o.m. het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren beoogd
wordt o.a. via VLAJO vzw, Flanders DC Fell
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GEERT BOURGEOIS,
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 19
van 7 september 2009
van WILFRIED VANDAELE

Scheepsdalebrug Brugge - Erfgoedwaarde

In oktober starten de werken voor de vernieuwing van de Scheepsdalebrug in Brugge. Voor die
nieuwe brug moet de bestaande, volgens de principes van Arthur Vierendeel (1852-1940) geklonken -
niet gelaste - brug wijken.

Vierendeel was de eerste hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Technische Dienst West-
Vlaanderen en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. De manier waarop Vierendeel
metalen bruggen ontwierp, was een revolutie in de metalen bruggenbouw. Er werden vele
Vierendeelbruggen gebouwd, ook in Frankrijk, de VS, China en Japan.

In ons land werden de meeste Vierendeelbruggen verwoest tijdens de Eerste en/of de Tweede
Wereldoorlog. Sommige werden heropgericht, zoals de brug over de Schelde in Avelgem, thema ven
Streuvels’ boek “De teloorgang van de Waterhoek”.

De Scheepsdalebrug is wellicht de enige draaiende Vierendeelbrug ter wereld.

De voorbije maanden spraken tal van erfgoeddeskundigen, o.m. leden van de Vlaamse Vereniging
voor Industriële Archeologie, zich uit voor het behoud van de brug - uiteraard op een andere plaats - of
minstens van kenmerkende delen ervan.

Zijn de ministers zich bewust van de historische waarde van de Scheepsdalebrug en hebben zij reeds
voorstellen uitgewerkt om tot een oplossing te komen?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 19) en Crevits (nr. 46).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 19 van 7 september 2009
van WILFRIED VANDAELE

Ik ben mij terdege bewust van de historische waarde van de Scheepsdalebrug. Zoals u terecht opmerkt
leidde het Vierendeelprincipe van ingenieur Arthur Vierendeel tot een revolutie in de bruggenbouw
rond de eeuwwisseling van de vorige eeuw. De constructies van Arthur Vierendeel getuigen van ons
rijk industrieel verleden.

Volgens de gegevens, aangereikt door mijn administratie, is de Scheepsdalebrug in Brugge één van de
vijftien vierendeelbruggen die Vlaanderen nog rijk is. De brug, gebouwd in de jaren twintig van de
vorige eeuw, geldt wel als één van de oudste exemplaren in zijn soort, en heeft dus een zekere
historische waarde. Ook is zij wellicht de enige draaiende Vierendeelbrug ter wereld.

Het opstarten van een beschermingsprocedure is in dit stadium niet meer opportuun aangezien
Waterwegen en Zeekanaal NV beschikt over een rechtsgeldige sloopvergunning. Ook is het behoud
van de Scheepsdalebrug op de huidige locatie onhaalbaar omdat hij niet is afgestemd op de huidige
verkeersmobiliteit en de capaciteit van de onderliggende waterweg beperkt.

Mijn medewerkers zijn in overleg getreden met Waterwegen en Zeekanaal NV, het Agentschap R-O
Vlaanderen en het kabinet van Hilde Crevits om na te gaan of het verplaatsen van (een deel van) de
brug mogelijk is.

Het is onmogelijk om de Scheepsdalebrug in zijn geheel te verplaatsen. Het draaimechanisme is
bijvoorbeeld heel diep onder de grond ingemetseld en met raderen verbonden met de kelder van een
bijhorend gebouw.

Er kunnen mogelijk initiatieven worden gelanceerd om alsnog delen van de brug te bewaren. Mijn
administratie is echter van oordeel dat het - zeker gezien de uiterst hoge kosten die het met zich
meebrengt - weinig zinvol is om delen van de brug te bewaren. Het unieke karakter van de brug wordt
immers net bepaald door het geheel van de constructie. Zonder het bijhorende draaimechanisme
verliest de brug veel van haar erfgoedwaarde. Een fragmentarisch bewaarde Scheepsdalebrug kan de
vergelijking niet doorstaan met de twee intact bewaarde Vlaamse vierendeelbruggen uit het
interbellum die wel als monumenten konden worden beschermd. Namelijk de Pontbrug in Drongen
(1926) en de brug over de Leuvensesteenweg te Mechelen (1935).



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -147-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 21
van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

Sint-Lambertuskerk Tienen - Instandhoudingswerken

De Sint-Lambertuskerk van Overlaar (Tienen) is één van de oudste Romaanse kerken in Vlaanderen.
Het kerkje bevat een preromaanse rechthoekige beuk uit de 10de eeuw, een romaans koor uit de 12de
eeuw, een vierkante westtoren uit de 13de eeuw en een traptoren uit de 16de eeuw. De restauratie van
het 19de-eeuwse orgel werd voltooid in 1990.

Ondanks het feit dat deze kerk als monument werd beschermd, wordt dit gebouw volkomen
verwaarloosd. Zo wordt onder meer nagelaten om de meest elementaire instandhoudingswerken
daadwerkelijk uit te voeren, laat staan dat er sprake is van het uitvoeren van noodzakelijke
onderhoudswerken. Zo is onder meer het dak zo lek als een zeef, waardoor dit prachtige monument
elke dag meer en meer in verval raakt.

1. Welk initiatieven zullen er worden genomen opdat op zeer korte termijn de eerste onontbeerlijke
instandhoudingswerken effectief worden uitgevoerd?

2. Welke bestuurlijke instantie zal ter zake het initiatief nemen?

3. Heeft de stad Tienen reeds een subsidieaanvraag voor de restauratie van dit beschermd monument
ingediend? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo neen, welke initiatieven zullen er worden
genomen op dat dit beschermde monument effectief wordt gerestaureerd en welke bestuurlijke
instantie zal ter zake het initiatief nemen?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 21 van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

1-2. Mijn administratie bevestigt dat de Sint-Lambertuskerk in Tienen effectief in een slechte bouw-
fysische toestand verkeert. Een verbalisant van het agentschap Inspectie RWO is ondertussen ter
plaatse geweest en heeft er de nodige vaststellingen gedaan. De bevindingen van het
plaatsbezoek worden nu verwerkt in een PV, maar dit PV bevat zelf geen herstelmaatregelen.
Zodra de bevindingen zijn neergeschreven in het PV wordt dit doorgezonden naar het parket, dat
autonoom beslist over de vervolging. Aansluitend op het PV wordt een herstelvordering opge-
steld. Dit gebeurt in overleg met de erfgoedconsulent van RO-Vlaanderen. Deze herstel-
vordering wordt eveneens aan het parket bezorgd.
Het mag dus duidelijk zijn dat deze zaak heel ernstig wordt genomen en met het oog op het
behoud en herstel van de erfgoedwaarden zeer nauwgezet opgevolgd zal worden.

3. Voor de Sint-Lambertuskerk werd er geen restauratiedossier ingediend. In de loop van 2008
heeft de architect, die het dossier behartigt, dienaangaande wel overleg gepleegd met mijn
administratie, voorlopig zonder concreet gevolg.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 24
van 8 september 2009
van ULLA WERBROUCK

Scheepsdalebrug Brugge - Erfgoedwaarde

Aan het einde van de 19de eeuw ontwierp ingenieur A. Vierendeel een revolutionaire metalen ligger
zonder diagonalen, die aan de basis zou liggen van de typische “Vierendeelbruggen” die onder meer in
Vlaanderen werden gebouwd. De meeste van deze bruggen werden echter tijdens de twee
wereldoorlogen vernietigd. De oudste bekende en nog bestaande brug van dit type is de
Scheepsdalebrug in Brugge. Het is vermoedelijk de enige Vierendeel-draaibrug die op dit moment nog
bestaat.

Naar verluidt werd er voor deze unieke brug recentelijk een sloopvergunning afgeleverd. De Vlaamse
Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) stelt op haar website onomwonden: “In elk
beschaafd land zou zoiets niet kunnen gebeuren, bij ons wel ...”. De VVIA lanceerde in extremis een
actie om minstens toch nog de belangrijkste traveeën van de brug te redden en bijvoorbeeld als
monument op te stellen in de buurt van de nieuwe geplande brug.

1. Werd er al dan niet een sloopvergunning afgeleverd voor de Scheepsdalebrug? Zo ja, wanneer en
welke instantie? Op basis van welke motieven werd deze vergunning afgeleverd?

2. Werd er bij de administratieve afwikkeling van deze sloopvergunning al dan niet een gunstig
advies uitgebracht door respectievelijk de stedelijke diensten, de inzake onroerend erfgoed
bevoegde Vlaamse diensten én de diensten van de Vlaamse Bouwmeester? Op basis van welke
motieven werden betrokken deeladviezen gemotiveerd?

3. Gaat de minister er nog steeds van uit dat deze sloopvergunning volkomen terecht werd
afgeleverd? Zo ja, waarom? Zo neen, denkt men er aan om deze beslissing te herroepen en zo ja,
op welke manier én wat is daartoe de voorgestelde timing?

4. Zal men minstens toelaten dat toch nog de belangrijkste traveeën van de brug worden gered en
deze bijvoorbeeld als monument worden opgesteld in de buurt van de nieuw geplande brug? Op
welke manier wenst de minister hiertoe concreet bij te dragen?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 23) en Crevits (nr. 54).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 24 van 8 september 2009
van ULLA WERBROUCK

1. De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar heeft op 30 april 2009 de stedenbouwkundige
vergunning verleend voor de sloop van de Scheepsdalebrug en het bouwen van een nieuwe brug
(inclusief bedieningspost en ondergrondse technische ruimtes) en aanmeerconstructie voor
beroepsvaart.

De vervanging van de brug kadert in de herinrichting van de Scheepsdalelaan. De werken zijn
conform het mobiliteitsconvenant dat tussen de stad Brugge en het Vlaamse Gewest werd
afgesloten. De motivering steunt dus voornamelijk op verkeerstechnische redenen.

2. Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge verwijst in zijn advies naar de
beslissing van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie tot de bouw van de nieuwe brug en legt
op basis van interne deeladviezen van de Wegendienst, de Lokale Politie en de Mobiliteitscel een
aantal voorwaarden op aangaande de uitvoering en het verloop van de werken.

Ook de Vlaamse Bouwmeester gaf een principieel gunstig advies voor de conceptstudie en het
brugontwerp.

De procedure voorzag tot slot nog in de consultatie van de voor archeologie bevoegde entiteit
binnen mijn administratie, die eveneens gunstig advies verleende. Het advies van de voor bouw-
kundig erfgoed bevoegde entiteit is niet ingewonnen, aangezien dit slechts verplicht is voor
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen met betrekking tot geïnventariseerd of beschermd
onroerend erfgoed. De Scheepsdalebrug is echter niet beschermd of geïnventariseerd

3. Het gunstige deeladvies van de discipline archeologie van het Agentschap R-O West-Vlaanderen
Onroerend Erfgoed, gaat uit van een beoordeling van de archeologische waarde van de ondergrond
van het perceel waarop de Scheepsdalebrug gelegen is. Hun advies is dan ook terecht afgeleverd.

Een adviesaanvraag voor de brug als bouwkundig erfgoed was niet vereist daar de brug niet is
beschermd of geïnventariseerd.

De afgeleverde sloopvergunning is aldus rechtsgeldig. Het herroepen van deze beslissing behoort
niet tot mijn bevoegdheden.

4. Er kunnen mogelijk initiatieven worden gelanceerd om alsnog delen van de brug te bewaren. Mijn
administratie is echter van oordeel dat het - zeker gezien de uiterst hoge kosten die het met zich
meebrengt - weinig zinvol is om delen van de brug te bewaren. Het unieke karakter van de brug
wordt immers net bepaald door het geheel van de constructie. Zonder het bijhorende draai-
mechanisme verliest de brug veel van haar erfgoedwaarde. Een fragmentarisch bewaarde Scheeps-
dalebrug kan de vergelijking niet doorstaan met de twee intact bewaarde Vlaamse vierendeel-
bruggen uit het interbellum die wel als monumenten konden worden beschermd. Namelijk de
Pontbrug in Drongen (1926) en de brug over de Leuvensesteenweg te Mechelen (1935).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 26
van 9 september 2009
van MARK DEMESMAEKER

Beschermde watermolen Testelt - Waterbeheersplan Demervallei

De watermolen van Testelt kent een lange geschiedenis. De molen, gebouwd voor 1150 en daarmee
een van de oudste molens in de regio, was een bouwvallig krot toen hij in 1990 door de huidige
eigenaar werd gekocht. Die knapte de volledige molen op, installeerde een nieuw waterwiel en groef
een gleuf richting Demer.

Al in 1151 is sprake van een heer die zijn molenrechten afstond aan de pas gestichte abdij van
Averbode. De molen is sinds 1981 een beschermd monument.

De watermolen van Testelt moet het echter al twintig jaar zonder water stellen. De eigenaar weigert nu
nog langer geld in het monument te pompen zolang de watertoevoer niet hersteld wordt.

Een algemeen beheersplan voor de Demer en de Demerbroeken zou een oplossing kunnen bieden.
Niet alleen de watermolen van Testelt staat al jaren droog, ook de watermolen van Zichem - bekend
van de serie Wij, Heren van Zichem - moet het al een hele poos zonder water stellen. Er rijst dan ook
een probleem met de algemene waterhuishouding in de Demerbroeken. Het Demerpeil is altijd te laag
en de Demerbroeken dreigen op te drogen. De stuwen in Testelt en Zichem zouden opnieuw aangelegd
moeten worden.

Recentelijk was er een onderhoud tussen de eigenaar van de watermolen van Testelt, de dienst
Zeeschelde, Monumenten en Landschappen en de dienst Erfgoed. Blijkbaar werd indertijd de
watertoevoer afgesloten wegens overstromingsgevaar. Samen zullen ze bekijken wat mogelijk is om
weer water naar de molen te loodsen.

1. Bestaan er reeds concrete plannen voor een algemeen beheersplan voor de Demervallei?

2. Waarom werd de watertoevoer destijds afgesloten?

3. Recentelijk was er een onderhoud tussen diverse betrokken instanties. Wat zijn de resultaten van
dit onderhoud?

4. Blijkbaar is er nog een probleem met de waterrechten. Hoe kan dit probleem opgelost worden?

5. Binnen welke termijn zal er opnieuw water via de watermolen stromen?

6. Wat is de kostprijs voor de gehele operatie?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 58) en Bourgeois (nr. 26).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 26 van 9 september 2009

van MARK DEMESMAEKER

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit
en Openbare Werken.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 28
van 10 september 2009
van STEFAAN SINTOBIN

www.kustweerbericht.be - Promotie

Deze zomer laaide de discussie over de noodzaak van een apart weerbericht voor de kust opnieuw op.

De minister benadrukte, na de hernieuwde vraag van de toeristische sector aan de kust, dat er op de
webstek “kustweerbericht.be” al een goed weerbericht voor de kust terug te vinden is. De minister gaf
wel toe dat de webstek nog te weinig bekend is.

Welke initiatieven heeft de minister reeds genomen om de bekendheid van de webstek te verhogen?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 28 van 10 september 2009
van STEFAAN SINTOBIN

Tot voor kort was de webstek kustweerbericht.be vrij technisch (voornamelijk gericht op de scheep-
vaart en op watersport) en enkel beschikbaar in het Nederlands. Recent werd de webstek gebruiks-
vriendelijker en beschikbaar gemaakt in vier talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels). Als gevolg
van de vernieuwing van de webstek, worden door het agentschap Toerisme Vlaanderen volgende
acties ondernomen:

- Op 4 augustus heb ik per brief het standpunt van collega Crevits gevraagd over de bekend-
making en verspreiding van het oceanografisch meteorologisch station in Oostende.

- Op 6 oktober deelde collega Crevits mee dat zij mijn standpunt om meer promotie te maken
voor en ruchtbaarheid te geven aan het kustweerbericht deelt. Ze zal dit bespreken met haar
diensten van het Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust en zal mij hierover, wat betreft
de toeristische aspecten verder contacteren.

- Ik zal hierover dus verder overleg plegen met collega Crevits voor een toekomstgerichte
structurele aanpak.

- Op korte termijn zal een link worden geplaatst naar www.kustweerbericht.be op de kustpagina’s van
de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen.

- De viertalige folder die recent door het agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust (MDK)
ontworpen werd, zal door Toerisme Vlaanderen worden verspreid bij haar promotie van de
Kust.

- Toerisme Vlaanderen zal een verwijzing opnemen naar de website in relevante publicaties en bij
relevante promotionele acties.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 31
van 10 september 2009
van LUCKAS VANDER TAELEN

Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog - Initiatieven

De Vlaamse Regering zal initiatieven nemen en ondersteunen rond de eeuwherdenking van de Eerste
Wereldoorlog.

“Dat wervend project wordt met toerisme als trekker - als een hefboom gebruikt in het beleid voor
toerisme, cultureel en onroerend erfgoed, wetenschappelijk onderzoek, internationaal beleid, en
onderwijs en vredeseducatie. De omroepen worden daarbij actief betrokken en er wordt een
projectloket opgezet, dicht bij de relevante plaatselijke netwerken en cruciale actoren”, zo lezen we in
het regeerakkoord.

Vandaar volgende vraag aan de ministers van Toerisme, Media, Cultuur en Onderwijs.

Welke initiatieven worden er genomen op vlak van respectievelijk media, cultuur en onderwijs?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 31), Lieten (nr. 12), Schauvliege
(nr. 27) en Smet (nr. 17).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 31 van 10 september 2009
van LUCKAS VAN DER TAELEN

Antwoord Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten

Op het vlak van media zullen beleidsinitiatieven worden genomen.

De Vlaamse Regering heeft op 5 juni 2009 haar goedkeuring gehecht aan een nota met als onderwerp
“Herdenking van de honderdste verjaardag van de “Grote Oorlog” waarin onder meer de oprichting
staat van een interdepartementale werkgroep onder leiding van het Departement Internationaal Vlaan-
deren. Deze werkgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van alle relevante beleidsdomeinen, even-
tueel aangevuld met externe en/of internationale experts.

Ook de VRT zal betrokken worden bij deze interdepartementale werkgroep van het Departement
Internationaal Vlaanderen over WO I met als doel samen met de Vlaamse overheid ervoor te zorgen
dat de geschiedenis van WO I in het collectieve geheugen behouden blijft. Verder ontwikkelt de VRT,
ter voorbereiding van de herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog het cross-
mediale project 2014-18 De Grote Oorlog - 100 jaar later. De VRT installeerde een projectteam
2014-18 dat het crossmediale project voorbereidt en coördineert. Het team stelt ook de reguliere
herdenkingsprogrammatie op de VRT-netten in de novembermaand samen.

De VRT wil tevens een prestigieuze fictieserie over WOI ontwikkelen voor uitzending op Eén in
2014. Deze productie wordt momenteel voorbereid. De VRT zal dit project financieren met eigen mid-
delen en met behulp van de noodzakelijke externe fondsen (o.m. aanvraag bij het VAF). In een latere
fase zal de VRT een crossmediaal aanbod ontwikkelen. Daarvoor zal de VRT al zijn netten op radio en
televisie inzetten.

Een belangrijk onderdeel van het crossmediale project vormt ook het verzamelen en inventariseren van
originele getuigenissen over de oorlog. In het kader daarvan heeft de VRT nu de uitzendrechten
verkregen op het historisch belangrijke woordarchief van de Elfnovembergroep.

Eind jaren ’70 verzamelde de Elfnovembergroep een reeks waardevolle getuigenissen over de Eerste
Wereldoorlog. Die getuigenissen van zowel oudstrijders als burgers uit de Westhoek staan op diverse
soorten dragers, zoals smaltape, chroom- en ferrocassetes. De VRT en de Elfnovembergroep sloten
onlangs een samenwerkingsovereenkomst om deze mondelinge geschiedenis niet verloren te laten
gaan: in ruil voor de restauratie en digitalisering van de opnames verwerft de VRT de uitzendrechten
van het woordarchief. In totaal gaat het om 60 uur audio-materiaal met originele getuigenissen over de
Eerste Wereldoorlog.

De samenwerking met andere (regionale) omroepen in het kader van deze honderdjarige herdenking
kan later nog onderzocht worden.

Antwoord Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois

“100 jaar Groote Oorlog” is in de eerste plaats een moment van herdenking en bezinning rond het
vredesthema. Een herdenkingsproject rond ‘100 jaar Groote Oorlog’ biedt kansen om Vlaanderen
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internationale zichtbaarheid te geven met het vredesthema, maar ook om het vredestoerisme en het
oorlogserfgoed in de Westhoek verder te ontwikkelen. Het is de uitgelezen kans om het oorlogs-
erfgoed blijvend te herinneren en te bewaren voor toekomstige generaties. Het herdenkingsproject telt
een toeristisch luik, waarbij ik vooral zal investeren in de Westhoek, en een evenementenluik, dat zich
uitstrekt over gans Vlaanderen.

Het project moet internationaal gedragen worden en dient als hefboom in het beleid voor toerisme,
ruimtelijke ordening, mobiliteit, cultureel en onroerend erfgoed, wetenschappelijk onderzoek, interna-
tionaal beleid, onderwijs en vredeseducatie. De omroepen moeten nauw betrokken worden. Er wordt
een projectloket opgezet dicht bij de relevante plaatselijke netwerken en cruciale actoren. Er wordt
gestreefd naar duurzame toeristische effecten die ook na de herdenkingscyclus blijven spelen. De reso-
lutie van het Vlaams Parlement betreffende het Vlaams beleid voor een levende herinnering aan de
Eerste Wereldoorlog biedt het kader voor de initiatieven in 2014-2018.

Ik gaf tijdens de vorige regeerperiode al de opdracht aan Westtoer en Toerisme Vlaanderen om een
studie ter voorbereiding van dit grootschalig project uit te voeren. Het actieplan voor de toeristische
valorisatie van het erfgoed uit de eerste Wereldoorlog in de Westhoek met het oog op 100 jaar Groote
Oorlog (2014-18) heeft tot doel om:

(1) een attractief, divers en kwalitatief hoogstand toeristisch totaalproduct in de Westhoek op het
gebied van WOI te ontwikkelen;

(2) de Westhoek (Flanders Fields) uit te spelen als een topbestemming op het gebied van oorlogs-
toerisme met een duidelijk imago en bijhorende positionering, communicatie en promotie en

(3) met de diverse partners het WOI-toerisme in de Westhoek te coördineren, in het bijzonder met het
oog op de 100-jarige herdenkingsperiode. Dit plan geldt als basis voor de verdere uitwerking van
het project met betrekking tot de investeringen.

Ik zal investeren in het toeristische product in de Westhoek: zowel het oorlogserfgoed (de sites), het
toeristisch onthaal als de logiessector wordt verder toeristisch ontwikkeld. Bij het toekennen van de
investeringen zal ik rekening houden met de verschillende aspecten en deelgebieden van het rijke palet
sites verspreid in de volledige frontstreek.

De Vlaamse Regering richt een herinneringspark op, ontsluit en valoriseert het oorlogserfgoed vanuit
toeristisch oogpunt en streeft naar de erkenning van de slagvelden in de Westhoek als Unesco-
werelderfgoed. Hiertoe werd in opdracht van de Vlaamse overheid door de Vlaams bouwmeester een
open oproep procedure ingesteld voor de conceptuele uitwerking van een geïntegreerd en omvattend
project met de inrichting van het oorlogslandschap als grondslag. Via deze procedure wordt een
ontwerpteam aangesteld dat de studieopdracht voor het project ‘Herinneringspark 2014-2018’ op zich
zal nemen. De nodige middelen werden uitgetrokken om deze studie uit te maken.

Ten slotte wordt ook een ruime evenementenkalender uitgewerkt gespreid over de periode 2014 - 2018
met ondermeer een grootschalig herdenkingsevenement, dit alles in samenwerking met andere beleids-
domeinen. Vanuit een drieledige projectstructuur (op internationaal, Vlaams en lokaal niveau) en een
transparant financieringskader, wordt een grootschalig herdenkingsevenement opgericht waarin het
vredesthema en de herdenking primeren, en waarin toerisme de trekkende en coördinerende rol speelt.

De herdenking van “100 jaar Groote Oorlog” moet uitgroeien tot een heel bijzonder beleidsdomein-
overschrijdend project, dat vooral potentieel heeft voor het toerisme. Ik zal alvast gerichte financiële
impulsen geven om het vredestoerisme naar Vlaanderen, in het bijzonder naar de Westhoek, te
stimuleren. Dit ambitieuze beleidsdomeinoverschrijdend project biedt kansen om verblijfstoeristen te
werven op weloverwogen markten voor heel Vlaanderen.
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Antwoord Vlaams minister Joke Schauvliege

Op 5 juni 2009 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de projectstructuur voor de herdenking
van de honderdste verjaardag van de ‘Grote Oorlog’. Dit project wordt getrokken door het beleids-
domein Toerisme.

Vanuit het beleidsveld Cultuur zal in de eerste plaats het roerende en immateriële erfgoed een belang-
rijke rol spelen in deze herdenking. In de frontzone tonen een aantal belangrijke erkende musea en het
Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap - de IJzertoren - het roerende en immateriële erfgoed van de
oorlogsperiode.
Het bekendste van deze musea is het ‘In Flanders Fields Museum’.
De permanente presentatie van het museum wordt de komende jaren grondig herwerkt en uitgebreid.
De vernieuwde presentatie zal ongetwijfeld een van de trekpleisters van de herdenking in 2014-2018
zijn.

In de sector architectuur & vormgeving lopen enkele projecten van het Vlaams Architectuurinstituut
(VAi) (i.s.m. het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en de provincie West-Vlaanderen) die de
wederopbouwarchitectuur in de Westhoek beter bekend moeten maken. Deze projecten zijn niet
expliciet opgezet in het kader van de ‘herdenking’, maar hebben wel een duidelijke link.
Momenteel loopt er een 3-daagse lessenreeks Hedendaagse architectuur en de wederopbouw in de
Westhoek voor gidsen, architecten, stedenbouwkundigen, cultuurfunctionarissen en andere geïnteres-
seerden, georganiseerd door het Vlaams Architectuurinstituut in samenwerking met de Provincie
West-Vlaanderen.

Verder publiceerde het VAi ook volgende publicaties:
- ‘Het gekwetste Gewest. Archievengids van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek’. Deze

archievengids brengt voor het eerst de referenties naar de archieven over de wederopbouw samen,
geïllustreerd met uniek historisch beeldmateriaal.

- ‘Bouwen aan Wederopbouw. Architectuur in de Westhoek 1915-2050’. Dit boek brengt de
geschiedenis van de wederopbouw in de hele Westhoek in beeld. Het verhaal wordt bekeken door
de ogen van zij die deze operatie op het terrein verwezenlijkten: bewoners, lokale politici, plan-
nenmakers, architecten, sociale organisaties en aannemers. Het peilt ook naar de hedendaagse
omgang met wederopbouwarchitectuur.

In het programma van de Dag van de Architectuur van 11 oktober 2009 zijn eveneens enkele acti-
viteiten rond dit thema opgenomen.

In de andere kunstensectoren noch in de sector van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen zijn er
voorlopig andere initiatieven te melden met betrekking tot de ‘herdenking 100 jaar Eerste Wereld-
oorlog’.

Antwoord Vlaams minister Pascal Smet

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt via de leidend ambtenaar van het Agentschap voor
Onderwijscommunicatie vertegenwoordigd in de centrale werkgroep, die in het kader van de her-
denking van WOI in de schoot van de Vlaamse Regering werd opgericht. Deze werkgroep kwam op
dinsdag 29 september pas voor het eerst samen, dus het is nog te vroeg om te spreken over concrete
initiatieven.

De bedoeling is alvast dat de afdelingen en kanalen van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie
(AIC, Klasse en Canon) dit thema prominent zullen opnemen in de voorbereidingen en in hun werking
de komende jaren. Dit thema zal dan ook opgenomen worden tijdens de besprekingen die ik met het
Agentschap zal voeren in het kader van de nieuwe beheersovereenkomst 2010-2014.
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Verder vind ik het belangrijk dat de activiteiten rond de herdenking van WOI geplaatst worden in het
kader van herinneringseducatie, zoals het de voorbije jaren heeft vorm gekregen. Zoals de vraagsteller
weet, heeft de Vlaamse Regering tijdens de vorige legislatuur op dit vlak een centrale rol toegekend
aan de vzw Kazerne Dossin.
In de schoot van de vzw is een Bijzonder Comité Herinneringseducatie (BCH) opgericht dat is samen-
gesteld uit een aantal belangrijke actoren actief op het vlak van herinneringseducatie (Joods Museum
voor Deportatie en Verzet, Fort van Breendonk, de Auschwitz Stichting, In Flanders Fields, Oorlog en
Vrede in de Westhoek, het Veteraneninstituut, Jeugd & Vrede…), de pedagogische begeleidings-
diensten van de verschillende onderwijsnetten en het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
Dit Bijzonder Comité bundelt heel wat expertise: samen werken de leden ervan aan het verhogen van
de kwaliteit van de ondersteuning van herinneringseducatie o.a. via coördinatie en afstemming tussen
de aanbieders. De organisaties met een specifieke werking rond WOI zijn ook ruim vertegenwoordigd
in het BCH.
Volgens mij is het BCH voor het onderwijsveld uitstekend geplaatst om een centrale rol op te nemen
in de activiteiten die rond de herdenking worden opgezet. Het Agentschap voor Onderwijs-communi-
catie zal dus nauw moeten samenwerken met het BCH.

Tot slot wil ik u meegeven dat België in 2012 gastland is voor de International Task Force on Holo-
causteducation. Ook dit moment zal ik aangrijpen om herinneringseducatie en vredeseducatie in het
onderwijs te stimuleren, weliswaar vanuit de herinnering aan WOII, maar met dezelfde partners uit het
Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 33
van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Ministeriële kabinetten - Samenstelling

De ministers laten zich omringen door kabinetsmedewerkers die beleidsvoor bereidend werk
verrichten.

Er werd ook in het verleden reeds herhaaldelijk een afslanking van het aantal kabinetsmedewerkers in
het vooruitzicht gesteld en niet het minst om budgettaire redenen.

Graag had ik een antwoord ontvangen op volgende vragen:

1. Over hoeveel medewerkers mocht initieel een ministerieel kabinet beschikken op het ogenblik van
de samenstelling van de Regering?

2. Kan een overzicht gegeven worden per kabinet:
- volgens de rang van elke medewerker
- volgens de verhouding man/vrouw?

3. Welke zijn de totale personeels- en werkingskosten per kabinet (eventueel huur gebouwen
inbegrepen)?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 23, Lieten nr. 13, Bourgeois nr.
33, Vandeurzen nr. 25, Crevits nr. 66, Van den Bossche nr. 21, Muyters nr. 28, Schauvliege nr.
28 en Smet nr. 18).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 33 van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 35
van 16 september 2009
van AN MICHIELS

Faciliteitenscholen - Aanwervingsvereisten inzake taalkennis

Vorige legislatuur aanvaardde het departement Onderwijs de subsidiëring van tijdelijke aanstellingen
voor een bepaalde duur in de Franstalige faciliteitenscholen in Vlaanderen, ook als het Selorattest niet
voorafgaand aan de indiensttreding kon worden voorgelegd. Hierdoor werden aanstellingsbeslissingen
van gemeentebesturen die door de toezichthoudende overheden werden geschorst of vernietigd,
meestal omgezet in een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur.

In mei 2006 verklaarde toenmalig onderwijsminister Vandenbroucke in dat verband dat “een
ongenuanceerde toepassing van de taalwetten ertoe zou leiden dat het departement Onderwijs elke
subsidiëring zou moeten stopzetten”.

Ik meen te hebben begrepen dat het in de bedoeling van deze regering ligt om een assertief Vlaams
beleid te voeren.

In het licht daarvan had ik van de minister graag vernomen of de Vlaamse Regering met betrekking tot
de dubbele aanwervingsvereiste inzake taalkennis, dezelfde houding aanneemt als de vorige Vlaamse
Regering, dan wel of ze staat op een strikte toepassing van de twee verschillende wetten die elk
voorwaarden inzake taalkennis opleggen?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Smet (vraag nr. 21) en Bourgeois (nr. 35).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 35 van 16 september 2009
van AN MICHIELS

De problematiek van de aanstellingen en benoemingen in de Franstalige faciliteitenscholen is voor mij
uiteraard een aandachtspunt.

Mijn bevoegdheid beperkt zich evenwel tot de faciliteitenscholen waar de lokale besturen de
inrichtende macht zijn. In dat verband geef ik aan de gouverneur van de provincie Vlaams- Brabant
opdracht om in het kader van het administratief toezicht systematisch alle lijstbesluiten op te vragen en
te onderzoeken op hun wettelijkheid.

Aangezien het voldoen aan de taalregeling een subsidiëringsvoorwaarde is, zal mijn collega bevoegd
voor Onderwijs die taalkennisvereiste voor alle netten controleren.

Specifiek voor het gemeentelijk faciliteitenonderwijs zal ik op mijn beurt strikt toezien op de correcte
naleving van de taalwetgeving. Zoals gezegd vraagt de gouverneur van Vlaams- Brabant hiertoe
systematisch alle aanstellings- en benoemingsbesluiten op.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -165-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 36
van 16 september 2009
van JOHAN SAUWENS

Vlaamse administratie - Exit-interviews

Wij nemen aan dat er jaarlijks heel wat personeelsleden van de Vlaamse administratie en van Vlaamse
openbare instellingen vrijwillig ontslag nemen.

In vele ondenemingen worden er van de betrokkenen exit-interviews afgenomen om in dit verband
eventueel iets te leren.

Bestaat die praktijk ook bij de Vlaamse administratie en de Vlaamse openbare instellingen?

Zo ja, wat wordt eruit geleerd? Wat zijn de meest voorkomende redenen voor vrijwillig ontslag?

Zo neen, wordt een dergelijk initiatief eventueel overwogen?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 36 van 16 september 2009
van JOHAN SAUWENS

Binnen de Vlaamse overheid bestaat de praktijk van het afnemen van exitgesprekken. Dit is echter niet
verplicht. Elke leidend ambtenaar beslist zelf of er wel of geen exitgesprekken worden gehouden.

Uit een rondvraag blijkt dat ongeveer de helft van de entiteiten op systematische wijze exit-interviews
houdt of exit enquêtes (een vragenlijst) afneemt. In 19 entiteiten worden deze exitinterviews niet op
systematische wijze afgenomen maar enkel steekproefsgewijs of in specifieke situaties (bijvoorbeeld
bij knelpuntfuncties). Bij 13 entiteiten die geen exit interviews afnemen, wordt wel aangegeven dat er
‘informele gesprekken’ worden gehouden, meestal met de leidinggevende en in mindere mate met de
personeelsverantwoordelijke.

Een exitinterview heeft als doel informatie te verzamelen over de vertrekredenen van personeels-
leden. Op deze manier kan er zowel bij het algemene als bij het entiteitspecifieke personeelsbeleid
rekening mee worden gehouden.
De meest voorkomende redenen voor vrijwillig ontslag zijn (geordend naar belangrijkheid):

- beperkte doorgroeimogelijkheden;
- te belastende woon-werkverplaatsing - dichter bij huis willen werken;
- onvrede met verloning;
- andere verwachting m.b.t. de jobinhoud;
- unieke nieuwe carrièrekans;
- moeilijk kunnen omgaan met het grote aantal procedures en regels / overheidscultuur.

De meeste entiteiten die geen exitinterviews of enkel in specifieke situaties exit-interviews afnemen,
overwegen om deze in de toekomst wel systematisch af te nemen.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 37
van 16 september 2009
van JOHAN SAUWENS

Vlaamse administratie - Telefoonpermanentie

Nu en dan bereiken ons klachten dat de Vlaamse administratie en/of Vlaamse openbare instellingen
niet bereikbaar blijken te zijn (lees: de telefoon wordt niet opgenomen) op wat als normale
kantooruren kan worden beschouwd.

Bestaan er regels wat betreft telefoonpermanentie? Wat zijn die regels?

Voor welke onderdelen van de Vlaamse administratie gelden ze?

Bestaan er regels wat betreft doorverbinden van telefoons?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 37 van 16 september 2009
van JOHAN SAUWENS

De diensten van de Vlaamse overheid moeten bereikbaar zijn tijdens de zogenaamde ‘servicetijd’.
Deze servicetijd wordt omschreven in de werktijdregeling die in de arbeidsreglementen wordt gere-
geld en kan verschillen van entiteit tot entiteit maar verloopt normaliter van 8u30 tot 12u30 en van
13u15 tot 17u.
Deze regels voor de werktijdregeling gelden voor de diensten van de Vlaamse overheid, zijnde de
departementen, de IVA's met en zonder rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijke EVA's, de strate-
gische adviesraden en het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeen-
schapsonderwijs. Agentschappen waarop de werktijdregeling niet van toepassing is, hebben een eigen,
aangepaste werktijdregeling.

Waar er bemande telefooncentrales staan – die enkel een ondergeschikte opvangfunctie hebben, dit is
als de interne opvang op de dienst niet correct gebeurt – gelden per gebouw lokale afspraken met de
telefonisten.
Ook worden er binnen de beleidsdomeinen afspraken gemaakt over telefonische permanentie / bereik-
baarheid. Bijvoorbeeld: binnen het beleidsdomein Bestuurszaken worden de afspraken over telefo-
nische bereikbaarheid op hun intranetsite beschreven.

De afspraken voor het doorverbinden van telefoons (en voor de telefonische dienstverlening in het
algemeen) zijn uitgewerkt in het actieplan 'Klant aan de lijn' dat aan alle leidinggevende ambtenaren
van het ministerie is meegedeeld. (zie extranet: http://koepel.vonet.be/telefonie)
Dit actieplan bepaalt onder meer dat de telefoons van ambtenaren bij afwezigheid moeten worden
opgenomen door collega’s in hetzelfde lokaal of doorgeschakeld moeten staan naar een collega die
gelijkaardige dossiers behandelt of naar het dienstnummer (centrale opvangnummer) van de afdeling.
De dienstnummers van de verschillende departementen, agentschappen en hun afdelingen of diensten
worden gecommuniceerd op het internet (www.vlaanderen.be/adressen), in de Gids van de Vlaamse
overheid en in andere algemene communicatie over de overheid (telefoongidsen, administratieve
gidsen, wegwijs-informatie,…).
Voor eerstelijns- en wegwijsinformatie kan de burger elke werkdag van 9u tot 19u terecht op nummer
1700 (Vlaamse infolijn).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 38
van 17 september 2009
van MARINO KEULEN

Autosnelwegparkings - Uitrusting en onderhoud

De internationale Automobielfederatie FIA Testte 101 picknickzones langs de belangrijkste Europese
autowegen. Touring voerde in opdracht van FIA de test uit in België.

Uit dit onderzoek blijkt dat de picknickzone langs de E313 in Diepenbeek tot de slechtste van Europa
behoort. Ook de picknickzone aan de E314 in Houthalen-Oost ligt er belabberd bij.

Picknickzones en parkeergelegenheid langs een autosnelweg zijn een soort visitekaartje voor een land,
zeker als deze zones de eerst halteplaatsen zijn na een grensovergang. Echter, de genoemde plaatsen
langs de E313 en de E314 zijn nauwelijks of niet ingericht. Enkel in de rustzone aan de E314 in
Houthalen-Oost is een klein restaurantje met minimale uitrusting aan sanitair. Maar, tussen het
struikgewas en op de grasvelden zijn heel wat onsmakelijke sporen van stoelgang te vinden, gebruikt
toiletpapier en heel wat picknickafval. Beide plaatsen kunnen dus bezwaarlijk “visitekaartjes”
genoemd worden.

1. Zijn de resultaten van het onderzoek van FIA de minister bekend?

2. Gebeuren er controles op bijvoorbeeld sluikstortingen? Zo ja, met welke frequentie?

3. Welke maatregelen worden nu genomen om de rustzones langs de E314 en de E313 proper en
veilig te maken en te houden?

4. Wordt de verbetering van de twee vermelde picknickplaatsen opgenomen in het
uitvoeringsprogramma van de Administratie Wegen en Verkeer?

5. Wordt Toerisme Vlaanderen betrokken bij de inrichting van picknickzones langs de
autosnelwegen vanuit de toeristische meerwaarde die dergelijke zones in grensgebieden kunnen
hebben? Zo ja, op welke manier? Zo neen, waarom niet?

6. Welke maatregelen zal de minister nemen om van deze plaatsen echte visitekaartjes te maken, met
voldoende aanwezigheid van sanitaire installaties, rustbanken, vuilnisbakken, aanwezigheid van
een telefoon en garanties op veiligheid, maar ook met informatie over wat Vlaanderen op
toeristisch vlak te bieden heeft?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 38) en Crevits (nr. 92).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 38 van 17 september 2009
van MARINO KEULEN

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Hilde Crevits Vlaams minister van Mobiliteit
en Openbare Werken.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 39
van 22 september 2009
van LIESBETH HOMANS

Monumentinvest - Kolonie van Merksplas

De jongste jaren werden er verschillende onderzoeken gevoerd die een aantal mogelijkheden van
alternatieve financiering omtrent restauratie/renovatie van onroerend erfgoed naar voren hebben
gebracht.

Zo riep - eind 2007 - toenmalig Vlaams minister Dirk Van Mechelen de Kolonie van Merksplas uit tot
proefproject van Monumentinvest. Hierdoor zou er op relatief korte termijn geld gevonden kunnen
worden om met de renovatiewerkzaamheden te starten. Daarvoor had de minister naar eigen zeggen de
medewerking van alle ministers nodig en moesten ook privépartners gevonden worden. Dat leidde
uiteindelijk tot het eerder genoemde Monumentinvest.

De Kolonie van Merksplas werd daarvoor het proefproject, waarna de Vlaamse Regering het
betrokken decreet zou evalueren (op basis van die resultaten zouden eventuele obstructies uitgeklaard
worden en een concrete structuur worden voorgesteld).

Tevens zou er een Vlaamse participatiemaatschappij worden opgericht die zich tot doel zou stellen om
publieke en private partners samen te brengen met het oog op de herbestemming van de Kolonie van
Merksplas.

1. Wat is de stand van zaken van het al dan niet bestaande decreet “Monumentinvest”?

2. Is de desbetreffende Vlaamse participatiemaatschappij opgericht?

3. Zijn er reeds privépartners voor het proefproject Merksplas Kolonie gevonden?

4. Is er een haalbaarheidsstudie opgesteld?

5. Hoeveel financiële middelen zijn er thans ter beschikking voor de renovatie?
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 39 van 22 september 2009
van LIESBETH HOMANS

1. Hoewel mijn voorganger de kolonie van Merksplas uitriep tot proefproject van Monumentinvest,
is het idee voor de oprichting van Monumentinvest nooit verder gegaan dan een beperkte
conceptnota van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) betreffende investeringsinstrumen-
ten voor erfgoeddossiers.

PMV gaf met deze conceptnota een eerste aanzet. De administratie noch PMV hebben echter de
opdracht gekregen deze nota in detail uit te werken in een businessplan of een ontwerpdecreet.

2. Neen. Zie het antwoord op vraag 1.

3. Volgens mijn administratie, PMV en de gemeente Merksplas is het zogenaamde proefproject
Merksplas Kolonie stilgevallen na het overhandigen van de haalbaarheidstudie(s). De conclusies
van de studie(s) zijn niet vertaald in concrete beslissingen of opdrachten. Hierdoor is de voorop-
gestelde volgende fase van het project – het uitwerken van de bestekken voor het aantrekken van
private partijen – niet aangevat.

4. In 2007 en 2008 voerde PMV een haalbaarheidstudie uit in opdracht van mijn voorganger.
Deze studie bestond uit twee fasen: (1) een financiële haalbaarheidstudie op basis van beschikbare
marktinformatie en (2) een consultatieronde waarbij diverse private partijen, kabinetten en admini-
straties werden gepolst naar hun mogelijke inbreng en rol in het project.

De resultaten van de financiële haalbaarheidstudie werden bevestigd door een parallel gevoerde
haalbaarheidstudie door Idea Consult, in opdracht van de gemeente Merksplas.
Ik heb deze studies recentelijk opgevraagd bij PMV.

5. Voor het project Merksplas Kolonie zijn nog geen middelen ter beschikking voor de renovatie.
Er is nog geen dossier ingediend bij de Vlaamse Overheid voor een subsidieaanvraag. De subsi-
diemogelijkheden van de provincie Antwerpen zijn gekoppeld aan de subsidies van de Vlaamse
Overheid.

De gemeente Merksplas heeft ons meegedeeld dat zij, na de aankoop van de gronden en de
gebouwen van de Regie der Gebouwen, (quasi) geen middelen meer ter beschikking heeft voor de
renovatie.

Andere financieringsbronnen zijn ons vandaag niet gekend.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 40
van 22 september 2009
van PATRICIA CEYSENS

Crematorium Hofheide Holsbeek - Stand van zaken

Uit de berichtgeving in Het Nieuwsblad van 11 juli laatstleden omtrent het crematorium Hofheide in
Holsbeek verneem ik dat door de Vlaamse regeringswissel de bouw van het crematorium vertraging
dreigt op te lopen.

1. Erkent de minister deze vertraging?

2. Wat is de stand van zaken betreffende het crematorium Hofheide in Holsbeek?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 40 van 22 september 2009
van PATRICIA CEYSENS

1. Op vandaag is er geen sprake van vertraging.
Pas op 24 april 2009 is het ontwerp van het perceel ruwbouw en dakbedekking ingestuurd met de
vraag om subsidiëring. Bovendien wacht de administratie nog op de herwerkte versie van dit
ontwerpdossier. De overige percelen zijn op vandaag nog niet ingediend.

2. Mijn administratie bereidt de nodige maatregelen en beslissingen voor om, na afronding van de
dossiers, de aanvang van de bouw zo vlug mogelijk op te kunnen starten.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 41
van 22 september 2009
van PETER REEKMANS

Crematorium Hofheide Holsbeek - Subsidiëring

De Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Hofheide plant de bouw van een crematorium in
Holsbeek. Het crematorium zou einde 2011 operationeel moeten zijn, de totaalprijs werd begroot op
12 miljoen euro. Alle noodzakelijke milieu- en bouwvergunningen zijn goedgekeurd. De
vooraankondiging van de aanbesteding werd ook al uitgeschreven.

Het is echter lang niet zeker dat de bouw van crematorium Hofheide dit najaar zoals voorzien kan
starten. De Vlaamse Regering moet nog met 3,5 miljoen euro aan subsidies over de brug komen. Die
subsidies werden alleszins vooropgesteld door de vorige Vlaamse Regering. Toen die in lopende
zaken ging naar 7 juni toe, bleef de eigenlijke toezegging uit.

Zal de subsidiëring snel rond zijn zodat de geplande aanvang van de bouwwerkzaamheden nog in
2009 kan aanvatten ?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 41 van 22 september 2009
van PETER REEKMANS

Pas op 24 april 2009 is het ontwerp van het perceel ruwbouw en dakbedekking ingediend met de vraag
om subsidiëring. Bovendien wacht de administratie nog op de herwerkte versie van dit ontwerp-
dossier. De overige percelen zijn op vandaag nog niet ingediend.
Het is dus voorbarig te stellen dat de Vlaamse regering nu al met 3,5 miljoen euro aan subsidies over
de brug moet komen.
Mijn administratie bereidt de nodige maatregelen en beslissingen voor om, na afronding van de
dossiers, de aanvang van de bouw zo vlug mogelijk op te kunnen starten.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 42
van 22 september 2009
van PETER REEKMANS

Crematoria - Stand van zaken

De Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Hofheide plant de bouw van een crematorium in
Holsbeek. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 28 Oost-Brabantse gemeenten en de provincie
Vlaams-Brabant, waarbij de Vlaamse overheid bijkomend zou subsidiëren.

Het crematorium zou einde 2011 operationeel moeten zijn, de totaalprijs werd begroot op 12 miljoen
euro.

1. Hoeveel crematoria telt Vlaanderen ?

Hoe zijn ze verdeeld over de verschillende provincies ?

2. Is er volgens de minister - abstractie makend van het lopende dossier in Holsbeek - nog behoefte
aan bijkomende crematoria ?

3. Indien de subsidiëring met 3,5 miljoen euro van het geplande Oost-Brabantse crematorium
effectief plaatsvindt, stelt de minister dan ook voor andere (toekomstige of huidige) crematoria
nieuwe financiële middelen in het vooruitzicht ?

4. Hoe evalueert de minister de structuur opgezet i.v.m. het Oost-Brabantse dossier via een
intergemeentelijke samenwerking met o.a. ook de provincie als deelnemer ?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 42 van 22 september 2009
van PETER REEKMANS

1. Het Vlaamse Gewest telt momenteel zeven crematoria. Deze crematoria zijn als volgt over de
verschillende provincies verdeeld:

- Provincie Antwerpen: 2 (Turnhout en Wilrijk)

- Provincie Limburg: 1 (Hasselt)

- Provincie Oost-Vlaanderen 2 (Lochristi en Sint-Niklaas)

- Provincie Vlaams-Brabant: 1 (Vilvoorde)

- Provincie West-Vlaanderen: 1 (Brugge).

2. Ik heb geen bevoegdheid om te oordelen of er al of niet behoefte is aan bijkomende crematoria. In
toepassing van artikel 2, tweede lid, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging, kan elke gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband een crematorium
oprichten en beheren. Het komt aan deze instanties toe te oordelen of een crematorium nood-
zakelijk is of niet.

3. In het verleden werden de crematoria van Wilrijk, Lochristi, Turnhout en Sint-Niklaas aan 30%
gesubsidieerd.

Het crematorium van Kortrijk zit in de gunningsfase. Het perceel 1 – ruwbouw - en het perceel 2 –
afwerking - zijn aanbesteed, maar wachten nog op bijkomende subsidies om de werken te kunnen
starten.
Het crematorium van Holsbeek is in de ontwerpfase en wacht op subsidies om in aanbesteding te
gaan.
Een crematorium in Aalst en een nieuw crematorium in Vilvoorde zijn gepland, maar het ontwerp
is nog niet opgemaakt.

De huidige regelgeving laat enkel toe om de eerste investering te subsidiëren aan 30%. De verbou-
wingen, de uitbreidingen, de herstellingen en/of het plaatsen van bijkomende ovens bij de huidige
crematoria zijn niet subsidieerbaar.

4. In 2005 hebben een aantal gemeenten uit het arrondissement Leuven gebruik gemaakt van de
mogelijkheden geboden door het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samen-
werking om een opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer op te richten. Dat dossier
werd gestaafd door een motiveringsnota, een bestuursplan, een ondernemingsplan en een ontwerp
van statuten, die de levensvatbaarheid van de vereniging aantoonden. In het kader van de toezicht-
procedure heeft mijn ambtsvoorganger dan ook zijn goedkeuring gehecht aan die oprichting. Na
de oprichting is ook de provincie Vlaams-Brabant tot de vereniging toegetreden. Ook dat gebeurde
binnen de mogelijkheden van het decreet intergemeentelijke samenwerking. Ik vestig er nogmaals
de aandacht op dat het niet aan de toezichthoudende overheid toekomt om de werking van een
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intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat binnen de krijtlijnen van het decreet intergemeen-
telijke samenwerking functioneert, te evalueren. Dat is de exclusieve bevoegdheid van de initia-
tiefnemers in het licht van de autonomie waarover zij beschikken om intergemeentelijk samen te
werken.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 43
van 22 september 2009
van PATRICIA CEYSENS

Kartuizerklooster Leuven - Bestemming

Het vijftiende-eeuwse Kartuizerklooster aan de Bankstraat in Leuven staat sinds 2004 leeg. Dit
klooster werd door de KU Leuven aangekocht. Naar verluidt heeft de KU Leuven de bedoeling er een
Child Convent Center in te richten.

Uit de berichtgeving in Het Nieuwsblad van 5 augustus laatstleden blijkt dat de KU Leuven
momenteel in overleg is met het Vlaams Gewest en de dienst Monumenten en Landschappen om de
mogelijkheden van deze site te bekijken.

Wat is de stand van zaken betreffende het Kartuizerklooster in Leuven?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 43 van 22 september 2009
van PATRICIA CEYSENS

Ik vind het belangrijk dat leegstaande monumenten een passende herbestemming kunnen krijgen. Ik
ondersteun dan ook het huidige overleg tussen de betrokken partijen in het dossier over het Kartuizer-
klooster te Leuven.

Het dossier bevindt zich momenteel in een verkenningsfase. Op 9 juli vond ter zake een eerste overleg
plaats tussen de architect van de universiteit, de stad Leuven en mijn administratie. Op 4 augustus
volgde een plaatsbezoek.

Tijdens de vermelde besprekingen zijn de krijtlijnen uitgezet, waarbinnen herbestemming en uitbrei-
ding kunnen worden overwogen. Voor de inplanting van een nieuwbouw kan bijvoorbeeld inspiratie
worden gezocht in de oorspronkelijke structuur van het klooster, waarvan verschillende delen in de
loop der tijden zijn gesloopt.

Op basis van deze eerste besprekingen onderzoekt de architect verder de herbestemmings- en
uitbreidingsmogelijkheden. Tot nu toe is er nog geen concreet herbestemmings- of restauratieproject
voor het Kartuizerklooster voorgelegd.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 44
van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Vlaamse overheid - Selectiebureaus - Vlaams Huis New York

De recent ontslagen directeur van het Vlaams Huis in New York werd naar voor geschoven na een
selectie door het selectiebureau Hudson. De geselecteerde kandidaat bleek niet te voldoen.

1. Hoeveel werd door Hudson aan de Vlaamse overheid gefactureerd voor de aanwervingsprocedure
van de directeur van het Vlaams Huis in New York?

Waren er bijkomende kosten? Zo ja, welke en hoeveel bedroegen die?

2. Op basis van welke criteria wordt bij de rekrutering van (top)ambtenaren en/of topfunctionarissen
een beroep gedaan op Jobpunt Vlaanderen, private selectiebureaus of Selor?

3. Waarom werd voor de rekrutering van de directeur van het Vlaams Huis in New York specifiek
een beroep gedaan op een privaat selectiebureau?

4. Kan de minister een overzicht geven (in absolute aantallen en relatief) van het aantal rekruteringen
in 2008 en 2009 via respectievelijk Jobpunt Vlaanderen, private selectiebureaus en Selor?

5. Kan de minister een overzicht geven van de gemiddelde kostprijs per functieniveau voor een
rekruteringsopdracht naargelang gebruik wordt gemaakt van Jobpunt Vlaanderen, private
selectiebureaus of Selor?

6. Worden met de private rekruteringsbureaus afspraken gemaakt voor het geval aanbevolen
kandidaten niet zouden voldoen voor de betrokken functie? Zo ja, welke?

Wordt er gebruik gemaakt van een clausule van financiële tegemoetkoming indien de kandidaat
duidelijk en op korte termijn niet blijkt te functioneren? Zo neen, overweegt de minister in de
toekomst dergelijke afspraken te maken n.a.v. de recente problemen m.b.t. het Vlaams Huis in
New York?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 44 van 23 september 2009
van LODE VEREECK

1. Hudson heeft niet aan de Vlaamse overheid gefactureerd, maar aan 'Flanders House inc.'.

2. Voor de selectie van de topambtenaren van de Vlaamse overheid zoals bedoeld in het kaderdecreet
van 18 juli 2003 (N-functies) wordt er in principe een beroep gedaan op Jobpunt Vlaanderen.
Overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006, gebeurt de cv-
screening door Jobpunt Vlaanderen. Voor de uitvoering van andere procedureonderdelen schakelt
Jobpunt Vlaanderen ook private selectiekantoren in. Op basis van Europese aanbestedingsproce-
dures worden die selectiekantoren gekozen die op basis van hun ervaring en competenties het
meest geschikt worden bevonden voor de uitvoering van bepaalde opdrachten. Jobpunt Vlaande-
ren legt aan deze selectiekantoren bijkomende voorwaarden op, zoals een deontologische code die
bij de uitvoering van opdrachten moet gevolgd worden. Ook de interne medewerkers van Jobpunt
Vlaanderen moeten een deontologische code volgen bij de uitvoering van hun taken.

Voor de statutaire selectieprocedures van de Vlaamse ministeries, is Selor in principe de selector
(cfr. artikel 87 van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen). De Vlaamse overheid
sloot op 27 maart 2009 een protocol af met Selor, waardoor de Vlaamse overheid deze procedures
voor een termijn van 2 jaar zelf kan uitvoeren, in afwachting van een definitieve oplossing. De
Vlaamse Regering heeft Jobpunt Vlaanderen aangeduid om deze statutaire selectieprocedures voor
de Vlaamse ministeries uit te voeren. Dit gebeurt in principe door eigen personeel, of door private
selectiekantoren, indien er bvb. grote groepen van kandidaten gescreend moeten worden.

Voor de meeste andere vacatures geldt het principe van vrijheid van selector (Vlaams Personeels-
statuut). Hiervoor is de betrokkenheid van Jobpunt Vlaanderen en Selor dus niet verplicht. De
entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen kiezen of zij een beroep doen op Jobpunt Vlaanderen
of deze procedures door eigen personeelsleden laten uitvoeren of zelf private selectiekantoren
inschakelen.

3. 'Flanders House inc.' was opdrachtgever voor de rekrutering van de directeur, niet de Vlaamse
overheid.

4. Mijn administratie heeft niet automatisch toegang tot de gegevens over het aantal rekruteringen
die entiteiten in eigen beheer uitbesteden aan private selectiebureaus. Mijn administratie heeft
deze vraag mee opgenomen in de gecoördineerde rondvraag naar bestuursgegevens van al de
entiteiten van Vlaamse overheid. Ik zal u hiervoor zo spoedig mogelijk een aanvullend antwoord
bezorgen.

5. Mijn administratie heeft niet automatisch toegang tot de gegevens betreffende de gemiddelde kost-
prijs per functieniveau voor een rekruteringsopdracht die entiteiten in eigen beheer uitbesteden aan
private selectiebureaus. Ook werd uit eerdere rondvragen geleerd dat een goede afbakening van
wat wel en wat niet als kosten van een rekruteringsopdracht wordt beschouwd, onontbeerlijk is.
Mijn administratie zal een duidelijke afbakening ontwerpen en de vraag mee opnemen in de
volgende gecoördineerde vraag naar bestuursgegevens van al de entiteiten van de Vlaamse
overheid.
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6. In de contracten die Jobpunt Vlaanderen sluit met de private selectiekantoren waarmee zij samen-
werkt, wordt standaard de volgende bepaling opgenomen:

“In aanvulling van de garantiebepalingen, verplicht de opdrachtnemer zich ertoe de selectie-
opdracht gratis te hernemen wanneer blijkt dat de positief geadviseerde kandidaat die een volle-
dige procedure heeft doorlopen, binnen de 6 maanden te rekenen vanaf datum van indiensttreding
niet voldoet aan de vooropgestelde functievereisten. Deze termijn wordt verlengd tot 1 jaar indien
de rekrutering moet hernomen worden ten gevolge van aantoonbare procedurefouten.”
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 45
van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Parallelle structuren - Oprichting en controle

De recente problemen m.b.t. het Vlaams Huis in New York lijken, naast andere voorbeelden, te wijzen
op een gebrekkige controle van het gebruik van belastingsmiddelen.

Het is blijkbaar een gangbare praktijk geworden om nieuwe initiatieven onder te brengen in allerlei
aparte structuren (zoals vzw’s, fondsen en stichtingen), in plaats van deze initiatieven onder te brengen
bij de bestaande administratieve organisatievormen.

1. Op welke basis wordt beslist om nieuwe initiatieven onder te brengen in aparte structuren i.p.v. de
bestaande administratieve structuren hiermee te belasten?

Wat zijn de beweegredenen om van deze aparte structuren gebruik te maken en wat zijn de criteria
om deze initiatieven hier al dan niet in onder te brengen?

2. Onlangs maakte een opiniemaker (Rudy Aernoudt, “Gesjoemel Vlaams huis is top van ijsberg”,
De Tijd, 4/09/2009) gewag van “honderden vzw’s of analoge structuren”.

Hoeveel dergelijke aparte structuren bestaan er vandaag exact? Kan de minister een oplijsting
geven van alle aparte structuren die de Vlaamse overheid reeds heeft opgericht?

Wat zijn de bedragen aan publieke middelen die jaarlijks naar elk van deze structuren worden
gedoteerd?

3. Plant de regering in deze nieuwe legislatuur nieuwe gelijkaardige aparte structuren te creëren? Zo
ja, welke en voor welke doeleinden?

4. Hoe verloopt de controle op het gebruik van de toegekende middelen aan deze aparte structuren?
Kan de minister een overzicht geven van de controlemechanismen die gelden voor publieke
middelen die aan dergelijke structuren worden toegekend?

Wat zijn de verschillen met de klassieke controlemechanismen, voor middelen beheerd door de
bestaande administraties?

5. Is de minister van oordeel dat de huidige controlemechanismen voor publieke middelen die
worden toegepast voor dergelijke structuren, afdoende zijn? Wordt – n.a.v. de recente
gebeurtenissen rond het Vlaams Huis in New York – een herziening gepland en zo ja, over welke
aanpassingen gaat het?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 30, Lieten nr.14, Bourgeois nr.45,
Vandeurzen nr.35, Crevits nr. 102, Van den Bossche nr.31, Muyters nr. 39, Schauvliege nr. 39,
Smet nr. 27).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 45 van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 46
van 24 september 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Kasteel van Ooidonk - Nutsleidingen

Het Kasteel van Ooidonk en de ruime omgeving ervan vormen een site die wordt gekenmerkt door
belangrijke intrinsieke erfgoedwaarden. Het lijkt dan ook relevant dat er bij de uitvoering van
infrastructuurwerken en de aanleg van nutsleidingen in dergelijke gebieden, bijzondere aandacht
uitgaat naar het maximale behoud van die intrinsieke erfgoedwaarden.

Helaas werd bij de aanleg van een nieuwe riolering op het domein rond het Kasteel van Ooidonk,
gekozen voor een gemakkelijkheidsoplossing en werden de bomen in de aanpalende dreef verwijderd.

Nochtans blijken er voor de aanleg van nutsleidingen heel wat realistische alternatieven te bestaan ,
die vanuit het standpunt van de uitvoerder van de infrastructuurwerken misschien wel duurder zijn,
maar die wel het behoud van de erfgoedwaarden garanderen.

Zo gebruiken sommige gasmaatschappijen het principe van ondergrondse boring om onder niet-
verplaatsbare objecten (bv. een huis) leidingen aan te leggen. Een procedé dat zowel technisch als
financieel perfect haalbaar is. Of, zoals dat bij de aanleg van de Antwerpse Leien gebeurde, kon in dit
geval ook geopteerd worden voor een tijdelijke verplaatsing van de bomen uit de kasteeldreef in
Ooidonk.

1. Welke alternatieven die het behoud van de intrinsieke erfgoedwaarden op het domein van het
Kasteel van Ooidonk konden garanderen, werden onderzocht?

2. Op basis van welke afweging werd uiteindelijk toch geopteerd voor een “klassieke” uitvoering van
de rioleringswerken?

3. Bestaat er binnen de administratie een algemeen beoordelingskader dat van toepassing is om na te
gaan of en op welke manier deze werken kunnen worden uitgevoerd met behoud van de
intrinsieke erfgoedwaarden?

Zo ja, wat is de inhoud van dit beoordelingskader? Zo neen, wordt er aan gedacht dit te maken en
binnen welke termijnen?

4. Op welke manier wordt het overleg tussen de administratie Openbare Werken (en eventuele
andere betrokkenen) en de administratie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed) georganiseerd met betrekking tot de aanleg van nutsleidingen in zones met onroerend
erfgoed?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 46) en Crevits (nr. 107).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 46 van 24 september 2009
van DIRK VAN MECHELEN

1. De Ooidonckdreef is op 7 december 1996 beschermd als monument als onderdeel van het Kasteel-
domein van Ooidonck. Ze bezit inderdaad een belangrijke intrinsieke erfgoedwaarde. Het is een
imposante lindendreef, voor het eerst aangeplant ca. 1567.

De dreef kan voor wat haar toestand (boomuitval, vitaliteit van de resterende bomen) betreft
onderverdeeld worden in drie segmenten. Een eerste deel strekt zich uit van de dorpskom van
Leerne tot de Tweekoningenstraat, het tweede deel is gelegen van de Tweekoningenstraat tot de
Blauwe Poort, het derde deel situeert zich voorbij de Blauwe Poort. In het eerste deel, waar de
collector wordt gepland, is de situatie het slechtst. Ongeveer de helft van de positiebomen (boom
die aangeplant is op de oorspronkelijke plaats) is in de loop van de voorbije decennia verdwenen
als gevolg van de aanleg van opritten, bodemcompactatie (een vorm van bodemdegradatie waarbij
de bodemstructuur verloren gaat omdat de bodem wordt samengedrukt) door parkeren e.d. Als
gevolg hiervan is het oorspronkelijk homogeen karakter van de dreef (met o.a. een vaste plant-
afstand) sterk aangetast. Een aantal van de resterende bomen geeft blijk van een verminderde
vitaliteit. In tegenstelling tot wat in de vraag vermeld staat, zijn de bomen nog niet verwijderd.

In de loop van het jarenlange besluitvormingsproces zijn zowel tracéalternatieven als uitvoerings-
alternatieven bestudeerd.
Alle tracéalternatieven werden verworpen op grond van technische argumenten en/of op grond van
overwegingen vanuit de sectoren onroerend erfgoed en natuur. Ze hielden immers steeds minstens
even grote bedreigingen in voor de erfgoed- en/of natuurwaarden van andere onderdelen van het
Kasteeldomein (o.a. waardevol valleibos in ankerplaats en VEN-gebied).
De bestudeerde uitvoeringsalternatieven bleken om technische redenen niet haalbaar. Zo werd
ondergrondse boring (onderdoorpersing) verworpen omwille van de benodigde sectie (zowel
collector als persleiding) en omdat er hoe dan ook nieuwe aansluitingen moesten komen voor alle
woningen. Deze zullen onvermijdbare schade aan het wortelgestel van de bomen tot gevolg
hebben. Tijdelijke verplaatsing van de bomen en herinplanting na de werken is geen optie omdat
er door de niet te vermijden uitval te weinig vitale bomen zullen overblijven om de dreef opnieuw
een homogeen karakter te verlenen.

2. Uiteindelijk is, in samenspraak met de stad Deinze, Aquafin en het Agentschap R-O Vlaanderen,
Onroerend Erfgoed gekozen, voor een aanleg in open sleuf en tot gehele heraanplanting van het
eerste segment van de dreef om volgende redenen:

 Door de noodzakelijke vernieuwing van alle individuele huisaansluitingen wordt de verdere
uitval van de resterende bomen verwacht, dit door de onvermijdbare schade aan het wortel-
gestel die hiermee samengaat.

 Gehele heraanplanting geeft de mogelijkheid om in het eerste segment van de dreef wel een
homogeen, zij het jong, karakter te bekomen. Hierbij is uitdrukkelijk als voorwaarde opgelegd
dat het om een duurzame erfgoedaanplanting dient te gaan met een langetermijnperspectief,
wat o.a. het volgende wil zeggen: een nieuwe plantritmiek aangepast aan opritten etc., een
verbeterde bodemsituatie door het gebruik van bomenzand, ruime boomspiegels zonder
bodemcompactatie binnen een aangepaste bestrating van gevel tot gevel.
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 Bovendien is uitdrukkelijk bedongen dat er voor de resterende bomen uit het eerste segment
een bomenbeheersplan dient opgemaakt te worden. De bomen zullen na voorafgaande
behandeling in stock worden geplaatst ter aanvulling van de verdwenen bomen in het tweede,
en zo mogelijk ook in het derde segment van de dreef. Zo zal ook daar opnieuw een homogeen
(oud) karakter ontstaan.

Op 12 oktober 2009 was er nog een overleg tussen het actiecomité 'Save de Ooidonckdreef' en
vertegenwoordigers van Aquafin, de stad Deinze en het agentschap RO-Vlaanderen. Het actie-
comité heeft van Aquafin twee maanden de tijd gekregen om een alternatief te vinden voor de
huidige voorgestelde oplossing voor het aanbrengen van de nutsleidingen waarbij de bomen
behouden kunnen blijven. Het alternatief kan betrekking hebben op de locatie van de leidingen of
de manier van werken. Als er een waardige optie wordt geformuleerd bestaat de kans dat de
bomen behouden blijven.

3. Het Agentschap RO-Vlaanderen hanteert een algemene richtlijn voor het behoud en herstel van
dreven met erfgoedwaarde. Deze gaat uit van het inzicht dat dreven in het verleden steeds
periodiek werden vervangen in de aftakelingsfase.
Dreven ontlenen een belangrijk deel van hun erfgoedwaarde aan hun homogeen karakter, zowel op
cultuurhistorisch als op visueel-esthetisch vlak. Concreet houdt de richtlijn in dat er met een keer-
punt wordt gewerkt: als 50% van de oorspronkelijke positiebomen is verdwenen of een sterk
verminderde vitaliteit bezit, wordt overgegaan tot algehele heraanplanting. Het keerpunt is in het
geval van het eerste segment van de Ooidonckdreef bereikt.
Indien er duidelijke contra-indicaties zijn zoals een belangrijke natuurwetenschappelijke waarde
wordt niet overgegaan tot een algehele heraanplanting.

4. De administratie Openbare Werken was in dit geval geen betrokken partij. De Ooidonckdreef is
een gemeenteweg. Het Agentschap voor Infrastructuur komt enkel tussen bij gewestwegen. Met
betrekking tot de aanleg van nutsleidingen in zones met onroerend erfgoed vindt steeds een over-
leg plaats voorafgaand aan de vergunningsaanvraag. Deze manier van werken geeft goede resul-
taten en volstaat in feite.
In het specifieke geval van de Ooidonckdreef nam het Agentschap R-O Vlaanderen actief deel aan
het langdurige en intensieve besluitvormingsproces waarbij ook het stadsbestuur van Deinze,
Aquafin, VMM, ANB en de eigenaar betrokken waren.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 47
van 24 september 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Vlaamse ambtenaren - Les- en onderzoeksopdrachten

Ook buiten de administratie Onderwijs zijn er heel wat Vlaamse ambtenaren die tijdelijk of deeltijds
een les- of onderzoeksopdracht hebben bij één van de Vlaamse universiteiten of hogescholen of bij
andere onderzoeksinstellingen.

Vaak wordt erop gewezen dat mensen op deze manier de nodige expertise kunnen opbouwen en ook
voeling kunnen houden met wat leeft in de sector. Anderzijds ontstaat het risico van
belangenvermenging.

1. Hoeveel Vlaamse ambtenaren, buiten de administratie Onderwijs, hebben een les- of
onderzoeksopdracht bij één van bovenvermelde instellingen?

2. In hoeveel gevallen wordt deze les- of onderzoeksopdracht beschouwd als onderdeel van het
takenpakket van de desbetreffende ambtenaar, of met andere woorden, voor hoeveel uren worden
deze verschillende mensen ter beschikking gesteld van deze instellingen (graag een gedetailleerde
lijst)?

3. Heeft de ministers zicht op het aantal onderzoeksopdrachten dat sinds 2005 in opdracht van de
Vlaamse overheid is uitbesteed aan universiteiten, hogescholen of onderzoeksinstellingen waar
Vlaamse ambtenaren een les- of onderzoeksopdracht hebben?

4. In hoeveel gevallen is er rechtstreekse betrokkenheid van ofwel de desbetreffende ambtenaar zelf,
ofwel de afdeling waarvan hij bij de universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling deel
uitmaakt?

5. Welk controlesysteem bestaat er om eventuele belangenvermenging tegen te gaan ?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 47 van 24 september 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Om een antwoord op uw vragen te kunnen formuleren, zijn de entiteiten van de diensten Vlaamse
Overheid aangeschreven. Dit zijn de entiteiten waarop het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari
2006 van toepassing is (cfr. artikel I 2 VPS1), inclusief het instructiepersoneel van de VDAB. Op dit
moment hebben reeds 65 van de 74 entiteiten geantwoord. Dat komt overeen met 93% van het totale
personeelsbestand binnen de diensten Vlaamse overheid.

1. Van 1 januari 2006 tot 1 oktober 2009 worden 127 lesopdrachten gedetecteerd bij één van de
Vlaamse universiteiten of hogescholen of bij andere onderzoeksinstellingen (waarvan een kleine
helft bij de universiteiten). Deze lesopdrachten worden door in totaal 115 personeelsleden van de
diensten Vlaamse overheid uitgevoerd.

Daarnaast worden er 9 onderzoeksopdrachten vastgesteld (waarvan 7 bij universiteiten). Deze op-
drachten zijn of worden uitgevoerd door 8 personeelsleden afkomstig uit 4 verschillende beleids-
domeinen.

2. Bij 94 van de 115 personeelsleden wordt de lesopdracht niet als een onderdeel van het takenpakket
beschouwd, bij 21 personeelsleden wel. De lesopdracht kan verschillende vormen aannemen: een
eenmalig gastcollege, een jaarlijks terugkerend gastcollege of een tewerkstelling voor een bepaald
percentage als deeltijds docent aan de onderzoeksinstelling.

Als bijlage 1 vindt u per lesinstelling, waar personeelsleden een lesopdracht uitvoeren die behoort
tot hun takenpakket, een overzicht van het aantal uren dat jaarlijks wordt benut.

Bij geen van de 8 personeelsleden die een onderzoeksopdracht hebben, maakt(e) deze deel uit van
het takenpakket. Meestal wordt de onderzoeksopdracht voltijds uitgevoerd ofwel voor 50 % maar
dan gecombineerd met een halftijdse tewerkstelling.

3. Van 1 januari 2006 tot en met 1 oktober 2009 zijn er in totaal 111 onderzoeksopdrachten in
opdracht van de Vlaamse Regering opgestart, waarvan 57 voor de universiteiten, 39 voor VITO,
en de overige voor de steunpunten (8 onderzoeksopdrachten), Koninklijke instituten (4) en voor
hogescholen (3).

1 Artikel I.2: “Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de diensten van de Vlaamse overheid: de
departementen; de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) zonder rechtspersoonlijkheid; de IVA’s met
rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO); de
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) met uitzondering van Vlaamse
Radio- en Televisieomroep (VRT), Vlaamse Opera (VLOPERA), Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
(VVM), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wat betreft het
instructiepersoneel; het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden, met uitzondering van de SERV
en van de MORA; het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.”
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4. De entiteiten geven aan dat er in slechts 1 van deze 111 onderzoeksopdrachten sprake is van
rechtstreekse betrokkenheid van ofwel het desbetreffende personeelslid zelf, ofwel de afdeling
waarvan hij bij de universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling deel uitmaakt.

5. Om eventuele belangenvermenging tegen te gaan moet rekening worden gehouden met volgende
bepalingen:

Plicht tot objectiviteit
In de deontologische code van 6 juli 2006 voor de personeelsleden van de diensten van de
Vlaamse overheid worden de rechten en plichten nader uitgewerkt. Zo wordt de plicht tot
objectiviteit vermeld en elke vorm van belangenvermenging nadrukkelijk uitgesloten:
“Privébelangen mogen de objectiviteit van de taakuitoefening niet beïnvloeden. Dat is
bijvoorbeeld het geval als het personeelslid zelf of via een tussenpersoon belangen heeft in
bedrijven of organisaties die hij in zijn functie moet beoordelen bij een administratieve procedure.
Doet zo'n situatie zich toch voor, dan dient men zijn chef op de hoogte te brengen en wordt het
dossier doorgegeven.”

Inbreuken op voormelde plichten kunnen worden bestraft in verhouding tot de feiten met één van
de tuchtstraffen uit de tuchtregeling in het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.
Vooraleer een tuchtstraf wordt opgelegd, wordt het personeelslid gehoord.

Cumulatie van beroepsactiviteiten
In het Vlaams personeelsstatuut zijn een aantal regels opgenomen omtrent de cumulatie van
beroepsactiviteiten.

Het personeelslid mag zonder toestemming geen bezoldigde of onbezoldigde activiteiten cumu--
leren binnen de diensturen, tenzij deze inherent zijn aan de functie (bv. een ambtshalve aanwijzing
door de overheid) en onverminderd de deontologische toetsing. De lijnmanager staat deze toe
onder zijn verantwoordelijkheid waarbij hij oordeelt of de cumulatie op substantiële wijze het
functioneren van de dienst hindert of de noodzakelijke beschikbaarheid van de personeelsleden in
het gedrang brengt. Tevens wordt de (beroeps)activiteit getoetst aan de deontologische bepalingen
inzake de onverenigbaarheden.

De hoedanigheid van personeelslid is volgens het Vlaams personeelsstatuut (artikel II 10) immers
onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en
waardoor ofwel de functieplichten niet kunnen worden vervuld, ofwel de waardigheid van de
functie in het gedrang komt en/of het vertrouwen van het publiek in de dienst wordt aangetast,
ofwel de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast, ofwel een conflict tussen tegenstrijdige
belangen ontstaat.

De personeelsleden die zich kandidaat stellen voor een niet aan het ambt inherente opdracht
moeten hiermee rekening houden.

De uitoefening van activiteiten buiten de diensturen kan enkel getoetst worden aan de deonto-
logische regels inzake onverenigbaarheden, onverminderd andere reglementaire bepalingen.

Overheidsopdrachten
Overeenkomstig de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, is het ieder ambtenaar, openbare
gezagsdrager of ieder ander natuurlijk of rechtspersoon belast met een openbare dienst verboden
op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de gunning van en het
toezicht op de uitvoering van een overheidsopdracht van zodra hij persoonlijk of via tussen-
persoon belangen heeft in één van de inschrijvende ondernemingen.
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Deze belangenvermenging aan de zijde van de overheid wordt ook beoogd door artikel 245 van
het Strafwetboek en is in vrij algemene termen strafbaar gesteld.

Klokkenluiders
Het personeelslid dat onregelmatigheden vaststelt in de uitoefening van zijn functie brengt zijn
functionele chef hiervan op de hoogte. Hij kan ook de interne audit van de Vlaamse administratie
op de hoogte brengen. Dit kan leiden tot het opstarten van een administratief onderzoek (wat de
entiteiten betreft, vermeld in artikel 34, §1 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli
2003). Als derdelijnsinstantie is de Vlaamse ombudsman bevoegd.

BIJLAGE

Overzicht van het aantal ambtenaren met een lesopdracht per onderzoeksinstelling.

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/BOURGEOIS/47/antw.047.bijl.001.docx
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 48
van 24 september 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Huis Decuyper Koksijde - Sloopvergunning

Reeds verschillende maanden ijvert de gemeente Koksijde voor de afbraak van het zogenaamde Huisje
Decuyper, een voormalige visserswoning. De administratie Onroerend Erfgoed verzette zich altijd
tegen de afbraak wegens de intrinsieke erfgoedwaarden van het huisje en de globale betekenis van
deze objecten die verwijzen naar een stilaan verdwenen vissersverleden in vele kustgemeenten.

Blijkbaar werd er ondertussen toch een sloopvergunning uitgereikt met akkoord van de betrokken
dienst.

1. Klopt het dat de administratie Onroerend Erfgoed een gunstig advies gaf voor de sloop van het
Huisje Decuyper?

Op basis van welke argumenten werd het oorspronkelijke negatieve advies omgezet in een positief
advies?

2. In vele kustgemeenten verwijzen nog slechts een minimaal aantal objecten naar het
vissersverleden. De vissershuisjes zijn, bijvoorbeeld wegens hun kleine omvang en de toenemende
ruimtelijke druk op deze plaatsen, steeds meer met verdwijnen bedreigd. Recentelijk nog werd een
vrij goed bewaard voorbeeld in Heist afgebroken.

Hoeveel vissershuisjes en andere objecten die verwijzen naar het vissersverleden zijn opgenomen
in de inventarissen?

Hoeveel ervan zijn beschermd?

3. Welke maatregelen zal de minister nemen om deze huisjes ook naar de toekomst te vrijwaren en te
beschermen en binnen welke termijn?
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ANTWOORD

op vraag nr. 48 van 24 september 2009
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1. Het huis “Decuyper” komt niet voor op de lijst van de voorlopig of definitief beschermde
monumenten. Het is ook niet opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het advies
van mijn administratie, bevoegd voor het onroerend erfgoed, was dus nooit vereist en is niet
bindend.
Niettemin is de aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning telkens voor-
gelegd aan mijn erfgoedconsulenten. De sloop van het gebouw werd steeds ongunstig beoordeeld
conform hun adviezen van 27 oktober 2006, 5 november 2007 en 5 mei 2009. Deze vrijblijvende
adviezen zijn steeds meegenomen in een omvattende afweging, waarbij rekening is gehouden met
de visie van alle betrokken partijen. Dit gebeurde ook naar aanleiding van de laatste sloop-
aanvraag.
Aangezien het ongunstig advies van Onroerend Erfgoed voor dit item niet bindend is, heeft het
college van burgemeester en schepenen van Koksijde op 26 augustus 2009 besloten om de sloop
van huis “Decuyper” alsnog te vergunnen. De motivatie vermeldt de slecht onderhouden toestand
van het huis. Ook de inplanting van de woning en het bestaan van een rooilijnplan worden aange-
haald. De sloop maakt volgens het college dat de gewenste herinrichting van het aangrenzende
kruispunt mogelijk is met het oog op een veiliger schoolomgeving. Bij de toekenning speelde ook
mee dat er voor huis “Decuyper” al eerder een sloopvergunning werd toegekend m.n. op 4
november 2005.

2. Volgens de informatie, aangereikt door mijn administratie, heeft huis “Decuyper” geen banden
met het vissersverleden, maar is het een gewone dorpswoning in cottagestijl, daterend uit 1920.
Los daarvan vermeldt de inventaris van het bouwkundig erfgoed voor de provincie West-
Vlaanderen, 18 visserswoningen, 10 vishallen, 8 visverwerkingsbedrijven en een visserskapel.
Van deze 37 items zijn er 11 geheel of gedeeltelijk beschermd.

3. Het onroerend erfgoed staat onder een toenemende druk van ruimtelijke veranderingen. Dit is niet
alleen zo voor het “visserserfgoed”, maar geldt voor het volledige scala van waardevolle kust-
architectuur. Onze Vlaamse kust is een toeristische trekpleister, wat vanzelfsprekend resulteert in
vaak grootschalige projectontwikkelingen. Deze blijven niet beperkt tot de kustzone zelf, maar
strekken zich ook meer en meer uit tot het agrarische hinterland.
De individuele bescherming, al dan niet op thematische basis, van het “visserserfgoed” is een
geschikt instrument voor het behoud van deze relicten, maar plaatst deze niet in een ruimere
context. De context en de landschappelijke omgeving wordt wel geëvalueerd bij de aanduiding
van een ankerplaats. In de zone Koksijde - De Panne zijn er reeds een vijftal ankerplaatsen
aangeduid. In deze zones zijn er gevarieerde erfgoedelementen (naast landschappelijke ook monu-
mentale of archeologische) aanwezig die een geheel of ensemble vormen. De aanduiding van
erfgoedlandschappen op basis van ankerplaatsen heeft tot doel de landschappelijke waarden en
landschappelijke kenmerken van deze zones mee te laten spelen in het afwegingskader bij het
opstellen van die ruimtelijke uitvoeringsplannen die geheel of gedeeltelijk in ankerplaatsen
gelegen zijn. Bij de opmaak van een dergelijk RUP, worden de landschapswaarden en -ken-
merken doorvertaald in stedenbouwkundige voorschriften.
Ik zal, in samenspraak met mijn collega bevoegd voor de ruimtelijke ordening, bekijken hoe we
deze instrumenten optimaal kunnen inschakelen voor het behoud van erfgoed.
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Vraag nr. 49
van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

Kabinetten en topambtenaren - Dienstvoertuigen

De vorming van de nieuwe Vlaamse Regering heeft naast het herschikken van bevoegdheden en de
komst van nieuwe ministers ook heel wat gevolgen op logistiek vlak ook wat betreft het wagenpark.

Ook aan de topambtenaren van de Vlaamse administratie (de management- en
projectmanagementfuncties van N-niveau en de functies van algemeen directeur) worden veelal
dienstwagens ter beschikking gesteld.

In het regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden” lezen we in het
hoofdstuk “beperking van hinder en verontreiniging”: “De luchtkwaliteit verbeteren we door de
uitvoering van actieplannen tegen fijn stof. Daarbij zal de overheid het voorbeeld geven door het eigen
wagenpark gefaseerd te vervangen door milieuvriendelijke voertuigen, dat wil zeggen hybride en
elektrische voertuigen.”.

1. Over hoeveel wagens beschikt het kabinet van de minister? Graag met vermelding van merk,
model, kostprijs (hetzij huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de gebruiker.

Werd de wagen al dan niet overgenomen van het vorige kabinet? Indien niet, wat gebeurde er met
de vorige auto? Indien deze werd verkocht, graag de verkoopsprijs.

2. Welke criteria worden gehanteerd om deze nieuwe wagens aan te kopen of in dienst te nemen (in
geval van huur of huurkoop) door het kabinet? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker, of eventuele andere criteria?

3. Hoeveel topambtenaren binnen de diensten die onder de bevoegdheid van de minister vallen,
beschikken over een dienstwagen? Graag met vermelding van merk, model, kostprijs (hetzij
huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de functie van de gebruiker.

4. Welke criteria worden gehanteerd om nieuwe wagens voor topambtenaren aan te kopen of in
dienst te nemen (in geval van huur of huurkoop)? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker of eventuele andere criteria?

5. Welke stappen zal de minister nemen om het engagement uit het regeerakkoord m.b.t.
milieuvriendelijke voertuigen waar te maken?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr.32, Lieten nr. 15, Bourgeois nr. 49,
Vandeurzen nr. 43, Crevits nr. 110, Van den Bossche nr.35, Muyters nr. 45, Schauvliege nr.44,
Smet nr.28).
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GEERT BOURGEOIS

VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 49 van 24 september 2009

van JOS DE MEYER

Naar aanleiding van uw parlementaire vraag over de dienstvoertuigen in de Vlaamse overheid, gesteld
aan alle leden van de Vlaamse Regering, heeft de Vlaamse Regering van 2 oktober mij gevraagd om
een gecoördineerd antwoord te geven (cfr. VR 2009 0210 MED.0407). Als toepassingsgebied wordt
het toepassingsgebied van de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/11 betreffende gebruik verwerving en
vervreemding van dienstvoertuigen gehanteerd.

1.
Kabinet van de Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

Merk/Ty
pe

Ecoscore Huurprijs/ m Herkomst Gebruiker

BMW
730LD

61 1.760 Overgenomen
leasingcontract 2008

minister-
president

Audi A6 68 815 Overgenomen
leasingcontract 2008

kabinetschef

Volvo
S60

55 - Aankoop door een
vorig kabinet 2005

kabinetschef

BMW X3 53 812 Overgenomen
leasingcontract 2005

adjunct-
kabinetschef

Opel
Vectra
Break

68 614 Overgenomen
leasingcontract 2008

adjunct-
kabinetschef

Volvo
V70

niet gekend 1.082 Overgenomen
leasingcontract 2003

Woord-
voerder

Renault
Espace

42 755 Overgenomen
leasingcontract 2004

poolwagen

Renault
Megane

53 487 Overgenomen
leasingcontract 2003

poolwagen

Opel
Astra

66 271 Overgenomen
leasingcontract 2007

poolwagen

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Merk/Type Ecoscore Huurprijs/ m Herkomst Gebruiker

Audi A8 54 € 1.621,33 Kabinet Anciaux kabinetschef

Audi A6 67 € 870,21 Kabinet
Vandenbroucke

kabinetschef
vicekabinet
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Volvo V50 67 € 709,95 Kabinet Van Brempt poolwagen;
einde

leasing op
10/11/2009

en
inlevering

Opel Astra 1.7 67 € 272,30 Kabinet Anciaux poolwagen

Ford Focus C-
Max 1.6 Trend
monovolume

64 € 409,82 Kabinet Anciaux poolwagen

Ford Focus C-
Max 1.6 Trend
monovolume

64 € 409,82 Kabinet Anciaux poolwagen

Ford S-Max 62 € 877,71 Kabinet Van Brempt viceminister-
president

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Bestuurszaken en Toerisme

Merk/Type Ecoscore Aankoopprijs of Huurprijs/ m Herkomst Gebruiker

AUDI A6 63 € 1.419,63
Overgenomen
leasingcontract

minister

AUDI A6 65 € 800,00
Overgenomen
leasingcontract

kabinetschef

AUDI A4 66 € 725,93
Overgenomen
leasingcontract

kabinetschef

OPEL ZAFIRA 65 € 19.146,50
Overgenomen in
eigendom

adjunct-
kabinetschef

PEUGEOT
307

66 € 19.150,00
Overgenomen in
eigendom

poolwagen

PEUGEOT
307

66 € 19.150,00
Overgenomen in
eigendom

poolwagen

Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Merk/Type Ecoscore Aankoopprijs of Huurprijs/ m Herkomst Gebruiker

Ford Mondeo
SW 2.0 turbo
Ghia

64 lease 1.097,77/m 24 md Van Brempt minister

Audi A6 67 lease 964,87/m 48 md nieuw* kabinetschef

Ford Mondeo 43 eigendom, 21.408,05 Heeren poolwagen

Opel Astra
Break

66 eigendom, 1.2631,06 Heeren poolwagen

*Deze wagen werd nog besteld tijdens de vorige legislatuur door het kabinet van minister Heeren ter
vervanging van de dienstwagen van de kabinetschef waarvan de leasingovereenkomst ten einde liep.

Deze wagen werd inmiddels ingeleverd bij leasingmaatschappij.

Kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
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Merk/Type Ecoscore Aankoopprijs of Huurprijs/ m Herkomst Gebruiker

BMW 730 LD 58 lease 1.763,69 €/m Overgenomen
leasingcontract van
vorig kabinet Crevits

minister

Audi A6 51 lease 1.063,91 €/m Overgenomen
leasingcontract van
vorig kabinet Crevits

kabinetschef

Ford Mondeo
2 TDC I

60 Aangekocht (30/03/2005) -
21.247,67 €

Overgenomen in
eigendom van vorig
kabinet Crevits

poolwagen

Toyota Prius II 75 Aangekocht (04/06/2007) -
28.728,81 €

Overgenomen in
eigendom van vorig
kabinet Crevits

poolwagen

Citroën C1 74 Aangekocht (26/08/2008) -
9.825,90 €

Overgenomen in
eigendom van vorig
kabinet Crevits

poolwagen

Volvo V70 D5 55 Op dit ogenblik is de leasing
beëindigd en werd de wagen
aangekocht voor de prijs van

14.399 €

Overgenomen bij de
kabinetswissel van
Peeters naar Crevits

Momenteel
nog

poolwagen
maar de

aanvraag is
ingediend

om de
kabinetswag

en te
verkopen.

Kabinet van de Vlaamse minister van Energie, Duurzaam Wonen en Sociale
Economie

Merk/Type Ecoscore Huurprijs/ m Herkomst Gebruiker

Mercedes Viano 47 € 1.020,73 Kabinet Anciaux minister

Saab 9.5 64 € 1.218,71
Kabinet
Vandenbroucke kabinetschef

Opel Astra 1.7 63 € 354,74
Kabinet
Vandenbroucke poolwagen

Ford Focus C-Max 1.6 Trend
monovolume 64 € 409,82 Kabinet Anciaux poolwagen

Kabinet van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en
Sport

Merk/Type Ecoscore Huurprijs/ m Herkomst Gebruiker
Audi A6 2.0 TDI Multritronic DPF
4D/P Berline 62 € 848,02

Overgenomen
leasingcontract minister

Audi New A6 Berl. 2.7 TDI 163
Tip. Quat. Vbg DPF 51 € 924,74

Overgenomen
leasingcontract kabinetschef
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Toyota Prius 1.5 VVT-i Hybrid
THS A Sol 75 € 860,41

Overgenomen
leasingcontract poolwagen

Toyota Prius 1.5 VVT-i Hybrid
THS Sol 75 € 571,13

Overgenomen
leasingcontract poolwagen

Kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Merk/Type Ecoscore Aankoopprijs of
Huurprijs/ m

Herkomst Gebruiker

Mercedes S320
CDI

56 eigendom, 6.8707,43 Keulen minister

Ford S-max 2.0
TDI ambiente
140 pk

58 lease 626,02/m 48
md

Keulen poolwagen

Opel Astra
Essentia 1.7
CDTi 5-deurs

62 lease 322,76/m 66
md

Keulen poolwagen

Kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en
Brussel

Merk/Ty
pe

Ecoscor
e

Aankoopprijs of Huurprijs/ m Herkomst Gebruiker

Audi A6 67 € 1.239,90 Kabinet
Vandenbroucke

minister

BMW
520 D

68 € 935,64 Kabinet
Vandenbroucke

kabinetschef

Peugeot
308 1.6

71 € 534,88 Kabinet
Vandenbroucke

poolwagen

Peugeot
307 SW
1.6

69 aangekocht €19.380,00 Kabinet
Vandenbroucke

poolwagen

Peugeot
307 1.6
HDI

69 aangekocht €15.537,00 Kabinet
Vandenbroucke

poolwagen

2. De verwerving (huur of aankoop) van dienstwagens op het kabinet valt onder de toepassing van de
rondzendbrief ‘Gebruik, verwerving en vervreemding van dienstvoertuigen’ (DVO/BZ.P&O/
2008/11) die op 23 december 2008 werd geactualiseerd. Deze rondzendbrief houdt rekening met
de milieuzorgdoelstellingen van de Vlaamse Regering en legt ecologische, financiële en tech-
nische criteria vast voor verschillende gebruikersklassen

3. Bij de entiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van de omzendbrief (zie bijlage 1
voor een volledige lijst) zijn momenteel 92 topambtenaren actief (leidend ambtenaren, project-
leiders op N-niveau en een aantal specifieke functies).
60 onder hen beschikken over een dienstvoertuig. 10 topambtenaren hebben geen dienstvoertuig
ter beschikking. Van de 22 overige topambtenaren zijn er geen gegevens bekend. In bijlage 2 vindt
u een overzicht van de dienstvoertuigen, met vermelding van merk, model en - indien bekend -
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ecoscore. De aankoop- of huurprijs van deze voertuigen is momenteel niet gekend. Deze dienst-
voertuigen zijn alle verworven voor 2009 en vallen dus niet onder de toepassing van de omzend-
brief (zie hierna). De prijs hiervan werd dus ook niet opgevraagd.

De gegevens in bijlage zijn gebaseerd op een rondvraag die in mei en juni laatstleden is gehouden
bij alle entiteiten van de Vlaamse administratie die onder het toepassingsgebied van de omzend-
brief betreffende gebruik, verwerving en vervreemding van dienstvoertuigen ressorteren (cfr.
DVO/BZ/P&O/2008/11). Deze omzendbrief legt een aantal milieu- en prijsnormen voor dienst-
voertuigen op die gelden voor alle dienstvoertuigen die vanaf 01 januari 2009 worden aangekocht
of geleased worden door de Vlaamse overheid. Waar er geen gegevens over de betrokken entiteit
beschikbaar waren, werd zoveel mogelijk teruggegrepen naar het centraal beschikbaar personeels-
registratiesysteem in het kader van de loonberekening (cfr. fiscaal voordeel in natura). Hiervoor
werd de situatie in augustus 2009 als referentie genomen.

4. Voor de criteria betreffende de dienstvoertuigen die vanaf 01 januari 2009 worden aangekocht of
geleased, verwijs ik naar de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/11 betreffende gebruik, verwerving
en vervreemding van dienstvoertuigen. Er wordt rekening gehouden met prijs, Ecoscore en functie
van gebruik.

5. De omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/11 betreffende gebruik verwerving en vervreemding van
dienstvoertuigen legt een aantal milieu- en prijsnormen op voor dienstvoertuigen die gelden voor
alle dienstvoertuigen die vanaf 01 januari 2009 worden aangekocht of geleased door de Vlaamse
overheid.

Bijkomend werd op 15 mei 2009 een bevraging uitgestuurd naar de Vlaamse overheid met als doel
een nulmeting te doen betreffende het wagenpark. De opzet is om deze bevraging op jaarlijkse
basis te herhalen en op deze manier een databank op te bouwen die de evolutie van het wagenpark
van de Vlaamse overheid weergeeft.

BIJLAGEN

1. Entiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van de omzendbrief.
2. Overzicht van de dienstvoertuigen.

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/BOURGEOIS/49/antw.049.bijl.001.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/BOURGEOIS/49/antw.049.bijl.002.doc
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 50
van 24 september 2009
van JOHAN SAUWENS

Investeringsbelemmeringen - Comités tot aankoop

De vorige Vlaamse Regering heeft zich voorgenomen om in het kader van het relancebeleid zoveel
mogelijk investeringsbelemmeringen weg te werken.

Eén van die belemmeringen is de trage werking van de comités van aankoop die behoren tot de
Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën waarover in het Vlaams Parlement al vele vragen zijn
gesteld. Die trage werking heeft onder meer te maken met de “uitstervende” bemanning op die
diensten. Hoewel er geen federale of gewestelijke wetgeving bestaat die het beroep op een comités van
aankoop verplicht, moeten lokale besturen er de facto toch langs passeren, omdat Vlaamse
“omzendbrieven” bij aankoop van onroerend goed en onteigeningen een beroep op de ontvanger van
registratie of het comité tot aankoop vereisen. Ik verwijs in dat verband naar de website van het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur (deel Overheidsopdrachten, patrimonium en onteigeningen;
meer bepaald onder “patrimonium” en “onteigeningen”):

-aankoop
“Voorafgaand aan elke aankoop moet de eerst aanwezend inspecteur van de registratie en domeinen of
het comité tot aankoop van onroerende goederen van de staat een schattingsverslag opstellen. De
aankoopprijs mag in principe de geschatte waarde niet overschrijden”

-onteigeningen
“Een schattingsverslag, opgesteld door de ontvanger van registratie of het Comité tot Aankoop. Om
betwistingen over een te subjectieve benadering van de dossiers te voorkomen, wordt een schatting die
is uitgevoerd door een meetkundige schatter uit de eigen administratie niet aanvaard”.

Een schattingsverslag is eveneens vereist voor huurovereenkomsten, overeenkomsten van erfpacht of
opstal en concessies van onroerend goed waarbij openbare besturen betrokken zijn. Het
schattingsverslag is nodig om die transacties te laten gebeuren op basis van een geobjectiveerde
waardebepaling die door de bevolking en door de voogdijoverheid wordt gevraagd.

Die schattingen zouden eventueel ook door landmeters-experts kunnen gebeuren die ingeschreven zijn
op het tableau, beheerd door de Federale Raad van Landmeters-experts conform de wet van 11 mei
2003, die daartoe de erkenning hebben gekregen. Ook de rechtbanken maken van de bovenvermelde
lijst gebruik om in hun vonnissen indien nodig een deskundige aan te stellen.

Is de Vlaamse Regering zich bewust van deze bottleneck als gevolg van Vlaamse reglementering en
gaat ze daaraan op korte termijn acties verbinden?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 50 van 24 september 2009
van JOHAN SAUWENS

Als Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur ben ik enkel bevoegd voor het machtigen van onteige-
ningen door de lokale besturen zoals opgesomd in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 decem-
ber 1991.

De omzendbrief BA - 99/01 van 23 februari 1999 (BS 30 maart 1999) bepaalt dat een schattings-
verslag opgemaakt moet worden door de daartoe bevoegde federale ambtenaren.

Ik ben het met u eens dat de huidige regeling waarbij schattingen enkel kunnen gebeuren door
ontvangers van de registratie of door leden van het aankoopcomité voor serieuze vertraging zorgt.

Daarom onderzoek ik de mogelijkheden om de omzendbrief te herzien.

Zoals bepaald in het regeerakkoord zou hierbij in de toekomst een beroep kunnen worden gedaan op
erkende landmeters- experten. Het is juist dat die erkende landmeters nu al vaak door rechtbanken als
deskundigen worden aangesteld.

Het is voorlopig nog onduidelijk of deze erkende landmeters in toepassing van de openbaarheids-
wetgeving steeds toegang kunnen hebben tot de patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën bij
de opsporing van vergelijkingspunten voor het uitvoeren van de schattingen.

Zodra die vraag bevestigend beantwoord wordt, zal ik mijn administratie opdracht geven om de
omzendbrief aan te passen.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -211-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 1
van 28 september 2009
van HELGA STEVENS

Vlaams overheidspersoneel - Fietsvergoeding

De wet van 27 maart 2009 tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting
1992 (Belgisch Staatsblad 07/04/2009) stelt de fietsvergoeding vrij van inkomstenbelasting tot 0,145
euro per afgelegde kilometer.

Ook artikel 178 van dit Wetboek werd aangepast, waardoor de fiscale vrijstelling geïndexeerd wordt,
wat voor het inkomstenjaar 2009 betekent dat de fiscale vrijstelling per km 0,20 euro bedraagt.

De werknemer hoeft de fietsvergoeding dus niet aan te geven bij zijn belastingaangifte.

Een aantal bedrijven past dit reeds toe en heeft de vergoeding voor haar werknemers verhoogd.

Een hogere fietsvergoeding lijkt één van de factoren die werknemers ertoe kunnen aanzetten om de
auto (vaker) aan de kant te zetten.

1. Wat is de visie van de minister ter zake?

2. In welke mate kunnen de werknemers van de Vlaamse overheid een fietsvergoeding genieten?

3. Zijn er beperkingen (minimum aantal dagen, maximumbedrag per jaar, …)?

4. Zijn er verschillen qua tegemoetkoming tussen de verschillende werknemers van de Vlaamse
overheid naargelang de sector waarbinnen men tewerkgesteld is?

Bijvoorbeeld in het onderwijs worden de vervoerskosten, waaronder de fietsvergoeding, volgens
Art. XI.3 van het decreet van 13 juli 2001 (B.S.27/11/2001) door de Vlaamse Regering
terugbetaald aan de onderwijsinstellingen. De hoogte van de fietsvergoeding hangt dus ook af van
de Vlaamse Regering.

5. Zijn er scholen die een hogere fietsvergoeding uitbetalen dan de tegemoetkoming voorzien door
de Vlaamse overheid?

6. Is er een verschil wat de fietsvergoeding betreft over de onderwijsnetten heen, of
leerplichtonderwijs versus hogescholen of het volwassenenonderwijs?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 1) en Smet (nr. 3).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 1 van 28 september 2009

van HELGA STEVENS

1. Een fietsvergoeding voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid werd, in
uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998, voor het eerst ingevoerd vanaf 1 januari 1999.
Aan de personeelsleden die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer (volledig traject, voor-
en/of natraject aansluitend op het openbaar vervoer) werd een vergoeding toegekend die overeen-
stemde met de wettelijke werkgeversbijdrage in een treinkaart over dezelfde afstand.

In uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000 werd het bedrag van de fietsvergoeding vanaf 1
september 2000 opgetrokken tot 0,15 euro per kilometer. Dit was het maximumbedrag dat toen
kon worden toegekend om vrijgesteld te zijn van belastingen en RSZ-bijdragen.

Inmiddels is de fiscale vrijstelling vanaf 1 januari 2009 opgetrokken tot 0,20 cent per kilometer.

Over een eventuele optrekking van de fietsvergoeding zou moeten onderhandeld worden in een
volgend sectoraal akkoord, waaromtrent de besprekingen met de representatieve vakorganisaties
nog dit jaar van start zullen gaan. Hierbij zullen evenwichtige keuzes moeten gemaakt worden
binnen de budgettaire beperkingen.

Het is echter nu nog niet te voorspellen wat de concrete maatregelen zullen zijn die in het
volgende sectoraal worden opgenomen. De inhoud van dergelijk sectoraal akkoord is steeds het
resultaat van onderhandelingen met vakorganisaties waarbij een aantal kwalitatieve en kwantita-
tieve maatregelen worden opgenomen. Zowel de overheid als de vakorganisaties brengen hierbij
bepaalde prioriteiten naar voor.

Vanuit de overheid zal ik er op toezien dat het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Hierbij dient een
evenwicht te worden gezocht tussen de doelstellingen van de Vlaamse Regering om:

- enerzijds de impact op de mens en het milieu (fijnstof, CO2, …) te beperken, via het
hanteren van het STOP-principe (“eerste Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en
ten slotte het Privé-vervoer”);

- anderzijds in 2011 een begrotingsevenwicht te bereiken.

Ook voor het onderwijspersoneel maakt de fietsvergoeding het voorwerp uit van een collectieve
arbeidsovereenkomst en maakt dus een onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de
betrokken personeelsleden. Het toekennen van een hogere fietsvergoeding zou inderdaad een
maatregel kunnen zijn om meer mensen ertoe aan te zetten om de auto vaker op stal te laten, maar
dergelijke maatregel moet in de huidige begrotingscontext toch wel goed worden afgewogen ten
aanzien van andere prioriteiten. Zoals u weet zijn in het regeerakkoord andere belangrijke punten
opgenomen voor een beter en veiliger fietsbeleid.

2. De toekenningsmodaliteiten en –voorwaarden om een fietsvergoeding te ontvangen, zijn de
volgende:

- het personeelslid gebruikt de fiets voor het volledig traject woon-werkplaats of voor het
voor- en/ of natraject (aansluitend op het gebruik van het openbaar vervoer);

- 80% van de dagen met woonwerkverkeer wordt de fiets gebruikt. Ook bij “occasioneel”
fietsgebruik kan een fietsvergoeding worden verkregen op basis van een raming vooraf
van het aantal dagen dat de fiets zal worden gebruikt;
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- er gebeurt een pro rata berekening, rekeninghoudend met afwezigheden (deeltijdse presta-
ties, telethuiswerk, …);

- het personeelslid dient één jaarlijkse erewoordverklaring in te dienen om de fietsvergoe-
ding te verkrijgen, met vermelding van de noodzakelijke gegevens voor de bereke-ning
(regelmatig gebruik, occasionaal gebruik, inschatting aantal dagen telethuisgebruik, …).

Personeelsleden tewerkgesteld in een continudienst dienen maandelijks een aanvraag in te dienen,
met vermelding van het aantal dagen dat ze de fiets hebben gebruikt tijdens de voorafgaande
maand.

3. De regeling zoals opgenomen in het Vlaams Personeelsstatuut bevat volgende beperkingen:
- de minimumafstand om aanspraak te kunnen maken op een fietsvergoeding bedraagt 1

kilometer per enkele rit;
- bij regelmatig gebruik van de fiets is er geen combinatiemogelijkheid van de fietsvergoe-

ding en een abonnement op het openbaar vervoer over hetzelfde traject.

4. De regeling van de fietsvergoeding is opgenomen in artikel VII 102 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende de vaststelling van de rechtspositie van het
personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (Vlaams personeelsstatuut).

Het toepassingsgebied van het Vlaams personeelsstatuut omvat de meeste entiteiten met en
zonder rechtspersoonlijkheid, opgericht in toepassing van het kaderdecreet Beter Bestuurlijk
Beleid, de strategische adviesraden en het GO!

Vandaag bestaan er geen fundamentele verschillen tussen de regeling die geldt voor personeels-
leden van het onderwijs en deze van de Vlaamse overheid.
Wel geldt er voor Vlaamse ambtenaren een minimumafstand van 1 kilometer (enkele rit), terwijl
deze beperking niet van toepassing is voor personeelsleden van het onderwijs (cfr. sub 3).
Evenmin is een minimum aantal dagen vastgelegd dat een personeelslid effectief de fiets voor het
woon-werkverkeer gebruikt, evenals een maximumbedrag dat per jaar mag worden uitbetaald. Het
is echter niet mogelijk ingeval van volledig woon-werktraject, hetzij via het openbaar vervoer,
hetzij per fiets, voor éénzelfde periode de terugbetaling van een maandabonnement én tegelijker-
tijd een fietsvergoeding aan te vragen.

Voor het onderwijzend personeel wordt geen melding gemaakt van pro-rata verminderingen
ingeval deeltijdse prestaties, wat wel het geval is voor de ambtenaren.

5. Voor wat betreft personeelsleden van het onderwijs kan ik verwijzen naar de omzendbrief van 22
december 2000, kenmerk 13AC/CR/JVM/JS. De werkgever betaalt rechtstreeks de fietsvergoe-
ding uit aan het personeelslid, op basis van een verklaring op eer die maandelijks door het
personeelslid wordt ingediend bij de werkgever (school of centrum voor leerlingenbegeleiding).
De scholen of centra voor leerlingenbegeleiding dienen een schuldvordering in bij het Agentschap
voor Onderwijsdiensten, waarbij 0,15 euro per kilometer kan worden teruggevraagd. Het agent-
schap beschikt niet over gegevens waarbij inrichtende machten zelf een hoger bedrag zouden
uitbetalen aan de betrokken personeelsleden.

6. Eénzelfde fietsvergoeding geldt voor alle onderwijsniveaus van het gemeenschapsonderwijs en het
gesubsidieerd onderwijs.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 2
van 28 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Bestuursefficiëntie - Interveniërende bestuurslagen

Volgens het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden”
(Stuk 31(2009) – Nr. 1) zal de Vlaamse Regering sterk inzetten op de verbetering van het partnerschap
tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Zo wordt de planlast verminderd en komen er goede
taakafspraken met de lokale en provinciale besturen zodat het aantal interveniërende bestuurslagen per
beleidssector gereduceerd wordt tot maximum twee.

Deze reducering van interveniërende bestuurslagen is een zeer ambitieuze opdracht, die heel wat
voorbereiding vraagt wil men deze tot een goed einde brengen. In het kader van het kerntakendebat
van een aantal jaren geleden werd daar wel reeds onderzoek naar verricht, maar de vraag is in hoeverre
dit nog actueel is en eventueel als basis voor verdere discussie kan dienen.

Graag had ik van de minister per beleidsdomein waarvoor zij/hij bevoegd is een geactualiseerd/recent
overzicht verkregen van de sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering ervan meer dan twee
interveniërende bestuurslagen bevoegd zijn. Graag hierbij ook steeds vermelding van de betrokken
bestuurslagen.

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 1, Lieten nr. 1, Bourgeois nr. 2,
Vandeurzen nr. 1, Crevits nr. 6, Van den Bossche nr. 3, Muyters nr. 1, Schauvliege nr. 4, Smet nr.
4).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 2 van 28 september 2009

van CINDY FRANSSEN

Voor de ministers Crevits en Muyters wordt een aanvullend antwoord bezorgd

Antwoord Vlaams minister-president Kris Peeters
Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid van de minister-president t.a.v. het
beleidsdomein "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid"

Voor wat betreft mijn bevoegdheden als minister-president t.a.v. het beleidsdomein DAR zijn er geen
sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering ervan meer dan twee interveniërende bestuurslagen
bevoegd zijn.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid buitenlands beleid van de minister-
president

De Vlaamse overheid doet in het raam van de uitvoering van haar buitenlands beleid geen beroep op
gemeenten of provincies. Dit belet niet dat gemeenten en provincies op een aantal terreinen taken op
zich nemen. Zo spelen provincies en gemeenten (al dan niet via intercommunales) een belangrijke rol
in het kader van grensoverschrijdende samenwerking. De grensoverschrijdende samenwerking met
Noord-Frankrijk, waarin naast de Vlaamse overheid ook de provincies West-Vlaanderen en Hene-
gouwen en Vlaamse gemeenten een rol vervullen in het bepalen van de agenda en de beleids-
uitvoering, is een voorbeeld hiervan.

Ook de uitvoering van het beleid internationaal ondernemen behoort tot de verantwoordelijkheid van
de Vlaamse overheid. Niettemin spelen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen een uitvoerende
rol in de organisatie van het sociaaleconomische beleid op provinciaal niveau, onder meer op het vlak
van investeringspromotie. Af en toe kan er tevens sprake zijn van een gemeentelijke bestuurslaag,
zoals bijvoorbeeld het geval is bij 'Antwerp Headquarters', een unieke vorm van publiek-private
samenwerking tussen Stad Antwerpen en Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland om
proactief buitenlandse kantoren aan te trekken en te verankeren.

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking is een parallelle bevoegdheid. Gemeenten, provinciale over-
heden en de Vlaamse overheid kunnen onafhankelijk van elkaar ontwikkelings- samenwerkings-
initiatieven ontwikkelen.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid economie van de minister-president

Binnen het beleidsveld “economie” komen geen gevallen voor waarbij meer dan twee bestuurslagen
bevoegd zijn voor de uitvoering van eenzelfde maatregel, programma of initiatief.

Dit neemt niet weg dat voor de uitvoering van verschillende onderdelen van een bepaald project
binnen dit beleidsveld wél meer dan twee bestuurslagen en/of overheden en/of diensten van eenzelfde
overheid kunnen betrokken zijn. Dit is het logische gevolg van de bevoegdheidsverdelingen in ons
land zowel binnen eenzelfde bestuurslaag of overheid, als tussen bestuurslagen of overheden
onderling.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid landbouw van de minister-president
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Voor de door het beleidsdomein Landbouw en Visserij beheerde beleidssectoren zijn bij de concrete
uitvoering niet meer dan 2 interveniërende bestuurslagen bevoegd.

Antwoord Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten
Vanuit het beleidsdomein Wetenschap, Innovatie en Economisch Overheidsinstrumentarium

Departement EWI

Binnen het beleidsveld “wetenschapsbeleid”; en binnen het beleidsveld “economisch overheids-
instrumentarium”, komen geen gevallen voor waarbij meer dan twee bestuurslagen bevoegd zijn bij de
uitvoering van eenzelfde maatregel, programma of initiatief.

Dit neemt niet weg dat voor de uitvoering van verschillende onderdelen van een bepaald project
binnen elk van deze beleidsvelden wél meer dan twee bestuurslagen en/of overheden en/of diensten
van eenzelfde overheid kunnen betrokken zijn. Dit is het logische gevolg van de bevoegdheids-
verdelingen in ons land zowel binnen eenzelfde bestuurslaag of overheid, als tussen bestuurslagen of
overheden onderling.

VITO

VITO is niet gevat door deze vraagstelling.

IWT

Het IWT heeft geen relaties met lokale en provinciale besturen.

Hercules

De Herculesstichting werd opgericht als financieringsagentschap voor (middel)zware
onderzoeksinfrastructuur die wordt geïnstalleerd aan Vlaamse publieke kennisinstellingen.
Voor de Herculesstichting is de vraag bijgevolg zonder voorwerp.

PMV

PMV is niet gevat door deze vraagstelling.

FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is erkend als een privaatrechtelijk
vormgegeven EVA. De instelling heeft rechtstreekse banden zowel met de Vlaamse Overheid als met
federale diensten. Er zijn geen andere bestuurslagen.

LRM
Niettegenstaande NV LRM als een afzonderlijke juridische entiteit werd opgericht onder de vorm van
een naamloze vennootschap naar privaatrecht, waardoor LRM over een van het Vlaams Gewest
onderscheiden rechtspersoonlijkheid beschikt, dient LRM niet als een afzonderlijke interveniërende
bestuurslaag opgevat te worden.

Ingevolge het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid fungeert LRM als een EVA naar privaatrecht, die door
haar aandeelhouder (het Vlaams Gewest) belast wordt met een aantal taken (zoals omschreven in de
statuten van NV LRM, in de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest –LRM en in het decreet
van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid) ter uitvoering
van het Vlaams beleid betreffende het economisch overheidsinstrumentarium.
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Binnen de kaderafspraken met de aandeelhouder (zoals omschreven in de reeds vermelde stukken)
beslist de Raad van Bestuur van NV LRM autonoom over het door LRM te voeren beleid. Noch wat
het investeringsbeleid ten aanzien van bedrijfsfinanciering betreft, noch ten aanzien van de activiteiten
inzake vastgoed- en projectontwikkeling, schakelt LRM het provinciaal bestuur of een lokaal bestuur
in als interveniërende bestuurslaag. LRM werkt evenwel nauw samen met de lokale besturen en met
het provinciale bestuur, vermits deze als partners betrokken zijn bij de opdracht van LRM om de
socio-economische ontwikkeling van de provincie Limburg te ondersteunen.

Vanuit het beleidsdomein Media

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Met betrekking tot mediabeleid is er – gezien het gegeven dat er geen samenwerking is met lokale en/
of provinciale besturen - geen oplijsting mogelijk van de sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering
van het beleid meer dan twee interveniërende bestuurslagen bevoegd zijn.

VRT

De VRT is niet gevat door deze vraag.

VRM

Wat de VRM betreft is er gezien de bevoegdheidsverdeling media/telecommunicatie enkel een
raakpunt met het federale niveau.

Vanuit het beleidsdomein Coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid

Deze vraag is niet van toepassing voor het beleidsveld Armoedebestrijding.

Antwoord Vlaams Viceminister-president Geert Bourgeois

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid bestuurszaken, binnenlands bestuur
en inburgering.

De Vlaamse Regering zet zich tijdens deze beleidsperiode sterk in voor de verbetering van de eigen
binnenlandse organisatie. Uitgangspunten daarbij zijn: het beginsel van de subsidiariteit, de verster-
king van de bestuurskracht van alle lokale besturen, een drastische vereenvoudiging van de vele
intermediaire structuren en organen, herfinanciering van de steden en gemeenten, een sterk partner-
schap tussen Vlaanderen en de provincies en de lokale besturen op basis van gelijkwaardigheid.

Het uiteindelijke doel is het bereiken van een nog betere dienstverlening naar burger en onderneming.

Voor de beleidssectoren Binnenlands Bestuur, Inburgering en Bestuurszaken zijn er geen processen of
procedures waarbij meer dan twee bestuurslagen interveniëren.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid toerisme

Voor de concrete uitvoering van het toeristisch beleid zijn meer dan twee interveniërende bestuurs-
lagen bevoegd. Ook de provinciale en lokale besturen hebben hier taken te vervullen.

1. Marketing
De buitenlandse marketing is de kerntaak van het Vlaamse niveau en geschiedt door het IVA
Toerisme Vlaanderen. De binnenlandse marketing is de kerntaak van het provinciale en het lokaal
niveau voor hun provinciale of lokaal toeristisch aanbod.
In samenwerking met het provinciale en lokale niveau vermarkt Toerisme Vlaanderen het algemeen
Vlaams toeristische aanbod op de binnenlandse markt (de campagne Vlaanderen Vakantieland).
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Tussen het Vlaamse, provinciale en lokale niveau wordt bij de gezamenlijke reclamecampagnes om
toeristisch Vlaanderen te promoten, gewerkt met cofinanciering (financiële poolvorming) en dit zowel
voor het binnenland als het buitenland.

2. Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg op vlak van toerisme gebeurt via de Vlaamse regelgeving, erkenning, labelling en
controle van de diverse logiessectoren, toerisme voor allen en de reisbureaus. Het agentschap
Toerisme Vlaanderen is belast met de uitvoering ervan.

3. Investeringen
De Vlaamse overheid (via het agentschap Toerisme Vlaanderen) heeft de ontwikkeling van een
kwalitatief productaanbod als één van zijn kernopdrachten. Financiële ondersteuning vormt hiervan
één van de instrumenten. Financiële ondersteuning gebeurt via verschillende subsidielijnen voor de
ontwikkeling van de Vlaamse toeristische productlijnen (vb fietstoerisme, wandeltoerisme,…) en de
toeristische producten en projecten met een bovenregionaal belang.
Het provinciaal niveau verleent financiële impulsen voor de ontwikkeling van toeristische producten
(vb. op het vlak van toegankelijkheid, toeristische evenementen,…)

4. Kennis- en informatiebeheer
Op het vlak van product- en marktonderzoek zijn de drie bestuurlijke niveaus (Vlaamse overheid,
provincies en gemeenten) actief, waarbij Toerisme Vlaanderen zich focust op het cyclisch onderzoek
van macroproducten op Vlaams niveau. Op provinciaal niveau gebeurt ah hoc product- en
marktonderzoek in het kader van de eigen specifieke producten en de monitoring van belangrijke
toeristisch-recreatieve initiatieven en hefboomprojecten in de regio’s.
Op elk bestuursniveau worden strategische plannen opgesteld en uitgevoerd, elk voor wat betreft het
eigen grondgebied (Vlaams, provincie of gemeente).

De verschillende bestuursniveaus actief in de toeristische sector kennen een lange traditie van
samenwerking die zich manifesteert in tal van overlegplatforms en samenwerkingsverbanden. In dit
kader werd recent het decreet goedgekeurd betreffende de organisatie en erkenning van toeristische
samenwerkingsverbanden Op basis van dit decreet kunnen gemeenten en provincies specifieke
samenwerkingsprocedures op het vlak van toerisme tot stand brengen en daarbij het samenwerkings-
verband al dan niet belasten met welbepaalde taken van gemeentelijk of provinciaal toeristisch belang.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid Vlaamse rand

Voor wat betreft de bevoegdheid Vlaamse Rand zijn er bij de concrete uitvoering van het beleid niet
meer dan twee interveniërende bestuurslagen bevoegd.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid onroerend erfgoed

Voor wat betreft de bevoegdheid onroerend erfgoed, is het aantal bestuurslagen, betrokken bij de
uitvoering van het beleid, doorgaans beperkt tot twee.

Conform de regelgeving nemen de provincies en de gemeenten, naast het Vlaamse gewest, vaste taken
op in het beschermings-, beheers- en premiebeleid.

Daarnaast zijn een aantal intermediaire instanties in het leven geroepen, die misschien niet letterlijk als
"bestuursniveau" kunnen worden beschouwd, maar die belast zijn met (bestuurs)aanvullende taken,
veelal op het vlak van beheer en dienstverlening: Erfgoed Vlaanderen, het Forum Voor Erfgoed-
verenigingen, Monumentenwacht Vlaanderen, Open Monumentendag Vlaanderen, de Regionale
Landschappen en de Intergemeentelijke Archeologische Diensten. De eerste twee zijn overkoepelende
instanties op Vlaams niveau, de laatste vier hebben een provinciale of intergemeentelijke werking, die
in mindere of meerdere mate is verankerd in regelgeving en convenanten."

Antwoord Vlaams minister Jo Vandeurzen
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Voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan volgend overzicht gegeven worden:

Bij het agentschap Inspectie WVG is er geen sprake van meerdere interveniërende bestuurslagen
(provincies, gemeenten, …). Voor het toezicht op de toepassing van de regelgeving door de erkende
voorzieningen zijn er afspraken met de betrokken agentschappen van de Vlaamse overheid. Andere
bestuurslagen zijn hierin niet betrokken.

Het OPZ Geel en het OPZC Rekem zijn psychiatrische zorgcentra. De inhoudelijk en juridische
verankering van psychiatrie en het psychiatrisch zorgcentrum situeert zich binnen de federale zieken-
huiswet. Er zijn geen interveniërende bestuurslagen met lokale of provinciale besturen.

Voor de sectoren die binnen de afdeling Welzijn en Samenleving van het departement WVG erkend
en gesubsidieerd worden, zijn nooit meer dan twee interveniërende bestuurslagen bevoegd. Dit is
eveneens het geval voor het agentschap Jongerenwelzijn.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt voor de zorgregie in
belangrijke mate samen met de provinciale overheden. Hiervoor werden convenanten afgesloten met
de provincies. Daarin werden werkafspraken gemaakt en middelen ter beschikking gesteld aan de
provincies om een coördinatiepunt handicap op te zetten.

Deze provinciale coördinatiepunten staan in voor de organisatorische en logistieke ondersteuning van
de regionale overlegnetwerken gehandicaptenzorg (ROG). De ROG’s moeten het zorgregieproces in
de provincies waarmaken (zorgvraagregistratie, bemiddeling, afstemming en planning). De
coördinatoren zorgregie zijn vertegenwoordigers van het VAPH binnen voormelde ROG-werking. Zij
hebben een brugfunctie, zijn procesbewakers en werken nauw samen met de provinciale coördinatie-
punten om het zorgregieproces in de provincies te optimaliseren.

Dit wordt onder meer geregeld via het BVR van 17/03/2006 (BS dd 16/06/2006) betreffende de regie
van de zorg en de bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de
erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap.

Voor de uitvoering van het hulpmiddelenbeleid ten aanzien van personen met een handicap is, naast
het VAPH, ook het federale RIZIV bevoegd. Dit geldt met name voor de rolstoelen.

Ook bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn meer dan twee interveniërende
bestuurslagen bevoegd.

Binnen de milieuregelgeving (verlenen van milieuvergunningen en de handhaving daarvan) hebben
meer dan twee bestuurslagen over eenzelfde beleidsmaterie beslissingsbevoegdheid: de Vlaamse
minister voor het Leefmilieu, de provincie en de gemeente.

Regelgeving:
- decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (B.S.17.IX.1985);
- Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams

reglement betreffende de milieuvergunning (B.S.26.VI.1991);
- Besluit van de Vlaamse Regering van 01 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen

inzake milieuhygiëne (B.S.31.VII.1995);
- decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende

algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en
veiligheidsmaatregelen », (B.S.29.II.2008);

- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (B.S.10.II.2009).

Ik verwijs naar mijn Vlaamse collega bevoegd voor het Leefmilieu voor verdere gedetailleerde
informatie.
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Inzake het preventieve gezondheidsbeleid en de werking van Logo’s zijn eveneens meerdere inter-
veniërende bestuurslagen bevoegd. Een Logo is een door de Vlaamse Regering erkend samenwerkings-
verband voor loco-regionaal gezondheidsoverleg en –organisatie binnen een geografisch aaneengesloten
gebied.

In het decreet en bijhorend uitvoeringsbesluit heeft de Vlaamse Regering gekozen voor een specifieke rol
voor het Logo. Het Logo situeert zich als tussenniveau tussen de Vlaamse overheid en lokale organisaties
met een impact op het vlak van het preventieve gezondheidsbeleid, waaronder de lokale besturen
(gemeenten en OCMW’s). Binnen het preventieve gezondheidsbeleid in het algemeen en de
gezondheidsdoelstellingen in het bijzonder heeft het Logo de opdracht om deze organisaties te adviseren
en te sensibiliseren, gezamenlijke acties te coördineren, ondersteuning te bieden bij uitvoering en
evaluatie, enz. Daarnaast nemen de Logo’s de eerstelijnsfunctie op binnen het Vlaamse medisch milieu-
kundig netwerk, met opdrachten ten aanzien van milieugerelateerde gezondheidsproblemen.

De lokale besturen zijn in de nieuwe regelgeving betreffende de Logo’s opgenomen als prioritaire
partners. De regelgeving vermeldt expliciet dat Logo’s de lokale besturen, namelijk de gemeenten en de
OCMW’s, adviseren bij de opmaak van het deel over preventieve gezondheidszorg van hun lokaal sociaal
beleid. De Vlaamse overheid investeert door ter beschikking stelling van Logo’s in een ondersteuning van
de lokale besturen op vlak van preventief gezondheidsbeleid.

Regelgeving:
- decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;
- Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo’s van 30 januari 2009, gewijzigd 29

mei 2009-10-09.

De diensten voor gezinszorg worden erkend en gesubsidieerd in uitvoering van het thuiszorgdecreet
van 14 juli 1998. Naast subsidies van de Vlaamse overheid kunnen de erkende diensten voor gezins-
zorg ook nog subsidies ontvangen van andere overheden zoals gemeenten en provincies of van een
OCMW (cofinanciering). De provincies en gemeenten hanteren verschillende regelgevingen om
subsidies toe te kennen aan erkende diensten voor gezinszorg. Ook de toekenninsgwijze van subsidies
aan deze diensten is verschillend.

Regelgeving:
- decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en

welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg;
- subsidiereglementen/overeenkomsten van provincies en gemeenten.

Om erkend te kunnen worden, moet een lokaal dienstencentrum onder meer van de gemeente (het
college van burgemeester en schepenen) en van het OCMW van de gemeente waar het lokaal
dienstencentrum wordt ingeplant een gemotiveerd advies hebben over:
1° de noodzaak en de opportuniteit van de oprichting van het lokaal dienstencentrum in kwestie;
2° de mate waarin dit lokaal dienstencentrum past binnen het sociaal beleid van de gemeente en

bijdraagt tot de realisatie ervan.
3° de bereidheid van de initiatiefnemer om zowel bij de oprichting als bij de werking van het lokaal
dienstencentrum nauw samen te werken met het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.

Indien de erkenningsaanvraag betrekking heeft op een lokaal dienstencentrum dat ingeplant wordt in
een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, moet het advies door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie verleend worden.

Regelgeving:
- decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en

welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg;
- ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met

betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra.
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Bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) zijn er
enerzijds provincies die een aanvullende subsidie verstrekken voor de realisatie van rusthuizen (woon-
en zorgcentra). Anderzijds kunnen de lokale besturen optreden als initiatiefnemer voor het bekomen
van VIPA-subsidies.

Op het gebied van kinderopvang worden in de initiatieven voor buitenschoolse opvang en erkende
kinderdagverblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook gesubsidieerde contractuelen (geco’s)
tewerkgesteld. Hiervoor is een beslissing van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vereist.

Kind en Gezin vraagt een advies aan het betrokken lokaal bestuur, vooraleer het overgaat tot de
toekenning van een principieel akkoord of de toestemming voor de oprichting of uitbreiding van een
opvangvoorziening.

Inzake preventieve gezinsondersteuning is in het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van
opvoedingsondersteuning sprake van interveniërende bestuurslagen.
De Vlaamse overheid staat in voor de erkenning en de subsidiëring van een lokaal samenwerkings-
verband opvoedingsondersteuning met een jaarlijkse subsidie-enveloppe voor de organisatie en de
werking van een opvoedingswinkel.

Verder bepaalt de Vlaamse overheid ook de nadere regels met betrekking tot de samenstelling, de
organisatie en de werking van het adviescomité en de operationele cel van het Vlaams Expertise-
centrum voor Opvoedingsondersteuning.

Op lokaal niveau wordt van de gemeente verwacht dat er een lokale coördinator opvoedings-
ondersteuning aangesteld wordt. Deze coördinator organiseert op regelmatige basis een lokaal overleg
opvoedingsondersteuning met het oog op een aanbod dat op lokale behoeften en kenmerken is
afgestemd.

Het lokaal overleg opvoedingsondersteuning bereidt het lokaal sociaal beleidsplan en de evaluatie
ervan voor met betrekking tot opvoedingsondersteuning.

Op provinciaal niveau worden provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning opgestart of
opgebouwd. Deze provinciale steunpunten werken samen met de Vlaamse coördinatoren opvoedings-
ondersteuning en het Vlaamse Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning. Enerzijds om
intergemeentelijke of regionale samenwerking rond de thematiek te faciliteren en anderzijds mee te
zorgen voor de provinciale verspreiding van informatie en materiaal voor iedereen die professioneel of
op vrijwillige basis opvoedingsondersteuning aanbiedt.

Antwoord Vlaams minister Freya Van den Bossche
ENERGIE

Bestuursefficiëntie – Interveniërende bestuurslagen
In het beleidsveld Energie zijn meer dan 2 interveniërende bestuurslagen bevoegd voor de financiële
ondersteuningsmaatregelen voor energiebesparende investeringen en in milieuvriendelijke productie-
vormen van energie (voor dezelfde investering kan zowel op gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk
niveau een premieregeling worden ingevoerd).

Daarnaast worden er op federaal niveau verschillende maatregelen genomen om energiebesparende
investeringen te ondersteunen (o.a. belastingvermindering, interestbonificatie, goedkope leningen via
FRGE, …), zodat hiermee ook rekening moet worden gehouden bij taakafspraken tussen het Vlaamse
Gewest en de lokale besturen.

WONEN
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In het beleidsveld Wonen zij er een beperkt aantal sectoren waarbij er meer dan twee interveniërende
bestuurslagen betrokken zijn bij de concrete beleidsuitvoering.
Wat de opdrachten van Wonen-Vlaanderen betreft zijn er twee thema's waarbij meer dan twee
bestuurslagen interveniëren:

1. De afgifte van conformiteitsattesten (art. 8 Vlaamse Wooncode): dit gebeurt in principe door de
gemeente, maar met beroepsmogelijkheid bij de bestendige deputatie. Uitzonderlijk kan in het
kader van huursubsidieaanvragen ook Wonen-Vlaanderen die attesten afgeven.

2. De subsidiëring van intergemeentelijke projecten (besluit van de Vlaamse Regering van 21
september 2007): naast een verplichte inbreng van elke gemeente is er overleg noodzakelijk met
de provincie over rechtstreekse steun of cofinanciering om in aanmerking te komen voor de
gewestelijke subsidie.

In het kader van de uitvoering van het grond- en pandenbeleid levert de toepassing van het volgende
de interventie van meer dan twee bestuurslagen op:

1. De vaststelling van het provinciaal objectief voor sociale koopwoningen (art. 4.1.5 Grond- en
pandendecreet): voor de vaststelling van een aanvullend objectief dient de provincie een protocol-
akkoord te sluiten met het Vlaams Gewest. De verdeling van het provinciaal objectief over de
gemeenten gebeurt op basis van een advies van de gemeenteraden en het door de deputatie
opgestelde verdelingsschema.

2. De vaststelling van het provinciaal objectief voor sociale kavels (art. 4.1.6 Grond- en
pandendecreet): voor de vaststelling van een aanvullend objectief dient de provincie een protocol-
akkoord te sluiten met het Vlaams Gewest. De verdeling van het provinciaal objectief over de
gemeenten gebeurt op basis van een advies van de gemeenteraden en het door de deputatie
opgestelde verdelingsschema.

STEDEN

Inzake de bevoegdheid 'Steden' zijn er nooit meer dan twee interveniërende bestuurslagen bevoegd.

SOCIALE ECONOMIE

Inzake de beleidsmaterie sociale economie kunnen zowel de lokale als de provinciale overheden hun
eigen beleid ten aanzien van de sociale economie versterken door in te spelen op een aantal Vlaamse
maatregelen.
Concreet betreft het de Lokale Diensteneconomie waar lokale besturen binnen het Vlaams decretaal
kader, als partner binnen het principe van het klaverblad, betrokken worden bij de uitvoering.
Aanvullend op het Vlaams beleid kunnen lokale en provinciale besturen ook een flankerend beleid
voeren, bv. ondersteuning van arbeidzorg.

Antwoord Vlaams minister Joke Schauvliege
Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid leefmilieu

Het kerntakendebat resulteerde in een bestuursakkoord dat op 25 april 2003 door de drie rechtstreeks
verkozen bestuursniveaus in Vlaanderen nl. de lokale besturen, de provincies en de Vlaamse Overheid
werd ondertekend. In de thematische werkgroep Leefmilieu en Natuur werden de sectoren binnen het
beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie bepaald. Teneinde een vergelijking met het bestuurs-
akkoord mogelijk te maken wordt aan de hand van deze lijst een geactualiseerd overzicht opgemaakt.

1. Overzicht van de sectoren met de bevoegde interveniërende bestuurslagen voor wat betreft de
decretale opdrachten van de VMM.

Beleidsveld &-items Vlaanderen Provincies
Lokale
besturen opmerking
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Integraal waterbeheer

Organisatie integraal waterbeleid x x x

Organisatie op stroomgebiedniveau x

Organisatie op bekkenniveau (x) x

Organisatie op deelbekkenniveau x x

Beheer van watersystemen

Beheer van oppervlaktewater en grondwater x x x (1)

Erosiebestrijding x x x

Rattenbestrijding x x x (2)

Beheer van de waterketen

Water bestemd voor menselijke
aanwending: winning en distributie

x

Toezicht en controle: water bestemd voor
menselijke aanwending

x

Collectering en zuivering van afvalwater x x

(1) Slechts 1 bestuurslaag per watersysteem doch meerdere watersystemen nl. bevaarbare water-
lopen (Vlaanderen), onbevaarbare waterlopen 1ste categorie (Vlaanderen), onbevaarbare
waterlopen 2de categorie (Provincie), onbevaarbare waterlopen 3de categorie (gemeente) en
grondwater (Vlaanderen)

(2) Iedere eigenaar (ook particulieren) is verantwoordelijk voor uitvoering van rattenbestrijding
op zijn terreinen. Door de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten VMM/provincies/
gemeenten is er voor de muskusratbestrijding één gebiedsdekkende uitvoerende instantie voor
de openbare besturen (VMM). Enkel de provincie West-Vlaanderen beschikt nog over een
eigen dienst voor de rattenbestrijding. Voor 19 van de 36 Oost-Vlaamse gemeenten opereert
ten slotte een VZW, gefinancierd door de provincie..

2. Overzicht van de sectoren met de bevoegde interveniërende bestuurslagen voor wat betreft de
decretale opdrachten van de VLM.

Beleidsveld &-items Vlaanderen Provincies
Lokale
besturen opmerking

Open ruimte

Inrichting van het buitengebied x x x (1)

Beheersovereenkomsten met landbouwers x x x (2)

Vrijwillige beheerovereenkomsten met
grondgebruikers die geen landbouwer zijn
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Regionale landschappen

Plattelandsbeheer x x x (3)

Handhaving

Transporten X x (4)

Mestoverschotten X x x (5)

(1) Vlaanderen: initiatiefnemer van geïntegreerde projecten op het platteland en in de stadsrand,
beleidsdomein-overschrijdend en bestuursniveau-overschrijdend (via landinrichting,
ruilverkaveling, natuurinrichting, plattelandsprojecten,…).

Provincie: actieve deelname in geïntegreerde projecten en begunstigde van subsidies,
medefinancier van specifieke natuurinrichtings- en ruilverkavelingsmaatregelen.
Lokale besturen: actieve deelname in geïntegreerde projecten en begunstigde van subsidies,
medefinancier van specifieke natuurinrichtings- en ruilverkavelingsmaatregelen.

(2) Vlaanderen: afsluiten beheerovereenkomsten en betalingen, beleid beheerovereenkomsten
(agronatuurbeheer), als onderdeel van agromilieumaatregelen uit PDPO II, voorbereiding
Provincie/lokale besturen: de mogelijkheid dat provincies en gemeenten bovenop de met de
VLM afgesloten beheersovereenomst nog een vergoeding verlenen geldt alleen nog voor die
beheersovereenkomsten die onder het vorige Plattelandsbeleidsplan (PDPOI) zijn
afgesloten..Voor beheersovereenkomsten die worden afgesloten onder het lopende
Plattelandsbeleidsplan (PDPO2) is dit niet meer mogelijk.

(3) Vlaanderen: uittekenen krijtlijnen plattelandsbeheer, opmaak Vlaams plattelandsbeleidsplan,
PDPO, betalingen en subsidies begunstigden, Plattelandsfonds, organisatie IPO.

Provincie: regierol provincies voor gebiedsgerichte werking (o.a. via provinciaal
plattelandsbeleidsplan), organisatie oproepen PDPO projecten, deelname IPO.
Lokale besturen: begunstigden van projecten, deelname IPO,…

(4) Vlaanderen: centraal opvolgen transporten via aanmelding transporten en GPS-systeem.
Lokale besturen: samenwerking met lokale politie ivm controle afval- en mesttransport.

(5) Vlaanderen: Controle op jaarlijkse aangifte, mestverwerking en –export. Voorlichting en
ondersteuning.
Provincie: demonstraties en voorlichting, alsook een rol mbt inplanting van
mestverwerkingsinstallaties.

Lokale besturen: inplanting van mestverwerkingsinstallaties.

3. Er zijn meer dan twee interveniërende bestuurslagen betrokken bij de concrete uitvoering van de
planning en exploitatie van de eindverwerkingscapaciteit (storten, verbranden) van de
huishoudelijke afvalstoffen en de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafval-
stoffen. De rolafbakening van de OVAM, de gemeenten en de provincies werd na de inventarisatie
van de interveniërende bestuurslagen in het kader van het kerntakendebat, ingevoegd in het artikel
16 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.
Hierbij kan worden vermeld dat het overlegplatform huishoudelijke afvalstoffen operationeel is
maar dat de provincies hun decretaal voorziene rol nog niet opnamen.

Beleidsveld &-items Vlaanderen Provincies
Lokale
besturen opmerking

Afval (planning en exploitatie van de x x x
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eindverwerkingscapaciteit – storten,
verbranden- van huishoudelijke
afvalstoffen en de met huishoudelijke
afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen

4. Overzicht van de beleidsvelden en beleidsitems waarvoor het Agentschap voor Natuur en Bos
bevoegd is, en waarbij aangegeven is welke bestuurslagen beslissingen nemen.

Beleidsveld &-items Vlaanderen Provincies
Lokale
besturen opmerking

1. Integraal waterbeheer

1.1 organisatie integraal waterbeleid x

1.1.2 Organisatie op bekkenniveau x x x

1.1.3 Organisatie op deelbekkenniveau x x x

1.2 Beheer van watersystemen

1.2.1 Beheer van oppervlaktewater en
grondwater

x x x

1.2.2 Erosiebestrijding x x x

Handhaving

Vrije velddelicten x x x

Open ruimte

Inrichting van het buitengebied x x x

Bosbeleid en -beheer x x x

Beleidsvoorbereiding x x x

Beleidsuitvoering x x x

Subsidiëring x x x

Bosuitbreiding x x x

Groenbeleid en –beheer x x x

Beheer van parken, kasteeldomeinen,
landgoederen

x x x

Infrastructuurgroen x x

Bomen buiten bosverband x x x

Openbaar Visserijbeleid x x
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Natuurbehoud en –ontwikkeling x x x

Beheersovereenkomsten x x x

Vrijwillige beheerovereenkomsten met
grondgebruikers die geen landbouwer zijn

x x x

Plattelandsbeleid x x

5. Overzicht van de beleidsvelden en beleidsitems waarvoor het departement bevoegd is, en waarbij
aangegeven is welke bestuurslagen beslissingen nemen, coördineren of ondersteunen.

Beleidsveld &-items Vlaanderen Provincies
Lokale
besturen opmerking

Hinderlijke inrichtingen – beslissingen
milieuvergunningen

x x x (1)

Natuur- en milieueducatie NME en MOS
x x x

De samenwerkingsovereenkomst/SO
Gemeenten (2008-2013 én vorige)

x x x

De samenwerkingsovereenkomst /SO
Provincies (2008-2013 én vorige)

x x

Erosiebestrijding

x x (geen
verplich-
ting)

X (geen
verplich-
ting)

Inrichting van het buitengebied
x x (project-

matig)
x(project
matig)

Beheersovereenkomsten met landbouwers
x x (geen

verplich-
ting)

x (geen
verplich-
ting)

Oppervlaktedelfstoffenbeleid x x x

Ruilverkaveling van landeigendommen x x x

Landinrichting x x x

Oppervlaktedelfstoffenbeleid x x x

(1) De beslissing tot het toekennen of weigeren van een milieuvergunning voor een klasse 1
inrichting wordt door het provinciaal bestuursniveau genomen. Ingeval van beroep tegen de
beslissing van het provinciaal bestuursniveau wordt door het gewestelijk bestuursniveau
uitspraak gedaan.
Voor een klasse 2 inrichting wordt de beslissing tot het toekennen of weigeren van een
milieuvergunning door het gemeentelijk bestuursniveau genomen. Ingeval van beroep tegen
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de beslissing van het gemeentelijk bestuursniveau wordt door het provinciaal bestuursniveau
uitspraak gedaan.

6. De VMW wordt bij de vergunningverlening voor waterwinning geconfronteerd met bevoegdheden
die over meerdere interveniërende bestuurslagen verdeeld zijn.

Aktename door gemeente van meldingen inzake klasse 3-inrichtingen
Milieuvergunningen klasse 2 en klasse 1 in eerste aanleg bij de deputatie van de provincieraad
en in beroep bij de minister

Bouwvergunningen RO Vlaams gewest (West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg)

Bouwvergunningen in beroep Raad voor Vergunningbetwistingen (zelfde
provincies)

Kapvergunningen RO Vlaams gewest (zelfde provincies)
Kapvergunningen voor machtigingen
in afwijking van bosbeheersplan bij de minister

Capatatievergunningen
(voor bevaarbare en onbevaarbare waterlopen) bij de beheerder van de waterloop

(gemeente/provincie/VMM/…)

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid cultuur

Beleidsveld cultureel erfgoed:
Het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 voorziet een belangrijke rol voor de Vlaamse
Gemeenschap, de provincie- en gemeentebesturen in de uitbouw van een cultureel-erfgoedbeleid.
Door samenwerking kan elk bestuursniveau zijn middelen efficiënter inzetten.

A. Het protocol van akkoord tussen de Vlaamse Regering, de VVP en de VVSG
Het protocol van akkoord 2009 – 2010 tussen de Vlaamse Regering, de Vereniging van Vlaamse
Provincies (VVP) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), ondertekend op 2
maart 2009, bevat afspraken over de samenwerking en de taakverdeling met het oog op de
ondersteuning van de cultureel-erfgoedsector. De VVP treedt op als vertegenwoordiger van de
provincies en de VVSG als vertegenwoordiger van de gemeenten.
Er wordt verder gebouwd op het complementaire museumbeleid dat in de jaren negentig werd
ontwikkeld met o.a. de provinciale en Vlaamse museumconsulenten/ erfgoedconsulenten. Ter
voorbereiding van het Cultureel-erfgoeddecreet worden sinds 2004, in navolging van het
kerntakendebat, ambtelijke gesprekken gevoerd met de provincies en gemeenten.

Het protocol van akkoord creëert een draagvlak bij de verschillende bestuursniveaus voor het
erkennen van de kwaliteitsvolle werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, met
name musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. Dit uit zich in de toekenning van
een ‘kwaliteitslabel’. Een toetsing aan de voorwaarden voor de toekenning en het behoud van het
kwaliteitslabel gebeurt door een visitatiecommissie. Deze visitatiecommissies worden samengesteld
uit de pool van deskundigen, die bestaat uit experts aangeduid door de Vlaamse Gemeenschap, de
provincies en de gemeenten.

De Vlaamse Gemeenschap, de provincie- en gemeentebesturen staan in voor de structurele
financiering en ondersteuning van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Elk
bestuursniveau richt zich daarbij op de financiering van de werkingen die relevant zijn voor
respectievelijk Vlaanderen, de provincie of de gemeente. Een indeling drukt geen waardeoordeel uit.
Ze geeft wel aan wie verwacht wordt verantwoordelijkheid op te nemen voor de collectiebeherende
cultureel-erfgoedorganisatie.
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- De Vlaamse Gemeenschap draagt een belangrijke verantwoordelijkheid voor cultureel-
erfgoedorganisaties die een relevantie hebben voor Vlaanderen. Dit wordt vertaald in een
substantiële financiële ondersteuning van de werkings- en personeelskosten.

- De provincies dragen een verantwoordelijkheid voor de cultureel-erfgoedorganisaties die een
regionale werking ontwikkelen en die bijdragen aan een streekgericht cultureel-erfgoedbeleid.

- De gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor de cultureel-erfgoedorganisaties die een lokale
werking ontwikkelen. Van de lokale besturen wordt verwacht dat ze over de lokale inbedding van
cultureel-erfgoedorganisaties een visie ontwikkelen.

De vaak complexe ontstaansgeschiedenis van bepaalde collecties cultureel erfgoed en van de
beherende cultureel-erfgoedorganisaties zorgt er voor dat de hoofdverantwoordelijkheid steeds bij de
eigenaar van de collectie of het bevoegde gezag van de cultureel-erfgoedorganisatie ligt. De
gemeenten en provincies zijn eigenaar van verscheidene cultureel-erfgoedorganisaties. Voorbeelden
van provinciale cultureel-erfgoedorganisaties zijn: het Gallo-Romeins Museum Tongeren, de
Provinciale Bibliotheek Limburg (partner in het samenwerkingsverband Vlaamse Erfgoedbibliotheek),
het FotoMuseum, het ModeMuseum en het Provinciaal Zilvermuseum Sterckshof in Antwerpen, het
Architectuurarchief provincie Antwerpen, het Samenwerkingsverband Provinciaal Archeologisch
Museum – Ename/Velzeke, het Provinciaal Archief West-Vlaanderen (heeft een aanvraag ingediend
voor het kwaliteitslabel), … . Voorbeelden van gemeentelijke cultureel-erfgoedorganisaties zijn: het
Museum voor Schone Kunsten, het S.M.A.K., het Design museum en het MIAT in Gent, het
Groeningemuseum en het Hospitaalmuseum in Brugge, het Museum Plantin-Moretus, het
Middelheimmuseum, het Rubenshuis, het Museum Maeyer Van den Bergh in Antwerpen, stedelijke
musea zoals deze van Hasselt, Mechelen, Leuven, Kortrijk …, het FelixArchief, het Letterenhuis, de
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen en de bewaarcollectie van de Openbare
Bibliotheek Brugge (deze laatste twee zijn tevens partner in het samenwerkingsverband Vlaamse
Erfgoedbibliotheek), … .

In het protocol van akkoord worden afspraken gemaakt over de criteria en voorwaarden waaraan de
werking van een museum of een culturele archiefinstelling moet voldoen om ingedeeld te worden bij
het lokale, het regionale of het Vlaamse niveau. Door die in het protocol van akkoord te verankeren,
ontstaat hierover consensus. Elk bestuursniveau beslist daarbinnen autonoom over hoe ze deze
organisaties al of niet verder wenst te ondersteunen. Voor de lokale en de regionale musea (ook voor
de periodieke cultureel-erfgoedpublicaties van lokale of regionale aard) werden reeds in het decreet de
nodige beschermende overgangsmaatregelen voorzien voor de lopende gemeentelijke en provinciale
beleidstermijn (d.i. tot en met 2014).
In het Cultureel-erfgoeddecreet en het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 wordt enkel opgenomen
hoe de Vlaamse Gemeenschap de musea en culturele archiefinstellingen die ingedeeld worden bij het
Vlaamse niveau zal ondersteunen. De provincies en gemeenten werken dit verder uit in hun
respectievelijke regelgeving.

Een ander aspect van het complementair cultureel-erfgoedbeleid is de ondersteuning via
projectsubsidies. Sinds de implementatie van het Cultureel-erfgoeddecreet (2009) subsidieert de
Vlaamse overheid de projecten met een landelijke en internationale relevantie, de provincies de
projecten met een regionale relevantie en de gemeenten de projecten met een lokale relevantie.

B. Het subsidiëren van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de provincie- en
gemeentebesturen met het oog op het realiseren van een complementair cultureel-erfgoedbeleid
In het protocol worden geen bepalingen over financiële middelen opgenomen. De financiële middelen
die door de Vlaamse overheid aan de provincie-, gemeentebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie worden toegekend, worden opgenomen in de cultureel-erfgoedconvenants.
Voor het sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant moeten zij een aanvraagdossier indienen. De
beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedconvenants adviseert deze dossiers. Convenants zijn
maatwerk. Elk bestuur legt zijn eigen accenten.

B.1. Het subsidiëren van een provinciaal cultureel-erfgoedbeleid door het sluiten van een
cultureel-erfgoedconvenant met de provinciebesturen
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Met elke provincie werd er een cultureel-erfgoedconvenant gesloten voor de beleidsperiode 2009-
2014. De werkingssubsidie kan ingezet worden op twee sporen:
- de ondersteuning van de erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau (tot 2014 geoormerkt);
- het ontwikkelen van een depotbeleid (regiefunctie) voor het culturele erfgoed.

B.2. Het subsidiëren van het lokale cultureel-erfgoedbeleid door een cultureel-erfgoedconvenant
te sluiten

Er werden 18 dergelijke cultureel-erfgoedconvenants met steden, gemeenten of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden gesloten voor de beleidsperiode 2009-2014. De werkingssubsidie wordt
toegekend voor:
- de werking van de cultureel-erfgoedcel die het lokale cultureel-erfgoedveld door projectmatig

werken en door de uitwisseling van kennis en expertise versterkt en mee het maatschappelijk
draagvlak voor het cultureel erfgoed vergroot;

- de uitbouw van een cultureel-erfgoedforum in Antwerpen, Gent, Brugge en het tweetalig gebied
Brussel-hoofdstad;
Een cultureel-erfgoedforum is een cultureel-erfgoedorganisatie:
a) waar een integraal en geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid naar voor komt;
b) die het verhaal van de stad, gemeente of streek vertelt en aldus lokaal verankerd is;
c) die in haar werking onder meer gebruikmaakt van de verschillende cultureel-erfgoedpraktijken:

de museologie, de archiefwetenschap en het hedendaags documentenbeheer, de informatie- en
bibliotheekwetenschap en de etnologie.

- de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren door logistieke, financiële en personele
middelen te verstrekken.

In het cultureel-erfgoedconvenant met de VGC is ook de ontwikkeling van een depotbeleid
(regiefunctie) voor het culturele erfgoed opgenomen (zie hoger).

Beleidsveld professionele kunsten:
Het Kunstendecreet van 2 april 2004, zoals gewijzigd op 03-06-2005, 22-12-2006 en 20-06-2008
bepaalt dat voor de organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst, die opgericht of mede
opgericht werden door de provincie of gemeente en die gesubsidieerd worden cfr. artikel 5, § 1 van het
kunstendecreet, een overeenkomst wordt gesloten met deze organisaties door de respectievelijke
provincie of gemeente om een subsidieregeling te bepalen, die goedgekeurd moet worden door de
Vlaamse Regering.
Deze overeenkomsten worden opgenomen in het actieplan van deze organisatie. De overeenkomst met
de provincie of gemeente wordt eveneens opgenomen in de convenant die deze overheden sluiten met
de Vlaamse gemeenschap in toepassing van artikel 34 en 35 van het decreet van 13 juli 2001
houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.
Een gelijkaardige regeling geldt voor de organisaties in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar
de stad Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een overeenkomst met de organisatie sluiten
die goedgekeurd moet worden door de Vlaamse Regering. De overeenkomsten worden opgenomen in
het actieplan van die organisatie, vermeld in artikel 7, § 4, eerste lid, van die organisatie.

De memorie van toelichting vermeldt over dit artikel dat daarin het mechanisme van cofinanciering
wordt behandeld van die organisaties voor podiumkunsten (de zogenaamde stadstheaters) die
opgericht of mede opgericht werden door ondergeschikte besturen en die daarenboven een belangrijke
ondersteuning ontvangen van de Vlaamse gemeenschap. Dit cofinancieringmechanisme wordt
overgenomen uit het podiumkunstendecreet van 1999 en is van toepassing zolang het lopende
kerntakendebat geen definitief beslag heeft gekregen.

Beleidsveld sociaal-cultureel werk voor volwassenen:
Krachtens het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid moet elke gemeente, alleen of in een samenwerkingsverband met een of meerdere andere
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gemeenten, een openbare bibliotheek oprichten en uitwerken. Gemeenten met minder dan 750
inwoners zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Het decreet bepaalt ook dat elke provincie het initiatief moet nemen tot een streekgericht
bibliotheekbeleid (artikel 11).
In het verlengde van het kerntakendebat is de wijze waarop de provincies invulling geven aan het
streekgericht bibliotheekbeleid de eigen verantwoordelijkheid van elke provincie. De opdrachten
worden niet opgesomd, maar overgelaten aan de autonomie en de verantwoordelijkheid van de
provincies om een eigen provinciaal beleid te voeren ter ondersteuning van de bibliotheekwerking.

Binnen deze eigen invulling vraagt het decreet wel aandacht voor de specifieke rol van de provincies
inzake schaalvergroting van de bibliotheekwerking, door de ontwikkeling van provinciale bibliotheek-
systemen en het stimuleren en begeleiden van structurele samenwerkingsverbanden tussen gemeenten
(artikel 13).
Bovendien moeten de provincies de gemeenten actief betrekken – via een ruim participatieproces – bij
de invulling, de uitvoering en de evaluatie van het streekgericht bibliotheekbeleid. Omdat het
belangrijk is dat de Vlaamse overheid en de provincies een complementair beleid ontwikkelen,
organiseert de Vlaamse overheid twee keer per jaar een interbestuurlijk overleg.

Voor het realiseren van deze opdrachten moet elke provincie volgens artikel 39 van het decreet
minimaal 1,6 euro per inwoner van de provincie besteden.

De Vlaamse Regering voorziet voor elke gemeente in een aanvullende forfaitaire subsidie van 0,15
euro per inwoner van de gemeente ter ondersteuning van de participatie van de gemeentelijke
openbare bibliotheek aan de provinciale bibliotheeksystemen (artikel 39 van het decreet).

Antwoord Vlaams minister Pascal Smet
Onderwijs

Voor het beleidsdomein Onderwijs zijn er geen sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering ervan
meer dan twee interveniërende bestuurlagen bevoegd zijn.

Jeugd

Krachtens het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de
decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006, art. 16, §4, krijgen de provincies subsidies
wanneer ze in hun jeugdbeleidsplan onder andere beschrijven hoe ze, in samenwerking met relevante
actoren, de gemeentebesturen zullen begeleiden en informeren bij de opmaak van een gemeentelijk
jeugdbeleidsplan en bij het voeren van een geïntegreerd jeugdbeleid. Anderzijds wordt de
provinciebesturen ook gevraagd om de gemeentebesturen uit de provincie te betrekken bij de opmaak
van het provinciale jeugdbeleidsplan (art.16, §6).

Het decreet is een goed voorbeeld van hoe de Vlaamse overheid met de gemeenten, de provincies en
de Vlaamse Gemeenschapscommissie samen een complementair beleid ontwikkelt. In de
Reflectiegroep lokaal en provinciaal jeugdbeleid, die een vijftal keer per jaar samenkomt, zitten
vertegenwoordigers van de verschillende bestuursniveaus samen met de jeugdsector in functie van de
begeleiding en monitoring van het gevoerde beleid.

Betrokken zijn de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de provinciebesturen en
de gemeentebesturen.

Gelijke Kansen

Voor wat mijn bevoegdheid Gelijke Kansen betreft, zijn er nergens meer dan twee interveniërende
bestuurslagen.



-232- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009

Brussel

Binnen de bevoegdheid voor Brussel vergt de vraag naar het aantal interveniërende bestuurslagen een
genuanceerd antwoord.

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zijn er verschillende bestuurslagen actief: de 19
gemeentebesturen en OCMW’s, de Brusselse agglomeratie, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de
Vlaamse, Franse en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies, de Vlaamse en Franse
Gemeenschap en de Federale Staat. Binnen mijn bevoegdheid voor het Vlaamse Brusselbeleid zijn er
slechts twee interveniërende bestuurslagen: de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie (VGC).

De VGC is een gedecentraliseerd bestuur binnen de Vlaamse Gemeenschap. Zij treedt op in het
domein van de gemeenschapsbevoegdheden en als uitvoerende macht in culturele, onderwijs- en
persoonsgebonden aangelegenheden. Binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is de VGC dus
meestal het eerste aanspreekpunt voor burgers en organisaties. In zekere zin vervult de VGC de rol
van een lokaal én provinciaal bestuur in het Vlaams Gewest. Daardoor wordt het aantal
interveniërende bestuurslagen binnen het Vlaams Brusselbeleid automatisch beperkt.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 3
van 28 september 2009
van HELGA STEVENS

Jaarverslag gemeenterekeningen - Administratieve last

Ieder jaar moeten de Vlaamse steden en gemeenten bij de jaarrekening verplicht een jaarverslag
opmaken.

Deze verplichting vloeit voort uit artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet dat nog van kracht is.

Het is bekend dat er nogal wat ontevredenheid heerst onder de lokale besturen over de administratieve
lasten die hen worden opgelegd. Ik verwijs dan naar de verschillende beleidsplannen die opgesteld
moeten worden om bepaalde subsidies van de Vlaamse overheid te verkrijgen waarbij de verplichte
inhoud vaak als overgedetailleerd wordt aangevoeld en waarbij het betrokken personeelslid er
verhoudingsgewijs veel tijd aan dient te besteden. Dit gaat dan ten koste van andere taken en het
concrete beleid op het veld.

De huidige beleidsploeg heeft dit blijkbaar aangevoeld. In het Vlaams regeerakkoord wordt specifiek
verwezen naar het “afbouwen van de planverplichtingen”.

Het jaarverslag valt niet onder die planverplichtingen, maar is zeker voor de kleinere gemeenten met
een beperkt personeelsbestand vaak een hele kluif.

Graag had ik vernomen of de minister in dat kader ook het jaarverslag bij de jaarrekening wil
betrekken.

In afwachting van de studie van deze planlastverlaging zou het voor de lokale besturen ook nuttig zijn
om concreet te weten wat de verplichting om een jaarverslag op te stellen inhoudelijk juist inhoudt. Nu
vindt men er vaak veel informatie in terug die wellicht niet noodzakelijk is en vaak zelfs niet echt een
meerwaarde betekent voor degene die het doorneemt of ten opzichte van informatie die in andere
vormen of documenten beschikbaar is.

Overweegt de minister om, in het kader van de administratieve lastenverlaging voor de lokale
besturen, duidelijkheid scheppen over wat dit jaarverslag wenselijk minimaal inhoudt?

Dit lijkt al nuttig in het kader van het jaarverslag bij de jaarrekening van 2009.

Natuurlijk kan extra informatie altijd nuttig zijn (voor zover dergelijke jaarplannen niet te uitgebreid
worden en niet meer gelezen worden), maar dit kan dan wellicht overgelaten worden aan de
inschatting en invulling door het lokaal bestuur.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 3 van 28 september 2009

van HELGA STEVENS

De verplichting om een verslag bij de gemeenterekeningen op te maken is inderdaad opgenomen in
artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet en geldt nog steeds.
Het verslag bij het ontwerp van de begroting daarentegen, waarvan ook sprake in artikel 96 van de
Nieuwe Gemeentewet, is opgeheven door de inwerkingtreding van de bepalingen in het Gemeente-
decreet over de beleidsnota.

Artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het verslag een synthese van het ontwerp van de
rekeningen bevat. Het moet bovendien een overzicht geven van het beheer van de gemeentefinanciën
gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben.

In de eerste plaats is het verslag bij het ontwerp van de rekeningen bedoeld voor de beleidsverant-
woordelijken. Het is een hulpmiddel om inzicht te verwerven in het slagen of falen van de werking
van de gemeente in het verleden. Tegelijk kunnen zij hieruit de nodige conclusies trekken voor het
toekomstige beleid en beheer van hun gemeente.
In de tweede plaats moet het verslag bij de jaarrekening een informatiebron zijn voor de bevolking en
voor geïnteresseerde derden. Het verslag bij de jaarrekening draagt in die zin bij tot de openbaarheid
van bestuur.
Het verslag bij de jaarrekening is dus wel degelijk functioneel. Vanuit het standpunt van de beleids-
verantwoordelijken is het eerder een voorbeeld van administratieve vereenvoudiging. Op basis van het
verslag moeten zij namelijk een oordeel kunnen vormen van het financiële reilen en zeilen van hun
gemeente in het voorbije jaar, zonder dat zij daarvoor de volledige jaarrekening moeten doornemen.

Er bestaat voor het verslag bij de jaarrekeningen ook geen officieel opgelegd stramien. Dat is een
bewuste keuze zodat elke gemeente het verslag op eigen maat kan opmaken, voor zover het in over-
eenstemming is met de bepalingen van artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet.
Op die manier worden ook de administratieve lasten verbonden aan de opmaak van het jaarverslag tot
een minimum herleid.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 4
van 28 september 2009
van LODE VEREECK

Onmiddellijke grondinname - Modaliteiten

In het Vlaams regeerakkoord 2009 – 2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden; Voor
een vernieuwende, duurzame en warme samenleving” wordt onder rubriek 2 “Een duurzaam
investeringplan; b. Procedures afronden binnen redelijke termijnen” gestipuleerd: “We versoepelen de
administratieve procedures die bij onteigeningen moeten worden gevolgd. In afwachting van de
overheveling van de aankoopcomités naar de regio’s creëren we een kader waarbij initiatiefnemers
ook een beroep kunnen doen op landmeters – experts en we via concrete afspraken met de federale
comités het verloop van de onteigeningsprocedure kunnen bespoedigen. We onderzoeken in welke
mate we voor beperkte onteigeningen in voortuinstroken, bijvoorbeeld voor de realisatie van
fietspaden, een regeling van onmiddellijke grondinname kunnen invoeren”.

Een “onmiddellijke grondinname” vormt een bijkomende beperking van het eigendomsrecht die
buitensporig lijkt en het risico doet ontstaan op discriminatie.

1. Wat verstaat de regering precies onder “onmiddellijke grondinname”?

Welke waarborgen worden er geboden ter vrijwaring van de rechten van de onteigende, zodat er
geen sprake kan zijn van willekeur en pestonteigeningen of de facto confiscatie?

2. Binnen welke termijn zal er worden onderzocht in welke mate er voor beperkte onteigeningen in
voortuinstroken, een regeling van onmiddellijke grondinname kan worden ingevoerd?

3. Binnen welke voorgestelde doelen en onder welke strikte randvoorwaarden acht de minister
dergelijke bijkomende drastische eigendomsbeperkingen verantwoordbaar?

4. Op welke wijze zal het discriminerende karakter inherent aan dergelijke drastische ingrepen
maximaal worden beperkt?

5. Hoe zal de procedure tot “onmiddellijke grondinname” concreet worden geregeld?

6. Op welke manier zal de onteigende worden gecompenseerd? Zal bij het vaststellen van de
financiële compensatie tevens het feitelijk waardeverlies wan de eigendom worden ingecaculeerd?

7. Zijn er andere pistes die beleidsmatig worden overwogen om het probleem van het (te) trage
verloop van de huidige onteigeningsprocedures structureel aan te pakken, zonder te vervallen in
discriminerende en/of quasi confiscatorische maatregelen die de rechten van de betrokken
eigenaars op buitensporige wijze schenden?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan minister Bourgeois (nr. 4) en Crevits (nr. 8).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 4 van 28 september 2009

van LODE VEREECK

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit
en Openbare werken.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 5
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Beleidsondersteuning - VRT-programma’s

Voor de ondersteuning van het beleid kan een minister een beroep doen op de VRT. Het gaat vaak om
kortere info- of sensibiliseringsblokjes op radio of televisie, maar het ook gaan om
televisieprogramma’s die in opdracht van de minister worden gemaakt of gesubsidieerd.

Graag had ik, voor de beleidsdomeinen van de minister, hierover de volgende vraag gesteld.

Heeft de minister ter ondersteuning voor haar of zijn beleid reeds opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes of worden er reeds gepland? Zo ja, welke en wat is de geraamde kostprijs
hiervan?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 2, Lieten nr. 2, Bourgeois nr. 5,
Vandeurzen nr. 6, Crevits nr. 9, Van den Bossche nr. 4, Muyters nr. 2, Schauvliege nr. 6, Smet nr.
8).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 5 van 28 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Ingrid Lieten, viceminister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoede-
bestrijding
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 6
van 29 september 2009
van JAN VERFAILLIE

Gemeentefonds - Waarborgregeling

Artikel 10 van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de
verdeling van het Vlaams Gemeentefonds bevat een waarborgregeling die er op neerkomt dat geen
enkele gemeente minder ontvangt dan wat zij voor de totstandkoming van de regeling van 5 juli 2002
ontving uit het Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het Sociaal Impulsfonds.

Dat komt er in de praktijk op neer dat er nog altijd gemeenten zijn die eenzelfde bedrag ontvangen als
wat zij in 2002 ontvingen. Die gemeenten blijven dus eigenlijk stilstaan, wat bij die gemeenten meer
en meer vragen oproept.

1. Kan de minister aangeven welke gemeenten in 2009 nog altijd onder de zogenaamde
waarborgregeling zoals vervat in het decreet van 5 juli 2002 vallen?

2. Werd reeds onderzocht in hoeverre er voor die gemeenten toch geen vorm van indexatie van hun
aandeel kan worden doorgevoerd?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 6 van 29 september 2009
van JAN VERFAILLIE

1. In 2008, het begrotingsjaar waarvoor de laatste definitieve verdeling van het Gemeentefonds
gebeurde, genoten 32 gemeenten van de gewaarborgde ontvangst zoals vervat in artikel 10 van het
decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het
Vlaams Gemeentefonds. Een bedrag van 7.907.033 euro van de dotatie voor 2008 werd gebruikt
om de gewaarborgde ontvangsten te verzekeren. Dit bedrag werd afgenomen van de aandelen van
de niet-waarborggemeenten.

In de onderstaande tabel vindt u de gemeenten die in 2008 onder de waarborgregeling vielen,
alsook de bedragen die aan hun berekende aandelen werden toegevoegd om de gewaarborgde
ontvangst te verkrijgen:

Waarborggemeenten 2008 Bijpassing 2008
AARTSELAAR 214.582,15
BEERSEL 83.215,52
BERINGEN 305.671,21
BEVEREN 541.408,35
BONHEIDEN 78.802,50
BORSBEEK 2.712,10
BRASSCHAAT 737.570,57
DE PINTE 26.005,67
DESTELBERGEN 90.865,94
DILBEEK 315.817,65
EDEGEM 790.747,92
GRIMBERGEN 293.969,45
HERENT 58.844,52
HOVE 65.194,84
KAPELLEN 240.289,94
KONTICH 61.028,56
KRAAINEM 250.488,63
LINKEBEEK 40.379,29
MAASMECHELEN 368.433,49
MEISE 222.124,20
MORTSEL 956.308,45
OVERIJSE 199.028,02
SCHILDE 365.525,42
SCHOTEN 297.116,30
SINT-GENESIUS-RODE 348.135,93
SINT-MARTENS-LATEM 124.932,57
WEMMEL 33.905,08
WEZEMBEEK-OPPEM 82.933,29
WOMMELGEM 34.088,39
ZAVENTEM 569.255,65
ZEMST 97.636,78
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ZWIJNDRECHT 10.014,46
Totaal : 32 gemeenten 7.907.033,84

In 2007 bedroeg het aantal waarborggemeenten 43, in 2006 57, in 2005 77 en in 2004 en 2003
114. Het aantal waarborggemeenten in 2008 bedroeg dus nog 28% of minder dan een derde van
het aantal waarborggemeenten in 2003, het jaar waarin het nieuwe Gemeentefonds in werking is
getreden.

Op basis van de huidige prognoses voor de jaren 2009 tot en met 2013, zou het aantal waarborg-
gemeenten uitkomen op 24 in 2009, 17 in 2010, 9 in 2011, 7 in 2012, en 6 in 2013.
In 2013 zouden nog enkel de gemeenten Edegem, Mortsel, Schilde, Sint-Genesius-Rode,
Kraainem en Sint-Martens-Latem overblijven.
De definitieve cijfers voor die jaren kunnen echter afwijken van de ramingen, omdat de cijfer-
gegevens die als input voor de verschillende verdelingscriteria van het Gemeentefonds worden
gebruikt, doorlopend worden geactualiseerd. Voor elke raming en elke definitieve verdeling
worden de meest recente, beschikbare cijfers gebruikt.

2. De nieuwe verdelingsregeling van het Gemeentefonds, die op 1 januari 2003 in werking trad,
veroorzaakte uiteraard verschuivingen in de aandelen van de verschillende gemeenten. Opdat die
verschuivingen geen te grote nadelige invloed zouden hebben op de lokale begrotingen en
financiën, is in het decreet van 5 juli 2002 een waarborgregeling ingebouwd. Zolang een gemeente
onder die regeling valt, wordt haar aandeel vastgesteld op het bedrag van de oude fondsen voor het
begrotingsjaar 2002, met name het vorige Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het waarborg-
gedeelte van het Sociaal Impulsfonds (vermeerderd met het SIF-plus gedeelte voor de SIF-plus
gemeenten die niet zijn opgenomen in het Stedenfonds).

Ik wil benadrukken dat het hier gaat om een gunstregeling en zeker geen strafmaatregel voor die
gemeenten die, louter op basis van de nieuwe verdelingscriteria van het Gemeentefonds, een
kleiner aandeel zouden ontvangen dan de som van hun aandelen in de oude fondsen voor het
begrotingsjaar 2002. Ik wijs er ook op dat de bijpassing tot de gewaarborgde ontvangst gebeurt
door een afneming van de noodzakelijke bedragen op de aandelen van de gemeenten die niet
onder de waarborgregeling vallen. De niet-waarborggemeenten boeten dus in op hun aandelen ten
voordele van de waarborggemeenten.

Omwille van dit solidariteitsprincipe binnen het Gemeentefonds heeft de Vlaamse Regering er
bewust voor gekozen de gewaarborgde ontvangsten niet te indexeren.
Een indexering van de waarborgen zou bovendien het herverdelend effect van de bijkomende
middelen beperken en zou ertoe leiden dat de waarborgregeling, die eigenlijk een overgangs-
regeling is, te lang uitloopt.
Het blijft daarom wenselijk om de gewaarborgde bedragen niet mee te laten evolueren met de
dotatie en ze als een statisch gegeven te behouden.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 7
van 29 september 2009
van JORIS VAN HAUTHEM

Vlaamse overheid - Selectieprocedures Selor

Overeenkomstig artikel 87, § 2 van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen kan de
aanwerving in statutaire betrekkingen voor de Vlaamse ministeries enkel gebeuren door bemiddeling
van Selor.

Naar verluidt heeft Selor echter een grote achterstand bij de uitvoering van statutaire
selectieprocedures voor de Vlaamse ministeries.

1. Bevestigt de minister dit?

2. Kan de minister voor de voorbije vijf jaar, op jaarbasis, meedelen hoeveel statutaire
personeelsleden er werden aangeworven door de Vlaamse ministeries en hoe lang de
selectieprocedure bij Selor gemiddeld duurde?

3. Hoeveel werd er de voorbije vijf jaar voor deze dienstverlening door de Vlaamse overheid betaald
aan de federale overheid?

Graag eveneens een opsplitsing op jaarbasis.

4. Welke gevolgen heeft deze slechte dienstverlening voor de Vlaamse administraties?

Is het correct dat hiermee de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang komt?

5. Welke stappen heeft de minister in dit verband reeds ondernomen bij zijn federale collega die
bevoegd is voor deze materie?

Welke resultaten heeft dat opgeleverd?

6. Hoe meent de minister hier een duurzame oplossing aan te geven?
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ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 29 september 2009
van JORIS VAN HAUTHEM

1. De voorbije jaren had Selor achterstand bij de uitvoering van statutaire selectieprocedures voor de
Vlaamse ministeries. De Vlaamse overheid had een lange wachtlijst van aanvragen voor statutaire
selectieprocedures. In bepaalde gevallen liep de wachttijd op tot 2 jaar.

2. Hieronder worden de cijfers weergegeven voor de dertien ministeries vanaf januari 2006 (datum
van inwerkingtreding van de reorganisatie van de Vlaamse administratie, Beter Bestuurlijk
Beleid).

In 2006 werden door Selor 51 procedures georganiseerd. Zij leverden in dat jaar 3367 geslaagden
aan. 1 procedure voor medewerker niveau C leverde 1089 geschikte kandidaten op. Er werden bij
Jobpunt Vlaanderen dat jaar 838 vacatures geregistreerd voor de ministeries. 693 vacatures
werden ingevuld. 591 vacatures werden ingevuld door kandidaten uit de wervingsreserves, 102
vacatures werden ingevuld door interne kandidaten.

In 2007 werden door Selor 56 procedures uitgevoerd. Selor leverde in dat jaar 2388 geslaagden
aan. 1 procedure voor medewerker (generieke procedure in uitvoering van het sectoraal akkoord)
niveau C leverde 2051 geschikte kandidaten op. Voor deze procedure leverde de Vlaamse
overheid de testen aan. Dit betekent dat er voor dat jaar voor de andere niveaus slechts 337
geschikte kandidaten werden aangeleverd. Er zijn bij Jobpunt Vlaanderen dat jaar 1372 vacatures
geregistreerd voor de ministeries. 378 vacatures werden niet ingevuld, 994 vacatures werden
ingevuld. 852 vacatures werden ingevuld door kandidaten uit de wervingsreserves, 142 vacatures
werden ingevuld door interne kandidaten.

In 2008 werden door Selor 28 procedures uitgevoerd. Selor leverde in dat jaar 3408 kandidaten
aan. De generieke procedure voor het niveau D in uitvoering van het sectoraal akkoord leverde
alleen al 2214 kandidaten op. Voor deze procedure leverde de Vlaamse overheid de testen aan. Er
werden bij Jobpunt Vlaanderen dat jaar 731 vacatures geregistreerd, waarvan slechts 492
vacatures konden worden ingevuld. 123 vacatures werden ingevuld door interne kandidaten, 369
werden ingevuld door kandidaten uit de wervingsreserves.

In 2009 werd nog 1 procedure uitgevoerd door Selor die 6 geschikte kandidaten opleverde. In de
eerste jaarhelft werden 655 vacatures aangemeld bij Jobpunt Vlaanderen waarvan er 167 niet
konden worden ingevuld, 78 werden ingevuld door interne kandidaten en 410 door geslaagden uit
wervingsreserves.

De gemiddelde doorlooptijd van de procedure zelf bedraagt een 3-tal maanden. De wachttijd voor
de opstart van een procedure bedroeg gemiddeld 15 maanden.

3. Op federaal niveau worden middelen toegekend aan Selor die worden verdeeld over het federale
bestuursniveau en de verschillende gewesten. Selor ontvangt dus ook middelen om de statutaire
selecties uit te voeren voor de Vlaamse overheid. Deze middelen zijn tot op heden niet over-
gedragen naar Vlaanderen.
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4. Voor 27 maart 2009 bestond een wachtlijst van 64 statutaire selectieprocedures. Voor een aantal
selectieprocedures die op de lijst voorkwamen, bestond er een wachttijd van 2 jaar. Dit had als
gevolg dat statutaire vacatures niet efficiënt konden worden ingevuld en er hiaten ontstonden in
het personeelsbestand. In een aantal gevallen gingen de entiteiten van de Vlaamse ministeries dan
ook noodgedwongen over tot een contractuele aanwerving, in afwachting van de uitvoering van de
statutaire selectieprocedure. Voor sommige vacatures was dit niet mogelijk, omdat zij omwille van
hun aard enkel statutair kunnen worden ingevuld (bijvoorbeeld: inspecteurs met politionele
bevoegdheid). Dit heeft een invloed op de performantie van de diensten van de Vlaamse overheid.

5. Op 27 maart 2009 werd er een protocol afgesloten tussen Selor en de Vlaamse overheid, waardoor
de Vlaamse overheid gedurende een periode van 2 jaar zelf de statutaire selectieprocedures voor
de Vlaamse ministeries kan uitvoeren. De onderhandelingen m.b.t. dit protocol startten reeds in
2006. De Vlaamse Regering stelde Jobpunt Vlaanderen aan om de statutaire selectieprocedures
van de Vlaamse ministeries uit te voeren. Het protocol werd gesloten voor een periode van 2 jaar,
met de bedoeling om in deze periode te werken aan een definitieve oplossing. Dit had als gevolg
dat de wachtlijst van selectieprocedures die bestond, bij het sluiten van het protocol met meer dan
de helft is weggewerkt.

6. Het protocol dat met Selor werd gesloten geldt voor een periode van 2 jaar. Dit betekent dat er
gewerkt moet worden aan een definitieve oplossing, waar de Vlaamse overheid zelf de
bevoegdheid krijgt om haar eigen selectieprocedures uit te voeren. Dit vergt een aanpassing van
artikel 87, §2 van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 8
van 29 september 2009
van SVEN GATZ

“Leven in de Brouwerij” - Brussel

Sinds maart 2009 loopt een wijd vertakte actie “Leven in de brouwerij”. Het doel is om het
bierlandschap in België en meer bepaald in Vlaanderen, te promoten.

In heel Vlaanderen werden activiteiten uitgewerkt: bierdegustaties, bierroutes, verblijfsarrangementen.
Via een website www.levenindebrouwerij.be en de websites van Vlaanderen Vakantieland wordt dit
aanbod in de verf gezet, samen met een activiteitenkalender en bijkomende informatie over
brouwerijen, gerechten met bier en verwijzingen naar andere initiatieven rond Belgische bieren.

Samen met verschillende partners zoals Toerisme Vlaanderen, HoReCa Vlaanderen, de Unie der
Belgische Bierbrouwers, Belgian Beer Routes, Horeca Vorming en brouwerijen, hotels en restaurants,
heeft Tafelen in Vlaanderen vzw deze actie op touw gezet.

Om dit initiatief te laten slagen, ontbreekt er echter een cruciaal element in het aangeboden
bierlandschap: Brussel. Niet één Brussels bierevenement, café of brouwerij komt voor in het aanbod –
een monument als brouwerij Cantillon ontbreekt bijvoorbeeld – waardoor de geïnteresseerde bezoeker
een belangrijk deel van bierland België dreigt mis te lopen.

Neemt Toerisme Vlaanderen initiatieven om ook het rijke Brusselse bierleven in dit initiatief “Leven
in de Brouwerij” te laten opnemen?
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ANTWOORD

op vraag nr. 8 van 29 september 2009
van SVEN GATZ

“Leven in de brouwerij” is een initiatief van de vzw Tafelen in Vlaanderen, een samenwerkings-
verband tussen de Provinciale Toeristische Organisaties, de Horecafederatie en Toerisme Vlaanderen.
Er zijn vijf personen tewerkgesteld voor de productontwikkeling en promotie van “Leven in de
brouwerij” één in elk van de vijf Vlaamse provincies. “Leven in de brouwerij” richt zich naar de
binnenlandse en Nederlandse markt.

Zowel op de binnenlandse als buitenlandse markt wordt in promotionele acties rond “Leven in de
Brouwerij” waarvan Toerisme Vlaanderen de initiatiefnemer is, Brussel meegenomen.

Binnenlandse markt:
- Het programma Tournée Générale op de VRT tijdens de zomer 2009 was een project in samen-

werking met Toerisme Vlaanderen. De brouwerij Cantillon uit Brussel, het verhaal van de geuze
en het Belgian Beer Weekend op de Grote Markt in Brussel kwamen er uitgebreid in aan bod.
Naar aanleiding van het programma is een boek gepubliceerd waarin 16 arrangementen, samen-
gesteld door Toerisme Vlaanderen, zijn opgenomen. Ook twee Brusselse hotels maken deel uit
van het aanbod.

- Midden september 2009 lanceerde Toerisme Vlaanderen in het kader van “Leven in de brouwerij”
een e-mailactie met aan 200.000 consumenten een aanbod van 50 arrangementen. Ook in dit
aanbod is Brussel opgenomen.

Nederlandse markt:
In diverse dagbladen van de Wegenergroep (de grootste uitgever van regionale dagbladen en huis-aan-
huiskranten in Nederland.) verscheen een bierreportage over Brussel die een publicitaire tegenwaarde
van circa 35.000 euro vertegenwoordigde.

De vzw Tafelen in Vlaanderen werkt aan een actieplan voor 2010 en zal hierin de nodige aandacht aan
Brussel schenken.
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Vraag nr. 9
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Ziekteverzuim

In opvolging van mijn schriftelijke vraag van 27 februari 2008 aan alle ministers had ik graag
volgende vragen gesteld over het personeel van de departementen en verzelfstandigde agentschappen
binnen hun respectieve beleidsdomeinen.

1. Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden genoteerd binnen de
respectieve departementen en agentschappen? Kan de minister de cijfers meedelen voor 2008 en
de stand van zaken in 2009?

2. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode
vastgesteld?

3. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd
in dezelfde periode?

4. Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5. Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode
vastgesteld?

6. Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7. Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 5, Lieten nr. 4, Bourgeois nr. 9,
Vandeurzen nr. 9, Crevits nr. 13, Van den Bossche nr. 5, Muyters nr. 4, Schauvliege nr. 8, Smet
nr. 14).
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Naar aanleiding van uw parlementaire vraag over het ziekteverzuim in de Vlaamse overheid, gesteld
aan alle leden van de Vlaamse Regering, heeft de Vlaamse Regering mij op 29 februari gevraagd om
een gecoördineerd antwoord te geven.

De ziekteverzuimcijfers van de Diensten Vlaamse Overheid (DVO), zoals omschreven in het Vlaams
personeelsstatuut van 13 januari 2006, worden jaarlijks in het voorjaar verzameld bij de entiteiten.
Concreet betekent dit, dat in bijlage 1 tot en met 3 en bijlage 7 en 9 de situatie wordt gegeven van de
DVO voor het werkjaar 2008. Om een vergelijkingsbasis te hebben, vindt u in deze 5 bijlagen ook de
cijfers van het werkjaar 2007.

Voor het werkjaar 2009 heeft het departement Bestuurszaken de nodige cijfergegevens voor de 13
ministeries (departementen + IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid) uit het centrale personeelssysteem
Vlimpers gehaald. Enkel de ministeries zijn op dit systeem aangesloten. Concreet betekent dit, dat in
bijlage 4 tot en met 6 en bijlage 8 en 10 enkel de situatie wordt gegeven van de 13 ministeries voor de
eerste helft van het werkjaar 2009. Om een vergelijkingsbasis te hebben, vindt u in deze bijlagen ook
de cijfers voor de eerste helft werkjaar 2008 van de 13 ministeries.
De overige entiteiten worden voor het thema ziekte via de jaarlijkse rondvraag in het voorjaar 2010
bevraagd. Deze cijfers zullen nadien worden toegevoegd.

1. In bijlage 1 vindt u de resultaten voor de DVO over de jaren 2007 en 2008. In bijlage 4 vindt u de
resultaten voor de 13 ministeries over de eerste 6 maanden van 2008 en 2009.

Het aantal werkdagen afwezigheid ten gevolge van ziekte wordt berekend op basis van het
individuele werkrooster van elk personeelslid, na aftrek van weekenddagen, feestdagen buiten het
weekend en onbezoldigde afwezigheden in de jaren 2007 en 2008 en in de eerste helft van 2009.

Opmerking: de ziekteafwezigheid van de eerste helft van 2009 kan niet als een representatieve
voorafspiegeling beschouwd worden van de te verwachten ziekteafwezigheid voor het ganse jaar
2009. Dit omdat er doorgaans meer personeelsleden ziek zijn in de eerste helft van het jaar dan in
de tweede helft.

2. In bijlage 2 vindt u de resultaten voor de DVO over de jaren 2007 en 2008. In bijlage 5 vindt u de
resultaten voor de 13 ministeries van de eerste 6 maanden van 2008 en 2009.

3. In bijlage 3 vindt u de resultaten voor de DVO over de jaren 2007 en 2008. In bijlage 6 vindt u de
resultaten voor de 13 ministeries van de eerste 6 maanden van 2008 en 2009.

4. De impact van het ziekteverzuim wordt uitgedrukt aan de hand van een indicator: ziekte-
afwezigheidspercentage. Dit percentage geeft aan welk aandeel van het totaal aantal bezoldigde
dagen aan ziekteafwezigheid verloren zijn gegaan. Het percentage geeft dus aan in welke mate de
verwachte aanwezigheid van het personeel op de werkvloer door ziekte belemmerd wordt.
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In bijlage 7 vindt u de percentages per entiteit binnen de Diensten Vlaamse Overheid voor de
werkjaren 2007 en 2008.
In bijlage 8 vindt u de percentages per entiteit binnen de 13 ministeries voor de eerste helft van
2008 en de eerste helft van 2009.

5. In bijlagen 9 en 10 vindt u een overzicht van het aantal werkdagen verminderde prestaties wegens
ziekte.

In bijlage 9 vindt u het aantal dagen verminderde prestaties wegens ziekte binnen de Diensten
Vlaamse Overheid voor de jaren 2007 en 2008.
In bijlage 10 vindt u het aantal dagen verminderde prestaties wegens ziekte binnen de 13 ministe-
ries gedurende de eerste zes maanden van 2008 en 2009.

6. Uit een eerdere rondvraag binnen de Diensten van de Vlaamse Overheid blijkt dat er doorheen de
entiteiten grotendeels een preventief aanwezigheidsbeleid gevoerd wordt dat in een aantal gevallen
geïntegreerd wordt in een ruimer welzijnsbeleid.
In dit kader wordt ook vaak toenadering gezocht tot de externe ziektecontroleorganen, die de
ziektecontroles organiseren. Men spant zich tevens in om inkomende ziektemeldingen zo snel
mogelijk door te spelen aan het extern ziektecontroleorgaan, opdat korte afwezigheden correct
worden opgevolgd.

Verdere acties die permanent door de verschillende entiteiten georganiseerd worden, zijn bijvoor-
beeld:

 het organiseren van een gratis griepinenting
 analyseren van de ziekteresultaten met verdere bespreking op het directie- en management

comité.
 het aanbieden van periodieke medische controles aan het personeel
 het aanstellen van vertrouwenspersonen die dienen als eerste aanspreekpunt voor psycho-

sociale klachten, stress, agressie, ….

Dit jaar werd specifieke aandacht geschonken aan preventieve maatregelen m.b.t. de Nieuwe
Influenza A (H1N1). Zo werd een sensibiliseringscampagne met o.a. posters, intranet
communicatie,… opgezet. Ook schreven reeds meer dan 4000 personeelsleden zich in voor de
jaarlijkse griepvaccinatie, wat een record is.

In het voorjaar van 2010 wordt bij de entiteiten opnieuw gepeild naar de actuele toestand over de
acties om het ziekteverzuim te verminderen.

7. In onderstaande tabel vindt u de evolutie van het ziekteafwezigheidspercentage, met name het
percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten
gevolge van ziekte. De cijfers van 2004 en 2005 dateren van voor de reorganisatie Beter Bestuur-
lijk Beleid, vanaf 2006 geldt de nieuwe organisatiestructuur.

Voor de berekening van de cijfers voor de entiteiten buiten de 13 ministeries over 2007 en 2008
zijn echter nog niet alle gegevens beschikbaar (90% is gekend). Vandaar deze totalen tussen haak-
jes worden geplaatst. Ten gevolge van de overgangspersperiode met veel personeelsbewegingen
tijdens de reorganisatie zijn er voor het jaar 2006 te weinig gegevens ter beschikking om een
globaal betrouwbaar percentage te berekenen.

2004 2005 2006 2007 2008
MVG & VWI’s / 13 ministeries 5,56% 5,74% 5.87% 6,06% 5,99%
VOI’s / entiteiten buiten 13
ministeries

5,92% 6,34% nb (6,52%) (6,87%)
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BIJLAGEN

1. Totaal aantal werkdagen ziekteafwezigheid van 1 werkdag binnen Diensten Vlaamse Overheid

2. Totaal aantal werkdagen ziekteafwezigheid tussen 2 en 30 dagen binnen Diensten Vlaamse Overheid
3. Totaal aantal werkdagen ziekteafwezigheid van meer dan 30 dagen binnen de Diensten Vlaamse

Overheid
4. Totaal aantal werkdagen ziekteafwezigheid van 1 werkdag binnen de 13 ministeries
5. Totaal aantal werkdagen ziekteafwezigheid tussen 2 en 30 dagen binnen de 13 ministeries
6. Totaal aantal werkdagen ziekteafwezigheid van meer dan 30 dagen binnen de 13 ministeries
7. Impact van ziektedagen (voltijds & deeltijds) op het personeelsbestand: vergelijkend ziekte-

afwezigheidspercentage binnen de Diensten Vlaamse Overheid
8. Impact van ziektedagen (voltijds & deeltijds) op het personeelsbestand: ziekteafwezigheidsper-

centage binnen de 13 ministeries.
9. Totaal aantal werkdagen deeltijdse prestaties wegens ziekte voor de Diensten Vlaamse Overheid
10. Totaal aantal werkdagen deeltijdse prestaties wegens ziekte binnen de 13 ministeries

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/9/antw.009.bijl.008.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/9/antw.009.bijl.007.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/9/antw.009.bijl.001.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/9/antw.009.bijl.005.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/9/antw.009.bijl.009.docx
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/9/antw.009.bijl.004.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/9/antw.009.bijl.006.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/9/antw.009.bijl.002.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/9/antw.009.bijl.003.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/9/antw.009.bijl.010.doc
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
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AANVULLEND GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Deelantwoord Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Het antwoord op onderstaande vragen wordt in de tabel weergegeven.

1-2-3-5

Aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte in 2008 en jan - juni 2009

1 dag ziek 2 - 30 dagen > 30 dagen Deeltijds ziek

2008
1/2
2009

2008
1/2
2009

2008
1/2
2009

2008
1/2
2009

Departement
288,5 149 1370,5 853 2669,5 1525 85,5 93

Agentschap
292,95 175,72 1497,26 849,5 2325,15 1222 140 74,22

ILVO
130,5 79 749 466,5 936,5 489 9,5 17,5

Totaal LV
711,95 402,72 3610,76 2163,5 5931,15 3236 235 184,72

4. Het ziekteafwezigheidspercentage geeft een indicatie van de impact op het personeelsbestand. Dit
percentage wordt als volgt samengesteld: 100 x het totaal aantal werkdagen afwezigheid wegens
ziekte in referentieperiode x, gedeeld door het aantal te werken dagen in die periode. In dit
kengetal wordt zowel de voltijdse als de deeltijdse afwezigheid wegens ziekte meegerekend.

In 2008 kende het beleidsdomein Landbouw en Visserij 4,85 % afwezigheid.
In de periode januari - september 2009 is dit gemiddeld 5 %, maar met een neerwaartse trend sinds
juli.

In de gehele Vlaamse overheid ligt het ziekteafwezigheidspercentage hoger, nl. ruim boven de 5%.

6. Landbouw en Visserij volgt de algemeen gangbare ziekteprocedure die o.a. voorschrijft dat het
zieke personeelslid zijn rechtstreekse leidinggevende vóór 10u moet verwittigen. Bij vermoeden
van misbruik wordt een ziektecontrole aangevraagd.
Sinds het najaar van 2008 loopt binnen 2 afdelingen van het beleidsdomein een pilootproject rond
preventie van ziekteafwezigheid.
Om te voorkomen dat personeelsleden uitvallen door een gespannen werksfeer, slechte arbeids-
omstandigheden, een te grote werkdruk,… heeft het management van LV in samenspraak met de
vakorganisaties een aanwezigheidsbeleid uitgewerkt. Daarin komen afwezigheden wegens ziekte
aan bod, maar centraal uitgangspunt is meer aandacht voor een positief arbeidsklimaat.
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Op deze manier wil LV de problematiek van het ziekteverzuim in een ruimer preventie- en
welzijnsbeleid kaderen. Het management van LV is er immers van overtuigd dat een repressieve
benadering slechts voor een kleine fractie van het ziekteverzuim aangewezen is. Peilen naar even-
tuele werkgebonden oorzaken van de ziekte is minstens even belangrijk, vooral om op termijn
langdurige afwezigheden te voorkomen.

7. Ziekteafwezigheidspercentage periode 2006 - 2009

DLV ALV ILVO Totaal LV Vlaamse Overheid

2006 * 5,95 % 4,56 % 3,16 % 4,71 % 5,65 %
2007 6,05 % 3,55 % 3,68 % 4,47 % 6,52 %
2008 5,69 % 5,46% 3,13 % 4,85 % 6,38 %
2009 * 6,42 % 5,29 % 2,87 % 5 % 5,74 %

* geen volledig jaar beschikbaar
(gemiddelde over periode april-dec 2006 en jan-sept 2009)
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 10
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Rechtszaken

De Vlaamse Regering, de respectieve departementen en verzelfstandigde agentschappen hebben
rechtszaken hangende bij het Grondwettelijke Hof, de Raad van State en de rechtbanken. Hiervoor
wordt een beroep gedaan op advocaten.

1. Hoeveel juridische betwistingen zijn er hangende per minister en diens departementen en
verzelfstandigde agentschappen?

2. Kan de minister een overzicht geven van de advocaten die thans een hangende rechtszaak hebben,
met vermelding van hun erelonen/provisies?

3. a) Binnen welk stadium van een dispuut/onrechtmatigheid wordt er zelf een rechtszaak opgestart,
en dit per departement en verzelfstandigd agentschap?

b) In welke mater wordt er geopteerd voor een dading?

c) Hoe worden de advocaten geselecteerd?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 6, Lieten nr. 5, Bourgeois nr. 10,
Vandeurzen nr. 10, Crevits nr. 14, Van den Bossche nr. 6, Muyters nr. 5, Schauvliege nr. 9, Smet
nr. 15).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 10 van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Voor de ministers Crevits, Muyters en Smet wordt een aanvullend antwoord gegeven.

Antwoord Vlaams Minister-president Kris Peeters
Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheden van de minister-president t.a.v. het
beleidsdomein "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid"

1. Momenteel zijn er 16 rechtsgedingen hangende wat het Vlaams ministerie “Diensten voor het
Algemeen Regeringsbeleid” betreft, en 1 rechtsgeding wat het Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen betreft.

2. De volgende advocaten werden aangesteld in de hierboven bedoelde gedingen:
- Patrick Devers : 13 hangende gedingen; totaal bedrag erelonen: 20.416 euro;
- Sabine Vanoverbeke: 2 hangende gedingen; tot nu toe nog geen ereloon/provisie betaald
- Isabel Plets: 1 hangend geding in beroep; totaal bedrag erelonen: 7512,48 euro
- Jo Goethals : 1 hangend geding; provisie van 1.250 euro betaald

3.a) In alle bovenvermelde hangende rechtsgedingen treedt de Vlaamse Gemeenschap of het agentschap
op als verweerder. Er werden geen rechtszaken opgestart door het departement noch door de
agentschappen.

b) De voorbije jaren werden geen dadingen afgesloten.

c) In de rechtsgedingen van het Vlaams ministerie “Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid”
worden de advocaten aangesteld door secretaris-generaal of administrateur-generaal op grond van
de delegatie in de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003.
In de mate dat het om regelmatig terugkerende zaken gaat (personeelsaangelegenheden, beroepen
tot vernietiging openbaarheid van bestuur, …) wordt meestal opnieuw beroep gedaan op de
advocaten die in het verleden met succes de belangen van de Vlaamse Gemeenschap behartigd
hebben.
Voor de andere rechtsgedingen wordt telkens gezocht naar advocaten die specifieke ervaring
hebben in de betrokken materie en/of in het vertegenwoordigen van de overheid. Selectie gebeurt
hoofdzakelijk op basis van gegevens beschikbaar op internet, in het bijzonder de website van de
Vlaamse balies.
Ook door het extern verzelfstandigd Agentschap voor Geografische Informatie worden advocaten
geselecteerd op basis van hun specifieke ervaring.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid Economie van de minister-president

Agentschap Ondernemen

1. 23 rechtszaken hangende;

2. Advocaat Francine Lemaire (René Berrewaertslaan 34, 1070 Brussel)
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Advocatenbureau Eubelius (kantoren te Brussel, Kortrijk en Antwerpen)
Advocaat Patrick Devers (Kouter 71-72, 9000 Gent)
Advocatenbureau Elegis, Huybrechts, Engels, Craen en vennoten (kantoren te Brussel en
Antwerpen)
Advocatenbureau Elegis – Buyle Dieryck Maingain (Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen)
DKU Ouoer YJ KKP (Louizalaan 106, 1050 Brussel).

Erelonen en provisies:
Er bestaat op het agentschap geen overzicht van wat er is uitbetaald aan de advocaten per
rechtszaak. Bovendien bevinden de rechtszaken zich in een verschillende stadia (bijvoorbeeld
enkel dagvaarding of de besluiten of conclusies zijn reeds geschreven) waardoor de vermelding
van de erelonen en provisies een vertekend beeld zouden geven.
De berekening van de erelonen en provisies gebeurt volgens de vaste berekeningswijze van het
advocatenkantoor die op dezelfde wijze geldt voor al hun klanten.

3. Dit gebeurt zelden aangezien het meestal geschillen betreft omtrent de terugvordering of niet
toekenning van steun.
De meeste zaken waar er zelf initiatief werd genomen in een rechtszaak betreffen klachten met
burgerlijke partijstelling voor de correctionele rechtbank in geval van een inbreuk op het
strafwetboek (bijvoorbeeld: fraude, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, ...).

De reglementering tot toekenning van steun aan ondernemingen moet nageleefd worden. Indien de
voorwaarden niet zijn nageleefd moet er teruggevorderd worden of wordt een negatieve beslissing
tot toekenning van steun verleend. Dading is dus meestal niet mogelijk.

De advocaten worden geselecteerd via een roterende lijst waarop de advocaten zijn vermeld die
voldoende ervaring hebben op het vlak van de reglementering tot toekenning van steun aan
ondernemingen en administratief recht en staatsrecht. Indien de geschillen gelijkenissen vertonen
wordt er wel geopteerd om dit door dezelfde advocaat te laten afhandelen gelet op het belang van
eenvormigheid in de opgebouwde argumentatie en de tijdsbesparing.

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

1. 3 rechtszaken hangende

2. Mr. Marc Boes, advocatenkantoor Geyskens, Vandeurzen en vennoten (Scheigoorstraat 5, 3580
Beringen): 1.300 euro
Mr. Bart Staelens, advocatenkantoor Phibalex (Stockhouderkasteel Gerard Davidstraat 46 bus 1,
8000 Brugge):4.390 euro
Mr. Filip Tilleman, advocatenkantoor Tilleman Van Hoogenbemt ( Meir 24 bus 6, 2000
Antwerpen) : 5704,58 euro

Dit zijn de erelonen en de provisies zoals ze werden uitbetaald in de huidige stand van de
rechtsgedingen.

3. Tot nu toe werden er door het departement EWI geen stappen ondernomen om zelf een rechtszaak
te beginnen. Het departement werd steeds gedagvaard.

Er werd nog nooit geopteerd voor een dading

De advocaten zijn advocaten die voldoende ervaring hebben op het vlak van de reglementering
waarop het dispuut betrekking heeft en die ook door departementen en agentschappen binnen
andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid geselecteerd worden om hun rechten in
gelijkaardige rechtszaken te verdedigen.
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Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid Buitenlands Beleid van de minister-
president

1. Wat volgt is een overzicht van hangende juridische betwistingen bij de entiteiten in het
beleidsdomein internationaal Vlaanderen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen:

Entiteit Aantal hangende juridische
betwistingen

Departement internationaal Vlaanderen 1, als verweerder
Flanders Investment & Trade 13, waarvan 10 als verweerder
Vlaams Agentschap voor Internationale
Samenwerking

0

2. Wat volgt is een overzicht van de advocaten waarop beroep gedaan wordt door het agentschap
Flanders Investment & Trade, met vermelding van hun erelonen/provisies:

Advocaat Ereloon/provisie
P. Devers 16.212 €
P. Van Wauwe 2.135,92 €
J. Vermeulen 1.000 €
K. Caers & W. Van Eeckhoutte 8.367,87 €
D. Van de Gehuchte 11.420,37 €
C. De Ganck 4.303,90 €
M. Tayan Nog niet gefactureerd
R. Thomanzinho Nog niet gefactureerd

Sommige van deze advocaten behandelen verschillende rechtszaken tegelijkertijd voor het
agentschap.

De advocaat waarop beroep gedaan wordt door het Departement internationaal Vlaanderen is D.
Lindemans, waarvan het ereloon nog niet gefactureerd werd.

3.a. Het Departement internationaal Vlaanderen, het agentschap Flanders Investment & Trade,
evenals het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking beslissen tot het opstarten
van een rechtszaak wanneer blijkt dat een hangend geschil niet opgelost kan worden zonder het
ondernemen van gerechtelijke stappen.

b. Voor een dading wordt geopteerd in de mate dat dit voordeliger is dan het starten van een
rechtszaak.

c. De voornaamste selectiecriteria voor de aanstelling van advocaten zijn domeinspecifieke specia-
lisatie en de aard van het geschil.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid Landbouw van de minister-president

1. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is als eiser of verweerder betrokken bij 259 geschillen
hangende voor de verschillende hoven en rechtbanken. VLAM voert momenteel 1 rechtsgeding,
terwijl het Agentschap voor Landbouw en Visserij 105 gedingen hangende heeft en het
Departement Landbouw en Visserij 153.

2. VLAM doet voor bovenstaande procedure een beroep op Contrast European & Business Law. De
uurtarieven variëren van 200 euro tot 135 euro, in functie van de expertise van de medewerkers.
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Het Agentschap voor Landbouw en Visserij en het Departement Landbouw en Visserij doen een
beroep op 3 advocaten voor de behandeling van de procedures, zijnde de BVBA Advocaten-
kantoor Vastersavendts te Asse, Mr. Jaak Fransen te Overpelt en Mr. Inge Vanhoutte te
Antwerpen. De 3 kantoren werken onder een abonnementsstelsel. De maandelijkse contractuele
abonnementsvergoedingen variëren tussen € 2.500,00 en € 1.500,00 (niet-geïndexeerd). Met deze
forfaitaire som dienen de raadsmannen hun honoraria, verplaatsingskosten en verblijfskosten
vergoed te zien. Enkel bij een gemotiveerde uitzonderlijke prestatie kan nog een bijkomende
vergoeding worden uitbetaald. De rechtsplegingvergoeding, waartoe de tegenpartij wordt
veroordeeld in een geding, is ook nog bestemd voor de raadsman in kwestie.

Verder wordt momenteel nog één geschillendossier van het Departement Landbouw en Visserij,
dat dateert van voor deze abonnementen, behandeld door Mr. Francine Lemaire.

3. Een rechtszaak wordt binnen het beleidsdomein pas opgestart als een buitengerechtelijke
afhandeling niet meer mogelijk is.
Er wordt uitermate uitzonderlijk geopteerd voor een dading. In principe wordt door het
beleidsdomein immers geen dading gesloten in een hangende rechtszaak en wordt de hangende
rechtszaak niet aan de soevereine beoordeling van de rechterlijke macht onttrokken.
De advocaten worden geselecteerd op basis van hun expertise.

Antwoord Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten
Vanuit het beleidsdomein Wetenschap, Innovatie en Economisch Overheidsinstrumentarium

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

1. 3 rechtszaken hangende

2. Mr. Marc Boes, advocatenkantoor Geyskens, Vandeurzen en vennoten (Scheigoorstraat 5, 3580
Beringen): 1.300 euro
Mr. Bart Staelens, advocatenkantoor Phibalex (Stockhouderkasteel Gerard David-straat 46 bus 1,
8000 Brugge):4.390 euro
Mr. Filip Tilleman, advocatenkantoor Tilleman Van Hoogenbemt ( Meir 24 bus 6, 2000
Antwerpen) : 5704,58 euro

Dit zijn de erelonen en de provisies zoals ze werden uitbetaald in de huidige stand van de
rechtsgedingen.

3. Tot nu toe werden er door het departement EWI geen stappen ondernomen om zelf een rechtszaak
te beginnen. Het departement werd steeds gedagvaard.

Er werd nog nooit geopteerd voor een dading

De advocaten zijn advocaten die voldoende ervaring hebben op het vlak van de reglementering
waarop het dispuut betrekking heeft en die ook door departementen en agentschappen binnen
andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid geselecteerd worden om hun rechten in
gelijkaardige rechtszaken te verdedigen.

IWT

1. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het uitgangspunt van de vraagsteller: als onder
betwistingen wordt verstaan zaken die juridisch aanhangig gemaakt zijn bij een juridische instantie
door het IWT zelf is het antwoord nihil voor burgerlijke, sociale of strafzaken. Als het ook gaat
geschillen, waarbij het IWT als tussenkomende partij, of als verweerder optreedt is het antwoord
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respectievelijk één (als werkgever-verantwoordelijke tussenkomende in het raam van een
arbeidswegongeval) en nul.

2. Dossier volledig overgedragen aan een collega-advocaat van de verzekeraar van het IWT na
afrekening op 750 €.

3.a) Na uitputting van alle mogelijke andere dan juridische middelen

b) Het IWT zal geen dading aangaan.

c) Gezien het onbestaand aantal in het 19 jarig bestaan van IWT wordt de advocaat geconsulteerd
die eertijds juridisch advies gaf in aangelegenheden van contractenrecht.

FWO

1. Het FWO heeft één juridische betwisting hangende op 1.10.2009. Deze betwisting ligt voor bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

2. Advocatenassociatie STIBBE (verantwoordelijke advocaat Paul Van der Putten), erelonen (betaald
t/m 1.10.2009): 2.100,39 euro

3. Er wordt steeds geopteerd voor een dading, tenzij de specifieke situatie een dading uiteindelijk
onmogelijk maakt. Advocaten worden geselecteerd op basis van expertise en reputatie.

VITO

1. Bij VITO zijn op dit ogenblik 3 juridische betwistingen hangende.

2. Dossier 1: hangende in beroep voor het arbeidshof
Advocaat: meester Filip Tilleman, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Selectie omwille van zijn
specialisatie, doceert en publiceert hierover.
Ereloon reeds betaald: 6.447,96 euro.
De nog te verwachten kosten tot het einde van de zaak kunnen op dit ogenblik moeilijk begroot
worden. Eén en ander is ook mede afhankelijk van de vraag of er al dan niet een beroepsprocedure
zal volgen.

Dossier 2: hangende voor de arbeidsrechtbank in eerste aanleg
Advocaat : meester Jan Surmont ,Schuermans & Schuermans bv-cvba
Ereloon reeds betaald 15.755,75 euro; kosten reeds betaald: 1237,92 euro
Provisie voor kosten en erelonen: 3.250,00 euro.
De nog te verwachten kosten tot het einde van de zaak kunnen op dit ogenblik moeilijk begroot
worden. Eén en ander is ook mede afhankelijk van de vraag of er al dan niet een beroepsprocedure
zal volgen.

Dossier 3: hangende voor de handelsrechtbank in eerste aanleg
Advocaat: meester Bob Martens, DLA Piper, gespecialiseerd in handelsrecht. Selectie omwille
van zijn specialisatie.
Nog geen ereloon betaald – procedure pas opgestart.

3. a) Er wordt pas een rechtszaak opgestart wanneer een minnelijke schikking/dading niet kan
bereikt worden en teneinde de rechten van VITO te vrijwaren.

b) Indien tijdens de procedure alsnog een minnelijke schikking/dading kan getroffen worden , is
VITO voorstander van het afsluiten van deze bemiddeling.

c) De advocaten worden geselecteerd op hun competenties in het betreffende rechtsgebied.
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Hercules

1. De Herculesstichting heeft geen hangende juridische betwistingen.

De vragen 2 en 3 zijn bijgevolg zonder voorwerp

PMV

1. PMV nv heeft één rechtszaak hangende.

2. Het advocatenkantoor Laun is hiervoor ingeschakeld. Op dit moment bedragen de aangerekende
erelonen 7.850 euro.

3. a) Er wordt altijd eerst aangestuurd op informeel en later op formeel overleg om een oplossing te
vinden. Het opstarten van een rechtszaak is steeds het laatste red- of verweermiddel, tenzij van
deze werkwijze omwille van specifieke risico’s eigen aan het geschil zou moeten afgeweken
worden.
b) Een dading heeft steeds de voorkeur in het geval ze i) haalbaar wordt geacht ii) verwacht wordt
een betere en snellere uitkomst te zullen bieden dan een rechtszaak. Veel hangt natuurlijk af van
de opstelling van de tegenpartij.
c) Behoudens uitzondering valt PMV hiervoor terug op de advocatenkantoren waarmee zij een
raamovereenkomst heeft gesloten.

LRM

1. Voor LRM en haar volledige dochtervennootschappen betreft dat:
1. Participaties/projecten: 2
2. Personeel: 4
3. Dossiers Mijnschade: 6

2. Deze dossiers worden behandeld door advocaten of kosten in functie van hun kennis
vergoedingstarieven.
Voor de boekjaren 2008/2009 hebben we gewerkt met:

Advocaat kost 2008 kost 2009

a. Laga: 20.475 8.339
b. Claeys & Engels: 63.698 36.100
c. Stibbe: / 10.316
d. Adlex: / 338
e. Mst. Mergits: 27.118 /
f. Goossens/Sebrechts/Jacqmain: 7.202 /
g. De Bruyn: 4.607 429
h. Mst. Verberne: 2.340 /
i. Mst. Butenaerts: 6.204 6.888

3.
a. Een dispuut wordt eerst opgestart als er geen andere oplossing meer bespreekbaar is. Wij

zoeken eerst naar een minnelijke schikking.
b. Zie punt 3a.
c. De selectie gebeurt op basis van de vermelde specialisatie/kennis en op initiatieven.

Vanuit het beleidsdomein Media
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Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

1. Bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media zijn 31 rechtszaken hangende.

2. Voor de procedures voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Rechtbank van Eerste
Aanleg is de raadsman voor de Vlaamse Gemeenschap Meester Bart Staelens van de cvba
Advocatenassociatie Staelens, Van den Berghe & Vrombaut (Phibalex), Stockhouderskasteel,
Gerard Davidstraat 46 bus 1 te 8000 Brugge (28.560 euro).

In het geschil voor het Hof van Justitie worden de belangen waargenomen door Meester Jules
Stuyck van het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3 te 1000
Brussel (13.990,51 euro).

3.
a) De Vlaamse Gemeenschap treedt voor bovenvermelde procedures enkel op als eiser in een
aantal dossiers voor de Raad van State. In die dossiers maakt de administratie telkens een
juridische en technische analyse van de regelgevende teksten die namens een andere overheid
verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

De administratie maakt de analyse over aan de minister en adviseert de minister om al dan niet
over te gaan tot een vordering tot schorsing en/of nietigverklaring van het besluit van de andere
overheid. Indien zowel de administratie als de minister overtuigd zijn van de noodzaak van een
procedure in het belang van de Vlaamse Gemeenschap, wordt de raadsman verzocht de procedure
in te leiden en de belangen van de Vlaamse Gemeenschap ter zake te behartigen. De termijn voor
het inleiden van een procedure voor de Raad van State is 60 dagen vanaf de publicatie in het
Belgisch Staatsblad. In deze periode moeten de analyse, het advies, de beslissing en de eventuele
vordering worden voorbereid, overgemaakt of ingeleid.

b) Het is zo dat er reeds een paar keer een verzoek is gekomen vanwege de raadsman van de
tegenpartij om overleg te plegen met het oog op het sluiten van een akkoord buiten de juridische
procedure om. De Vlaamse Gemeenschap is in deze gevallen steeds op deze vragen ingegaan.

In de praktijk blijkt het echter zeer moeilijk om in de concrete dossiers de belangen van de beide
partijen met elkaar in overeenstemming te brengen. Het gaat dan ook doorgaans om een geschil
tussen overheden, en op het terrein blijkt het telkens geen makkelijke opdracht te zijn om buiten
de grenzen van een juridische procedure tot een onderhandelde oplossing te komen. Tot op heden
is er in het recente verleden nog geen succesvolle poging tot minnelijke schikking geweest.

c) De geschillen voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Rechtbank van Eerste
Aanleg houden allen verband met de problematiek van de FM-frequentieplanning. Voor de
behartiging van de belangen van de Vlaamse Gemeenschap wordt telkens een beroep gedaan op
dezelfde raadsman. Hier zijn een aantal redenen voor. Vooreerst zijn deze dossiers zeer technisch
van aard. Het is dan ook noodzakelijk dat het dossier wordt voorbereid en opgevolgd door iemand
die over de nodige ervaring en specialisatie in de materie beschikt. Bijgevolg is de raadsman van
de Vlaamse Gemeenschap in deze dossiers reeds ettelijke jaren dezelfde.

Hier komt ook bij dat de dossiers op zeer korte termijn – zijnde 60 dagen vanaf de publicatie van
het besluit in kwestie – in gereedheid moeten worden gebracht. Het is dan ook van het
allergrootste belang dat deze opdracht wordt verzorgd door iemand die de materie zeer goed in de
vingers heeft.
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Tot slot vertonen een aantal geschillen en procedures een grote interne samenhang. Beroep doen
op verschillende raadsmannen zou in dat geval dan ook kwalijke gevolgen kunnen hebben. Een
eenheid van aanpak, argumentatie en informatie is in de dossiers dan ook onontbeerlijk.

Ook de raadsman voor het dossier voor het Hof van Justitie werd gekozen omwille van de
ervaring in en de kennis van de specifieke materie (mededingingsrecht), gecombineerd met een
expertise inzake de regels van de specifieke gedingvoering voor het Hof van Justitie.

VRM

1. Bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) zijn 11 rechtszaken hangende.

2. Noëlla Viaene, Rostynedreef 24, 9880 Aalter (7.750 euro).
Bart Staelens, Gerard Davidstraat 46 bus 1, 8000 Brugge (337euro).

3.
a) Er worden door de VRM zelf weinig rechtszaken opgestart: dit gebeurt in voorkomend geval
slechts nadat eerst getracht wordt de zaken minnelijk te regelen of als het noodzakelijk is om haar
rechten veilig te stellen in het kader van een burgerlijke partijstelling.
Het gaat bij de VRM telkens om annulatieberoepen bij de Raad van State tegen beslissingen van
de VRM waarbij een sanctie aan omroepen werd opgelegd. De VRM dient in dergelijke gevallen
verweer te voeren.

b) In zaken voor de gewone rechtbanken waarin het positieve resultaat van het geding
twijfelachtig is zal indien mogelijk gekozen worden voor een dading.
De VRM heeft geen dadingen afgesloten.

c) Naar aanleiding van een resolutie in het Vlaams Parlement van 22 maart 2002 (Parl. St., Vl.
Parl., 2001-2002, 933/3) heeft de VRM (net als zijn rechtsvoorganger het Vlaams Commissariaat
voor de Media) een shortlist opgesteld met een tiental advocaten die in aanmerking zouden kunnen
komen om de VRM te vertegenwoordigen bij geschillen voor de Raad van State, hoven en
rechtbanken. De advocaten vermeld op de shortlist werden aangeschreven met de vraag of zij
geïnteresseerd zijn om in zaken van mediarecht voor de VRM op te treden, hun ervaring op gebied
van media- en administratief recht aan te tonen alsook welke hun ereloontarief. De VRM heeft de
ingediende kandidaturen geëvalueerd op basis van de aangetoonde ervaring en het gevraagde tarief
en met enkele advocaten een niet-exclusieve overeenkomst gesloten om de zaken van de VRM te
behartigen. Wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt wordt uit deze lijst geput.

VRT

De VRT is geen verzelfstandigd agentschap doch een NV van publiek recht. Bijgevolg is deze vraag
niet van toepassing voor de VRT.

Vanuit het beleidsdomein Coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid

Deze vraag is niet van toepassing voor het beleidsdomein Armoedebestrijding

Antwoord Vlaams Viceminister-president Geert Bourgeois
Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid bestuurszaken
Hierna volgen
(1) de antwoorden betreffende de hangende ‘generieke’ rechtszaken binnen het beleidsdomein
Bestuurszaken, en
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(2) de voor alle beleidsdomeinen door de afdeling Overheidsopdrachten van het departement
Bestuurszaken (omwille van het specifiek karakter ervan) geconsolideerde antwoorden betreffende de
rechtszaken m.b.t. overheidsopdrachten.

1. Rechtszaken beleidsdomein Bestuurszaken (exclusief m.b.t. overheidsopdrachten)

1.1. Er zijn in het beleidsdomein Bestuurszaken thans 36 juridische betwistingen voor de Raad van
State (10) en de gewone hoven en rechtbanken (26) hangende met betrekking tot aangelegenheden die
tot mijn bevoegdheid behoren.

1.2. De volgende advocaten hebben thans één of meer hangende rechtszaken:
- Jan Calewaert (Antwerpen)
- Ludo Cornelis (Brussel)
- Patrick Devers (Gent)
- Tom De Sutter (Gent)
- Jan Hofkens (Brussel)
- Geert Lambert (Oostende)
- Ann-Sofie Maertens (Brussel)
- Isabel Plets (Brussel)
- Nadine Ryckaert (Oudenaarde)
- Bart Staelens (Brugge)
- Hans Symoens (Antwerpen)
- Hans Willo (Gent)

In de hierna vermelde jaren werden voor de thans nog hangende rechtszaken in totaal volgende
bedragen aan erelonen of provisies betaald:

- in 2004: 2.080,00 euro
- in 2005: 14.258,47 euro
- in 2006: 8.473,11 euro
- in 2007: 5.749,65 euro
- in 2008: 14.689,38 euro
- in 2009: 27.837,82 euro

Ik kan echter omwille van de privacybescherming geen bedragen van erelonen en provisies voor
iedere advocaat afzonderlijk opgeven.

1.3.
a) De Vlaamse overheid start zelf een rechtszaak op wanneer zij geen andere uitweg ziet omdat het
geding volgens de toepasselijke wetgeving de volgende logische stap is in de procedure (dit is bv. het
geval bij de afwijzing door de FOD Financiën te Brussel van een bezwaarschrift tegen de aanslag in de
onroerende voorheffing voor het Graaf de Ferrarisgebouw te Brussel).
Een andere reden die de Vlaamse overheid noodzaakt een rechtszaak op te starten heeft vaak te maken
met tegengestelde belangen waarbij partijen standpunten verdedigen die recht tegenover elkaar staan.
In de boven vermelde rechtszaken zijn er echter geen dossiers waarin de Vlaamse overheid om die
reden zelf als verzoekende partij of eiseres optreedt.

b) In de mate van het mogelijke wordt geopteerd voor een minnelijke schikking of dading.
Een minnelijke schikking is bij de regeling van schadedossiers meestal de regel. In één rechtszaak zijn
partijen na het vonnis in eerste aanleg over een schadevergoeding aan het onderhandelen met het oog
op het sluiten van een dading. Zij verkiezen wegens enkele slordigheden en onvolmaaktheden in het
vonnis eerder een dading aan te gaan dan het geding in hoger beroep verder te zetten.

c) De advocaten worden geselecteerd op basis van hun specialiteit, hun opgegeven voorkeurmaterie,
hun opgebouwde expertise of hun voorgaande diensten die zij naar tevredenheid van de Vlaamse
overheid hebben gepresteerd. Enkele advocaten die thans nog één of meer oude rechtszaken hangende
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hebben, werden destijds aangeduid op basis van de door de toenmalige Vlaamse ministers vastgestelde
lijsten.

2. Gecoördineerd antwoord betreffende de rechtszaken m.b.t. overheidsopdrachten

2.1. De afdeling Overheidsopdrachten behandelt de rechtszaken van de Vlaamse Gemeenschap en het
Vlaamse Gewest die met de overheidsopdrachtenmaterie te maken hebben. Hetzelfde geldt voor een
aantal oudere rechtszaken van het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap De
Scheepvaart en het Agentschap Vlaamse Milieumaatschappij.

Onderstaand schema biedt een overzicht van het aantal rechtszaken “overheidsopdrachten”, opgesplitst
per verantwoordelijke minister.

Minister Gewone
rechtbanken

Raad van State Grondwettelijk Hof

Kris Peeters 4 0 1

Ingrid Lieten 0 0 0

Geert Bourgeois 24 11 0

Jo Vandeurzen 25 6 0

Hilde Crevits 545 44 0

Freya Van den Bossche 1 1 0

Philippe Muyters 99 (*) 3 0

Joke Schauvliege 43 1 0

Pascal Smet 6 0 0

(*) waaronder 81 dossiers ex - Gebouwenfonds voor de Rijksscholen

2.2. Volgende advocaten treden momenteel in de bovenvermelde rechtszaken op:

a) Sector Openbare Werken:

Anja Celis (Leuven), Dirk De Greef (Zellik), Katelijne Ronse (Brussel), Steve Ronse (Kortrijk),
Karel Van Hoorebeke (Gent), Katrien Calcoen (Berchem), Felix Ruysschaert (Tongeren), Tine
Vandenborre (Oevel), Marc Boes (Beringen), Stijn Butenaerts (St.-Jans-Molenbeek), Philippe
Declercq (Leuven), Marc De Kock (Brussel), Jean-Paul Lavigne (St.Truiden), Pascal Mallien
(Antwerpen), Jos Mertens (Gent), Ralf Micholt (Brugge), Hugo Sebreghts (Antwerpen), Piet
Taelman (Gent), Marc Theunis (Antwerpen), Paul Vanagt (Genk), Eric Vander Stadt (St.-Gillis-op-
Brussel), Marleen Van Doren (Tongeren)

b) Sectoren Vervoer en Leefmilieu:

Katelijne Ronse (Brussel), Karel Van Hoorebeke (Gent), Felix Ruysschaert (Tongeren), Marc
Theunis (Antwerpen), Eric Vander Stadt (Sint-Gillis-op-Brussel), Joseph Nijs (Dendermonde), Bart
Staelens (Brugge), Freddy De Bisschop (Buggenhout), Philippe Declercq (Leuven)
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c) Sectoren Ambtenarenzaken, Logistiek, Informatica, Administratieve Gebouwen, Monumenten en
Landschappen:

Marc Buekens (Zellik)

d) Sector Sport:

Marc Buekens (Zellik)
Guido Dhoest (Sint-Kruis-Brugge)
Patricia Stalpaert (Brussel)

e) Sectoren Communicatie en Landbouw en Platteland:

David D’Hooghe (Brussel), Katelijne Ronse (Brussel)

f) Sector Cultuur:

Patrick Hofströssler (Brussel), Guido Dhoest (Sint-Kruis-Brugge), Patricia Stalpaert (Brussel), Bart
Staelens (Brugge)

g) Sector Gezondheidsbeleid:

Katelijne Ronse (Brussel), Bart Staelens (Brugge), Guy Van Den Branden (St.-Niklaas), Hugo De
Wachter (Antwerpen), Mathieu Driessen (Tongeren)

h) Sector ex - Gebouwenfonds Rijksscholen:

Oscar Vankesbeeck (Mechelen), Christophe Coen (Antwerpen), Luc Schuermans (Turnhout)

Het totale ereloon aan advocaten voor de dossiers die worden behandeld door de afdeling
Overheidsopdrachten bedraagt sinds het begin van de vorige legislatuur tot op heden (16.09.2009)
2.060.953,96 euro (zie detail).

Opmerking : de afdeling Overheidsopdrachten is niet bij machte om de betrokken ereloonbedragen uit
te splitsen per bevoegde minister en diens departementen en verzelfstandigde agentschappen.

Jaar Erelonen

2004 (vanaf 01.08.2004) 180.846,41

2005 436.518,18

2006 485.940,12

2007 323.180,18

2008 376.157,21

2009 (tot 16.09.2009) 258.311,86

TOTAAL 2.060.953,96
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2.3.
a) Al naargelang het geval wordt de beslissing om een rechtsgeding te voeren als eiser genomen door
het hoofd van het departement of door het hoofd van het intern verzelfstandigde agentschap,
overeenkomstig de Besluiten van de Vlaamse Regering d.d. 10 oktober 2003 tot regeling van de
delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen, respectievelijk aan de
hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen.

Wanneer een entiteit een geschildossier aan de afdeling Overheidsopdrachten voorlegt met het oog op
het instellen van een rechtsgeding, zal de afdeling Overheidsopdrachten een grondige analyse maken
van de mogelijke slaagkansen van een eventuele gerechtelijke procedure en in voorkomend geval
positief adviseren aan het hoofd van de entiteit in kwestie met het oog op het nemen van de
uiteindelijke beslissing om een rechtsgeding in te stellen.

b) De afdeling Overheidsopdrachten zal een dading gunstig adviseren als er voldoende waarborgen
zijn dat de voorgestelde regeling aanvaardbaar is en eveneens voldoende toegevingen inhoudt
vanwege de tegenpartij.

c) De advocaten vermeld in het antwoord op vraag 2 zijn aangesteld op basis van een beslissing, hetzij
van de minister, hetzij van het hoofd van de entiteit in kwestie.

Voor de sectoren “openbare werken” en “vervoer” is dit tot op heden steeds gebeurd op basis van een
ministerieel aanstellingsbesluit:

Advocaat Datum aanstelling Minister

Anja Celis 08/12/1995
01/08/2005

Eddy Baldewijns
Kris Peeters

Dirk De Greef 01/08/2005 Kris Peeters

Katelijne Ronse 02/10/1990
18/03/1991
08/12/1995
01/08/2005

Johan Sauwens
Theo Kelchtermans
Eddy Baldewijns
Kris Peeters

Steve Ronse 01/08/2005 Kris Peeters

Karel Van Hoorebeke 02/03/1990
02/10/1990
08/12/1995
01/08/2005

Johan Sauwens
Johan Sauwens
Eddy Baldewijns
Kris Peeters

Katrien Calcoen 28/02/2006 Kris Peeters

Felix Ruysschaert 11/12/1995
01/08/2005

Eddy Baldewijns
Kris Peeters

Tine Vandenborre 28/02/2006 Kris Peeters

Marc Boes 18/03/1992 Theo Kelchtermans

Stijn Butenaerts 27/01/1999 Steve Stevaert
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Philippe Declercq 18/03/1992 Theo Kelchtermans

Marc De Kock 27/02/1990 Johan Sauwens

Jean-Paul Lavigne 18/03/1992
08/12/1995

Theo Kelchtermans
Eddy Baldewijns

Pascal Mallien 27/04/1993 Johan Sauwens

Jos Mertens 27/02/1990 Johan Sauwens

Ralf Micholt 27/02/1990 Johan Sauwens

Hugo Sebreghts 18/03/1992 Theo Kelchtermans

Bart Staelens 18/03/1992
11/12/1995

Theo Kelchtermans
Eddy Baldewijns

Piet Taelman 18/03/1992 Theo Kelchtermans

Marc Theunis 27/02/1990
24/04/1990
18/03/1992
08/12/1995

Johan Sauwens
Johan Sauwens
Theo Kelchtermans
Eddy Baldewijns

Paul Vanagt 27/02/1990 Johan Sauwens

Eric Vander Stadt 27/06/1990
02/08/1991
18/03/1992
08/12/1995

Johan Sauwens
Johan Sauwens
Theo Kelchtermans
Eddy Baldewijns

Marleen Van Doren 27/02/1990
02/10/1990

Johan Sauwens
Johan Sauwens

Op te merken valt dat sinds de inwerkingtreding in de loop van 2006 van de in punt a vermelde
delegatiebesluiten (in het kader van de BBB-hervorming), het de hoofden van de entiteiten in kwestie
zijn die bevoegd zijn voor het aanstellen van advocaten in hun rechtszaken.
Tot op heden zijn die aanstellingen nog slechts occasioneel gebeurd, op het ogenblik dat een nieuwe
rechtszaak zich aandiende, en niet op structurele basis.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid binnenlands bestuur en inburgering
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basisallocatie SOD Proces/project onderwerp begunstigde bedrag (EUR)

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/Heirbaut Paul advocaat Tom De Sutter 2.104,00

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Vermeulen advocaat Bart Staelens 590,70
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Vandendriessche advocaat Bart Staelens 590,70
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Gubin advocaat Bart Staelens 590,70

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Wezembeek-Oppem advocaat Bart Staelens 225,00

12.01 2 2.4.1.

ereloonnota Vlaams Gewest/Gemeentelijk Autonoom
Parkeerbedrijf Antwerpen advocaat Bart Staelens 1.500,00

12.01 2 2.4.1.
ereloonnota Vlaams Gewest/Autonoom Gemeentebedrijf
Blankenberge- Plompen Dirk advocaat Bart Staelens 850,00

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Helsen -SE/CAR advocaat Bruno Steegen 501,69
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/Schollaert-Petrus advocaat Tom De Sutter 712,00

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/gemeente Dilbeek
advocatenkantoor Monard-

D'Hulst 2.426,50
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Kraainem (4) advocaat Bart Staelens 665,00

12.01 2 2.4.1.

ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/Franse

Gemeenschap ea advocaat Bart Staelens 2.295,77
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/stad Antwerpen advocaat Tom De Sutter 953,00
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaame Regering/prejudiciële vraag (2) advocaat Bart Staelens 3.820,00

12.01 2 2.4.1.

ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/NV Jespers -

Lauwers advocaat Tom De Sutter 430,00

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/Provincie Antwerpen advocaat Bruno Steegen 253,00

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/gemeente Kruibeke advocaat Tom De Sutter 883,00

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/stad Beringen advocaat Bart Staelens 1.850,00
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/stad Beringen advocaat Bart Staelens 525,00

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest- gemeente Koksijde advocaat Bart Staelens 225,00
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest - gemeente Jabbeke advocaat Bart Staelens 515,00

12.01 2 2.4.1.

ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/OCMW Sint-
Genesius-Rode

advocatenkantoor Monard-
D'Hulst 566,58

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Vandriessche Raimond advocaat Bart Staelens 24.749,38

12.01 2 2.4.1.

ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/BVBA Perlimo + Van

de Vliet advocaat Tom De Sutter 307,00
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Debaene Johan advocaat Bart Staelens 1.195,40
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Cipal (1) advocaat Bart Staelens 225,00

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Politiezone Grensleie (1) advocaat Bart Staelens 750,00
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Politiezone Grensleie (2) advocaat Bart Staelens 545,00
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/Vandekerckhove advocaat Bart Staelens 1.550,40

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Raedt Rik advocaat Bart Staelens 1.020,00
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Torfs Walther advocaat Bart Staelens 1.350,00
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Gemeente Kraainem (3) advocaat Bart Staelens 325,00

12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/Vanhoutte Gilbert ea advocaat Tom De Sutter 469,00
12.01 2 2.4.1. ereloonnota Vlaams Gewest/Geerts Jean-Marie advocaat Bart Staelens 1.075,00

12.01 2 2.4.1 ereloonnota gouverneur West-Vlaanderen/Van Acker ea advocaat Bart Staelens 450,00

12.01 2 2.4.1 ereloonnota Vlaams Gewest/Van De Velde Patrick advocaat Bart Staelens 2.075,00
12.01 2 2.4.1 ereloonnota Vlaams Gewest/De Kast advocaat Bart Staelens 1.750,00
12.01 2 2.4.1 ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/De Vulder Patrick advocaat Tom De Sutter 766,00

12.01 2 2.4.1

ereloonnota Vlaams Gewest/Centrum voor Informatica

Provincies Antwerpen en Limburg advocaat Bart Staelens 225,00
12.01 2 2.4.1 ereloonnota Vlaams Gewest/Denderleeuw advocaat Bart Staelens 1.450,00

12.01 2 2.4.1 ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/Deleu Marc advocaat Bart Staelens 600,00

12.01 2 2.4.1 ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/gemeente Kruibeke advocaat Tom De Sutter 536,00

12.01 2 2.4.1 ereloonnota Vlaamse Gemeenschap/Heremans Karina advocaat Tom De Sutter 1.688,00
12.01 2 2.4.1 ereloonnota Vlaams Gewest/stad Oostende advocaat Bart Staelens 150,00
12.01 2 2.4.1 ereloonnota Vlaams Gewest/Sint-Genesius-Rode advocaat Walter Muls 2.880,00

12.01 2 2.4.1

ereloonnota Vlaams Gewest/gemeente Houthalen-

Helchteren advocaat Wilfried Remy 876,28

12.01 2 2.4.1

ereloonnota Vlaams Gewest/Adriaensen Oswald en

anderen advocaat Bart Staelens 475,00
12.01 2 2.4.1 ereloonnota Vlaams Gewest/gemeente Wemmel advocaat Bart Staelens 860,00

12.01 2 2.4.1

ereloonnota Vlaams Gewest/intercommunale

tussengemeentelijke elektriciteitsvereniging van
Kampenhout en Steenokkerzeel advocaat Bart Staelens 1.629,35

12.01 2 2.4.1

ereloonnota Vlaamse Gemeenschap en Vlaams

Gewest/Acke Gabriel advocaat Bart Staelens 350,00

12.01 2 2.4.1

ereloonnota Vlaams Gewest en Vlaamse
Gemeenschap/Coene Danny ea advocaat Bart Staelens 850,00

12.01 2 2.4.1
ereloonnota Vlaams Gewest en Vlaamse
Gemeenschap/Coene Danny ea advocaat Bart Staelens 850,00

12.01 2 2.4.1

ereloonnota Vlaams Gewest en Vlaamse

Gemeenschap/Vlaamse Lokale Ontvangers vzw advocaat Bart Staelens 1.250,00
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Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid toerisme
1. Momenteel zijn negen rechtszaken lopende bij het agentschap Toerisme Vlaanderen en één bij het

Departement internationaal Vlaanderen

2. Toerisme Vlaanderen:
Advocaat Reeds uitbetaalde facturen/erelonen
Mr. Steven Van Geeteruyen (Athos) /
Mr. Dirk Lindemans (Liedekerke Wolters
Waelbroeck Kirkpatrick ) (3 rechtszaken)

4.000,00 euro

Mr. Marc Schuyesmans 1.500,00 euro
Mr. Frederic Brasseur (DLA Piper) (2
rechtszaken)

927,50 euro + 3.439,70 euro

Mr. Antoine Vanden Abeele (Taquet,
Clesse & Van Eeckhoutte)

/

Departement internationaal Vlaanderen:
Mr. C. Poppe: 8127,5 euro

3. a) Met betrekking tot personeelsdossiers wordt een rechtszaak door Toerisme Vlaanderen opge-
start op het ogenblik dat na overleg blijkt dat een minnelijke schikking of dading niet mogelijk
is en de zaak voor de rechtbank dient aanhangig te worden gemaakt.

b) In personeelsdossiers wordt door Toerisme Vlaanderen in eerste instantie steeds een dading of
minnelijke schikking beoogd.

c) Voor juridische zaken beroept het agentschap Toerisme Vlaanderen zich op het vertrouwelijk
karakter van de informatie en organiseert het agentschap om die reden geen mededinging in
het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten (artikel 68, lid 6 van het koninklijk
besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken). Het agentschap doet in die
gevallen beroep op een advocatenkantoor dat technische kennis in een betrokken materie
(zoals reisbureauwetgeving, ruimtelijke ordening,…) heeft verworven en positieve resultaten
behaalde in eerdere dossiers.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid Vlaamse rand
1. Voor wat betreft de cel 'Administratieve Coördinatie Vlaamse Rand' van het departement DAR

alsook het Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) vzw “de Rand,” beiden behorend tot het
beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR), zijn er momenteel geen
hangende rechtszaken.

2. Gelet op het antwoord sub 1 is deze vraag niet van toepassing.

3. a) Tot op heden werden geen rechtszaken op eigen initiatief opgestart.

b) Er werden geen dadingen gesloten om een hangend geding te beëindigen

c) In de rechtsgedingen worden de advocaten voor het departement DAR aangesteld door de
secretaris-generaal op grond van de delegatie in het besluit van de Vlaamse Regering van 10
oktober 2003.
In de mate dat het om regelmatig terugkerende zaken gaat (personeelsaangelegenheden, beroe-
pen tot vernietiging openbaarheid van bestuur, …) wordt meestal opnieuw een beroep gedaan
op de advocaten die in het verleden met succes de belangen van de Vlaamse Gemeenschap
behartigd hebben.
Voor de andere rechtsgedingen wordt telkens gezocht naar advocaten die specifieke ervaring
hebben in de betrokken materie en/of in het vertegenwoordigen van de overheid. Selectie
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gebeurt hoofdzakelijk op basis van gegevens beschikbaar op internet, in het bijzonder de
website van de Vlaamse balies.
Er wordt dus niet gewerkt met een lijst van advocaten.

Als privaatrechtelijk vormgegeven EVA is de vzw 'de Rand' autonoom bevoegd voor de
gebeurlijke aanstelling van advocaten.

Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheid onroerend erfgoed
1. Het aantal hangende juridische betwistingen voor het beleidsveld Onroerend Erfgoed, bedraagt

206 (stand per 01.10.2009). Dit cijfer is exclusief de betwistingen inzake het handhavingsbeleid,
aangezien deze opgevolgd worden door het agentschap Inspectie RWO.
Voor het agentschap Inspectie RWO zijn er van de rechtszaken die sinds oktober 2007 zijn
opgestart, 49 hangende.

2. De rechtszaken worden toegewezen aan de advocaten die opgenomen zijn op de advocatenlijst van
RWO. Voor het beleidsveld Onroerend Erfgoed, exclusief de betwistingen inzake het
handhavingsbeleid (zie verder), is deze lijst samengesteld als volgt (stand per 01.10.2009):

Onghena, Olivier (Antwerpen)
Tollenaere, Veerle (Gent)
Geinger, Huguette (Brussel), enkel procedures Hof van Cassatie
Staelens Bart (Brugge), gewone procedures en procedures Grondwettelijk Hof
Van Orshoven, Paul (Brussel), enkel procedures Grondwettelijk Hof

De erelonen en kostenvergoedingen werden in 2007 bepaald zoals weergegeven in onderstaande
lijst. De voorziene erelonen en kostenvergoeding worden aangepast aan de schommelingen van
het gezondheidsindexcijfer. Als basis wordt het gezondheidsindexcijfer van de maand juli 2007
genomen, zijnde 105,70 punten op basis 2004. De aanpassing gebeurt telkens het indexcijfer een
stijging of een daling met 5 punten vertoont.

Procedure voor de gewone rechtbanken

Burgerlijke procedure ten gronde
- 1.100 euro ereloon
- 500 euro kostenvergoeding

Procedure voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en voor de beslagrechter,
verzetsprocedure, procedures in kortgeding en procedures gericht tegen de registratie als leegstaande
en/of verwaarloosde bedrijfsruimte
- 950 euro ereloon
- 500 euro kostenvergoeding

Het volgen van een gerechtelijke expertise
- 750 euro (ereloon met inbegrip van kostenvergoeding)

Procedure voor de Raad van State

Procedure uiterst dringende noodzakelijkheid
- 1.500 euro ereloon
- 650 euro kostenvergoeding

Schorsingsprocedure
- 1.500 euro ereloon
- 650 euro kostenvergoeding
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Opvolging bij niet-voortzetting na schorsingsprocedure
- 300 euro (ereloon met inbegrip van kostenvergoeding)

Vernietigingsprocedure
- 1.100 euro ereloon
- 650 euro kostenvergoeding

Vernietigingsprocedure zonder voortzetting na auditoraatsverslag
- 900 euro ereloon
- 500 euro kostenvergoeding

Betreffende de betwistingen inzake het handhavingsbeleid heeft het agentschap Inspectie RWO
ereloonovereenkomsten met de volgende vijf advocaten:

- Johan Claes voor rechtszaken over inbreuken in de provincie Antwerpen
- Christian Lemache voor rechtszaken over inbreuken in de provincie Limburg
- Veerle Tollenaere voor rechtszaken over inbreuken in de provincie Oost-Vlaanderen
- Philippe Declercq voor rechtszaken over inbreuken in de provincie Vlaams-Brabant
- Bart Bronders voor rechtszaken over inbreuken in de provincie West-Vlaanderen.

De hierna volgende erelonen worden toegekend.

- Herstelvordering Burgerlijk 1.100 euro
Strafrechtelijk 1.100 euro

- Milieustakingsvordering 1.100 euro
- Kortgeding – Voorzitter Eerste Aanleg 950 euro
- Beslagrechter 950 euro
- Burgerlijke procedure 1.100 euro
- Stakingsbevel 950 euro
- Administratieve geldboete 950 euro
- Aanstelling notaris – verlenging 300 euro
- Dwangsomprocedure 950 euro
- Verklaring beroep cassatie 150 euro
- Cassatie 1.100 euro
- Plaatsbezoeken 750 euro
- Expertises 750 euro

3. Voor het departement RWO en het agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vlaanderen:

a) Tot op heden werd er binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed slechts 1 rechtszaak door het
Vlaamse Gewest als eisende partij opgestart. Ten gevolge van de inwerkingtreding van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op 01.09.2009 komt het in bepaalde gevallen wel toe
aan de betrokken adviserende instanties, waaronder deze inzake onroerend erfgoed, om een
beroep aanhangig te maken bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, die zich als
administratief rechtscollege hierover dient uit te spreken (zie artikel 4.8.1. e.v. Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening).

b) De laatste jaren werden geen dadingen afgesloten.

c) De advocaten worden geselecteerd op basis van kwaliteit, kennis en kunde. Zij worden
aangesteld in toepassing van enerzijds artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van
10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -273-

van de departementen van de Vlaamse ministeries en anderzijds artikel 15 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissings-
bevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse
overheid.

Voor het agentschap Inspectie RWO:

a) De rechtszaak wordt opgestart wanneer een overtreding op de regelgeving onroerend erfgoed
wordt vastgesteld.

b) Er kan geen dading worden aangegaan m.b.t. strafrechtelijke inbreuken.
c) De advocaten worden op basis van kwaliteit, kennis en kunde aangesteld door de leidend

ambtenaar van het agentschap Inspectie RWO, op basis van artikel 15 van het besluit van de
Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot regeling van beslissingsbevoegdheden aan de
hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.

Antwoord Vlaams minister Jo Vandeurzen

1. Voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn er thans 736 juridische betwis-
tingen hangende.

2. Overzicht van advocaten met vermelding van hun erelonen/provisies voor de hangende rechts-
zaken, voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

Advocaten Erelonen/provisies in €
De Clercq Nathalie 2038
De Sutter Tom 1215
Staelens Bart 95604
Ronse Katelijne 818
Gilliams Hans 27852
Van Den Branden Guy 2293
Verbouwe Stefaan 4390

+
9146
(in 2009)

Baert Frans 3895
Peeters Patrick 7717
Van Orshoven Paul 6587
De Bock Ernest 1600
De Wachter Hugo -
Geinger Huguette 3925
Driessen Mathieu -
Mailleux Bernard 3698
Demeester Kurt 3342
Janssen Dominique 1350
Nijs 4450
Ruppel Dirk 15650
Excelmans -
Genne Danny 600
Vermeersch Dominique -
Jacomen Piet 1623
Schoonaerts Jenny 1871
Vancraeynest Frans 129
De Witte Mario -
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Verbovsek Johan 1219
Kuypers Rita 2454
Hermans Bram 4023
Lodens An 1500
Haesevoets Patrick 2004
Somers Wim 1823
Blomme Nathalie 1823
Braekeleer Paul 250
Webers Christof 500
L’Abbé Annick 700
Messiaen Marcky 700
Haans Christiaan 600
Geelen Koen 20000

(in 2008)
De Greef Dirk -
Matheussen Lieve -
Schuermans Luc -
De Schrijver -
Wuyts Viviane -

3.
a) Op deze vraag kan moeilijk een algemeen antwoord gegeven worden. Elk dispuut of elke

onrechtmatigheid is immers in feite en in rechte verschillend. Binnen het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin wordt er in ieder geval naar gestreefd zoveel mogelijk disputen op te
lossen door onderhandeling. Wanneer onderhandelingen tot geen bevredigende oplossing leiden
wordt overwogen of het opstarten van een rechtszaak opportuun is (afweging van kosten en
baten). Daarbij wordt ook rekening gehouden met de termijnen die spelen voor het instellen van
een bepaalde rechtszaak. Zo moet men bij een verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State
rekening houden met een termijn van 60 dagen voor het instellen van het verzoek. In zulke
gevallen ontbreekt vaak de tijd om tot een onderhandelde oplossing te komen.

b) Vooraleer tot een eventuele dading over te gaan, gebeurt er een grondige afweging van alle
elementen van een zaak. Ook hier moet vermeld worden dat elk dispuut of elke onrechtmatigheid
in feite en in rechte verschillend is. Wanneer een rechtszaak veel tijd, geld en energie dreigt te
kosten kan de mogelijkheid om tot een dading te komen afgetast worden bij de tegenpartij.
Elementen die pleiten tegen een dading moeten echter ook in overweging worden genomen: de
precedentwaarde van een dading, het feit dat men over een zeer sterk dossier beschikt met een zeer
grote kans op succes, …

c) De advocaten worden geselecteerd rekening houdend met hun specialisatie, de opgebouwde
expertise, de kostprijs en de kwaliteit van het geleverde werk.

Antwoord Vlaams minister Freya Van den Bossche
ENERGIE

1. Momenteel zijn bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) nog volgende rechtszaken hangende:
1.1. Raad van State
- Rik Van Rossen t/ Vlaamse Gewest (2007) – beroep tot nietigverklaring MB 10 juli 2007 -

advocaat Paul Van Orshoven namens Vlaamse Gewest
- Rik Van Rossen t/ Vlaamse Gewest (2008) - beroep tot nietigverklaring MB 29 oktober 2007

– advocaat Paul Van Orshoven namens Vlaamse Gewest
- Essent Belgium (Wattplus) t/ Vlaams Gewest – beroep tot vernietiging BVR 5 maart 2004 -

advocaat Sven Vernaillen namens het Vlaamse Gewest (2004)
- Electrabel NV en Roland Bens t/ Vlaams Gewest – beroep tot nietigverklaring BVR 5 maart
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2004 - advocaat Sven Vernaillen namens het Vlaamse Gewest (2004)
- Electrabel NV en Roland Bens t/ Vlaams Gewest – beroep tot nietigverklaring BVR 4 april

2003 - advocaat Sven Vernaillen namens het Vlaamse Gewest (2003)
- Essent Belgium (Wattplus) t/ Vlaams Gewest – beroep tot nietigverklaring BVR 4 april 2003 -

advocaat Sven Vernaillen namens het Vlaamse Gewest (2003)

De zaken van Electrabel werden inmiddels samengevoegd.

1.2. Rechtbank van eerste aanleg:
- RWE Solutions t/ VREG, Belgische Staat, Vlaams Gewest – advocaat Sven Vernaillen

namens het Vlaamse Gewest (2003)
- RWE Solutions t/ VREG, Belgische Staat, Vlaams Gewest – advocaat Sven Vernaillen

namens het Vlaamse Gewest (2005)
- RWE Solutions t/ VREG, Belgische Staat, Vlaams Gewest – advocaat Sven Vernaillen

namens het Vlaamse Gewest (2006)
- Essent Belgium t/ VREG, Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Gewest – advocaat Sven

Vernaillen namens het Vlaamse Gewest (2006)
- Essent Belgium (Wattplus) t/ Vlaams Gewest – advocaat Sven Vernaillen namens het Vlaamse

Gewest (2004)

Bij de VREG zijn thans 26 rechtszaken hangende

2. Sinds de oprichting van het VEA (1 april 2006) werd, wat betreft energiegerelateerde rechtzaken
door het VEA de volgende advocaten als raadsman aangesteld:

- Sven Vernaillen
- Paul Van Orshoven

In de periode van 1 april 2006 tot nu werd door het Vlaams Energieagentschap, een bedrag van
34.804,40 euro aan erelonen en provisies uitgekeerd betreffende energiegerelateerde rechtszaken.
Bij VREG is in 25 rechtszaken mr. Sven Vernaillen aangeduid als advocaat, in één rechtszaak mr.
Dirk Lindemans. In 2009 werden nog geen erelonen of provisies uitgekeerd

3.
a) Er werden door het VEA tot op heden zelf nog geen rechtszaken geïnitieerd.De VREG heeft

nog geen rechtszaken zelf opgestart.

b) Er werd slechts één soort dading aangegaan betreffende rechtszaken waarvoor het VEA als

dossierbeheerder optrad. Artikel 49 van het decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen
tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 (B.S. 13 december 2006),
ingevoegd bij amendement, voorgesteld door de heren Jos De Meyer, Frans Peeters en Bart Martens en
mevrouw Annick De Ridder, machtigt de Vlaamse Regering immers om een overeenkomst af te sluiten
met de leveranciers en netbeheerders, werkzaam in het Vlaamse Gewest, inzake de decretaal
verschuldigde boetebedragen in het kader van de groenestroomcertificaten-verplichting, voor wat
betreft de jaren 2002 en 2003. Hiertoe werd door de Vlaamse Regering een typeovereenkomst
opgesteld. Volgende partijen kozen om op het aanbod tot dading in te gaan: de netbeheerders PBE,
IVEG, Gaselwest, IMEA, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK, INTERMOSANE, SIBELGAS,
AGEM, WVEM en de elektriciteitsleveranciers EBEM BVBA, EDF Belgium NV, Electrabel NV,
E.ON BELGIUM NV, ECOPOWER CVBA, ENECO Energiehandelsbedrijf BV, SPE NV
De Vlaamse Regering heeft, op voorstel van de VREG, in het verleden slechts eenmaal geop-teerd voor
een dading in het kader van een lange reeks rechtszaken met hetzelfde onderwerp. Deze dading is
voorgelegd aan de hele elektriciteitssector.

c) De aan te stellen advocaten worden door het VEA steeds geselecteerd op basis van hun erva-
ring met de bewuste materie (energierecht, administratief & grondwettelijk recht) en op basis
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van eerder verstrekte dienstverlening. Met meester S. Vernaillen werd tevens een kader-
overeenkomst afgesloten.
Bij VREG worden advocaten geselecteerd op basis van specialisme.

WONEN

4. Het aantal hangende juridische betwistingen voor het beleidsveld Wonen, bedraagt
a. 58 (stand per 01.10.2009) voor wat betreft departement RWO en Agentschap Wonen-

Vlaanderen.
b. 210 voor wat betreft het Agentschap Inspectie RWO.
c. 94 gerechtelijke procedures voor wat betreft de VMSW, waarvan 57 specifiek voor uitvoerend

onroerend beslag bij particulieren in het kader van hypothecaire leningen bij de VMSW.

5. De rechtszaken worden toegewezen aan de advocaten die opgenomen zijn op de advocatenlijst.
Voor administratie RWO en het Agentschap Wonen Vlaanderen, is deze lijst samengesteld als
volgt (stand per 01.10.2009):

1. Muls, Walter (Brussel)
2. Steegen, Bruno (Bilzen)
3. Geinger, Huguette (Brussel), enkel procedures Hof van Cassatie
4. Martens, Bob (Brussel), enkel procedures Grondwettelijk Hof
5. Van Orshoven, Paul (Brussel), enkel procedures Grondwettelijk Hof
De erelonen en kostenvergoedingen werden in 2007 bepaald zoals weergegeven in
onderstaande lijst. De voorziene erelonen en kostenvergoeding worden aangepast aan de
schommelingen van het gezondheidsindexcijfer. Als basis wordt het gezondheidsindexcijfer
van de maand juli 2007 genomen, zijnde 105,70 punten op basis 2004. De aanpassing gebeurt
telkens het indexcijfer een stijging of een daling met 5 punten vertoont.

Procedure voor de gewone rechtbanken
Burgerlijke procedure ten gronde:
- 1.100 euro ereloon
- 500 euro kostenvergoeding

Procedure voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en voor de beslagrechter,
verzetsprocedure, procedures in kortgeding en procedures gericht tegen de registratie als
leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte:
- 950 euro ereloon
- 500 euro kostenvergoeding

Het volgen van een gerechtelijke expertise:
- 750 euro (ereloon met inbegrip van kostenvergoeding)

Procedure voor de Raad van State

Procedure uiterst dringende noodzakelijkheid
- 1.500 euro ereloon
- 650 euro kostenvergoeding

Schorsingsprocedure
- 1.500 euro ereloon
- 650 euro kostenvergoeding

Opvolging bij niet-voortzetting na schorsingsprocedure
- 300 euro (ereloon met inbegrip van kostenvergoeding)
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Vernietigingsprocedure
- 1.100 euro ereloon
- 650 euro kostenvergoeding

Vernietigingsprocedure zonder voortzetting na auditoraatsverslag
- 900 euro ereloon
- 500 euro kostenvergoeding

Betreffende de betwistingen inzake het handhavingsbeleid heeft het agentschap Inspectie
RWO ereloonovereenkomsten met de volgende vijf advocaten:
6. Johan Claes voor rechtszaken over inbreuken in de provincie Antwerpen
7. Christian Lemache voor rechtszaken over inbreuken in de provincie Limburg
8. Veerle Tollenaere voor rechtszaken over inbreuken in de provincie Oost-Vlaanderen
9. Philippe Declercq voor rechtszaken over inbreuken in de provincie Vlaams-Brabant
10. Bart Bronders voor rechtszaken over inbreuken in de provincie West-Vlaanderen.

De hierna volgende erelonen worden toegekend.
- Herstelvordering Burgerlijk 1.100 euro
- Herstelvordering Strafrechtelijk 1.100 euro
- Milieustakingsvordering 1.100 euro
- Kortgeding – Voorzitter Eerste Aanleg 950 euro
- Beslagrechter 950 euro
- Burgerlijke procedure 1.100 euro
- Stakingsbevel 950 euro
- Administratieve geldboete 950 euro
- Aanstelling notaris – verlenging 300 euro
- Dwangsomprocedure 950 euro
- Verklaring beroep cassatie 150 euro
- Cassatie 1.100 euro
- Plaatsbezoeken 750 euro
- Expertises 750 euro

Betreffende de betwistingen gevoerd door de VMSW, is het overzicht van de advocaten en
hun erelonen als volgt:
BOUCKAERT Jan - Loksumstraat 25, 1000 Brussel (gemiddeld ereloontarief van 170,89
euro/uur)
BOUVEROUX Jaak - Thonissenlaan 14, 3500 Hasselt (770 euro per dossier onroerend
beslag)
BUEKENS Marc - Noorderlaan 30, Zellik-Asse (gemiddeld ereloontarief van 155,3 euro/uur)
DAEM Werner - Noorderlaan 30, Zellik-Asse (500 euro per dossier onroerend beslag)
DE BISSCHOP Freddy - Provincialebaan 20, 9255 Buggenhout (provisie van 650 euro)
DEFRANCQ Koen - Brusselsesteenweg 521, Zellik (provisie van 1000 euro)
D’HOOGHE David – Loksumstraat 25, 1000 Brussel (geen uurloontarief bekend)
LUYTEN Liesbet – Diestseweg 110, 2440 Geel (gemiddeld ereloontarief van 90 euro/uur)
MARIVOET Martine - Kauwendaal 11c, 2800 Mechelen (provisie van 1250 euro)
MARTENS Bob - Louisalaan 106, 1050 Brussel (gemiddeld ereloontarief van 252,5 euro/uur)
SCHUERMANS Luc - De Merodelei 112, 2300 Turnhout (750 euro per dossier onroerend
beslag)
SNICK Ivan - Maarschalk Frenchlaan 8, 8900 Ieper (500 euro per dossier onroerend beslag)
VANDENBORRE Tine - Tongerlostraat 10, 2260 Westerlo (675 euro per dossier onroerend
beslag)
VANDENDRIESSCHE Steven – Kalkovenlaan 75, 1785 Merchtem (gemiddeld ereloontarief
van 85 euro/uur)
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VAN DER STRATEN Patrick - Mechelsesteenweg 120, 2018 Antwerpen (geen uurloontarief
bekend - ereloon wordt niet betaald door VMSW zelf)
VAN DE VYVER Jan - Eglantierlaan 1, 2020 Antwerpen
VELGHE Ilse - Vroonstalledries 63, 9032 Wondelgem (595 euro per dossier onroerend
beslag)
VERGOTE Kristof - Grote Markt 34/b, 9120 Beveren-Waas (geen uurloontarief bekend)

6.
Voor het departement RWO en het agentschap Wonen-Vlaanderen:
a. Tot op heden werden er binnen het beleidsveld Wonen slechts 4 rechtszaken door het

Vlaamse Gewest als eisende partij opgestart. Het betreft dan in hoofdzaak procedures tot
terugvordering van ten onrechte genoten premies.

b. Dadingen werden tot op heden niet afgesloten.
c. De advocaten worden geselecteerd op basis van kwaliteit, kennis en kunde. Zij worden

aangesteld in toepassing van enerzijds artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries en anderzijds artikel 15 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie
van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschap-
pen van de Vlaamse overheid.

Voor het agentschap Inspectie RWO:
a) De rechtszaak wordt opgestart wanneer een overtreding op de regelgeving inzake de

woningkwaliteit wordt vastgesteld.
b) Er kan geen dading worden aangegaan m.b.t. strafrechtelijke inbreuken.
c) De advocaten worden op basis van kwaliteit, kennis en kunde aangesteld door de leidend

ambtenaar van het agentschap Inspectie RWO, op basis van artikel 15 van het besluit van
de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot regeling van beslissingsbevoegdheden aan
de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.

Voor de VMSW:
a) Wat de procedures onroerend beslag betreft wordt, na het vervullen van de wettelijke

voorschriften, 30 dagen na de laatste aangetekende ingebrekestelling waarin de ontlener
gewezen wordt op de onregelmatige toestand waarin hij zich bevindt en op de gevolgen
van het niet-regulariseren binnen voormelde termijn, de vordering vervroegd opeisbaar en
betaalbaar. In deze fase wordt overgegaan tot het opstarten van een beslagprocedure.
In de overige hangende rechtsprocedures is er slechts 1 waarin de VMSW als eiser (op
hoofdeis) optreedt en zelf een rechtszaak heeft opgestart, zijnde een regresvordering van
een betaling waartoe de VMSW zelf eerder veroordeeld werd. Op grond van de bestaande
situatie kan dus geen algemene lijn getrokken worden om op deze vraag te antwoorden.

b) Wat de procedures onroerend beslag betreft zijn er geen dadingen bekend. Het is wel zo
dat de procedures tot uitvoerend beslag, opgestart na het uitblijven van betalingen, kunnen
worden opgeschort bij de aanzuivering van de achterstand op het krediet en de betaling
van de betrokken gerechtskosten.
Wat de overige geschillen betreft is het zo dat er af en toe dadingen worden afgesloten, zij
het meestal in de loop van de procedure om een aanslepend geschil te beëindigen. De
beslissing of er al dan niet tot een dading wordt overgegaan hangt af van het concrete
geschil en heeft vooral te maken met kostenefficiëntie (het niet nodeloos laten aanslepen)
en de uiteindelijke slaagkansen in de procedure.

c) De cel juridische zaken van de VMSW stelt een advocaat voor op basis van de specifieke
materie, de gehanteerde erelonen in functie van het belang en de complexiteit van de zaak,
de localisatie en indien nodig de kennis van en ervaring met de specifieke sectoren en
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activiteiten van de VMSW. De uiteindelijke beslissing tot mandatering van een advocaat
wordt genomen door de Gedelegeerd Bestuurder die hiertoe delegatie verleend werd door
de raad van bestuur. Wat betreft de geschillen die samen met de afdeling gesubsidieerde
infrastructuur mee overgekomen zijn in het kader van de BBB-operatie kan nog aangestipt
worden dat deze behartigd blijven door de advocaten die eertijds door het Vlaamse
Gewest werden aangesteld.

STEDEN

Wat mijn bevoegdheden voor stedenbeleid zijn er geen rechtsgedingen hangende en werden er
evenmin dadingen aangegaan.

SOCIALE ECONOMIE

1. Er zijn momenteel geen rechtsgeschillen hangende bij het Departement Werk en Sociale
Economie. Bij de verzelfstandigde agentschappen, die onder mijn bevoegdheid inzake de sociale
economie ressorteren, is er thans 1 juridische betwisting hangende bij het verzelfstandigd
agentschap Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (1).

2. De ereloonstaat van Mr. De Greef (Zellik) werd nog niet ontvangen

3.
a. Het departement Werk en Sociale Economie heeft tot op heden zelf geen rechtszaak opgestart.

Er wordt door de agentschappen een rechtszaak ingeleid indien de wet dit voorschrijft en
indien de inbreuk navenant is en dit niet in der minne of via een dading kan worden geregeld.

b. Een dading wordt afgesloten na belangenafweging en na voorafgaandelijk consultatie van de
raadsman.

c. De advocaten worden geselecteerd op basis van hun ervaring en specialisatie met inachtname
van de beginselen inzake non-discriminatie, gelijke behandelingen en transparantie.

Antwoord Vlaams minister Joke Schauvliege
Leefmilieu en natuur
1. Wat mijn bevoegdheden inzake leefmilieu en natuur betreft, zijn er actueel voor de Vlaamse

overheid ongeveer 1921 rechtszaken hangende voor diverse rechtscolleges. De cijfers per entiteit
(departement en intern of extern verzelfstandigde agentschappen) vindt u hieronder.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), ANB en INBO
De Juridische dienst van het departement LNE beheert zowel de rechtszaken betreffende
ministeriële besluiten van de Vlaamse minister voor wat haar bevoegdheden inzake leefmilieu en
natuur betreft, als andere rechtszaken waarin het Vlaamse Gewest via een bevoegdheid van het
departement LNE, energie uitgezonderd, is betrokken. Daarnaast beheert deze dienst de rechts-
zaken waarin het Vlaamse Gewest rechtspartij is als gevolg van de bevoegdheden van het Agent-
schap voor Natuur en Bos (ANB) of het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Dit zijn
beide intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. De Juridische dienst
van departement LNE beheert tevens een aantal rechtszaken van de vroegere afdeling Water van
het vroegere AMINAL. Het gaat om de rechtszaken die op 1 april 2006 reeds hangende waren. Bij
besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, in werking getreden op 1 april 2006, werd
de vroegere afdeling Water (thans: afdeling Operationeel Waterbeheer) overgedragen naar de
VMM en is deze laatste in de rechten en verplichtingen getreden van de vroegere afdeling Water.
Maar, ingevolge voormeld besluit moeten de rechtsgedingen die hangende waren vóór de opera-
tionalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie verder behandeld worden door
de Juridische dienst van het departement. Aldus beheert de Juridische dienst van het departement
LNE 1207 rechtszaken (waarvan 845 voor het departement, 320 voor ANB en 42 voor de VMM).
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OVAM
De OVAM heeft momenteel 282 hangende rechtszaken.

VLM
Wat de Vlaamse Landmaatschappij betreft, zijn er thans 408 rechtszaken hangende.

VMM
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft 24 rechtszaken hangende.

2. Hierna vindt u, voor het departement en de agentschappen die onder mijn bevoegdheden inzake
leefmilieu en natuur ressorteren, welke advocaten de hangende rechtszaken opvolgen en welk
bedragen aan erelonen (inclusief provisies) zijn uitgekeerd.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, ANB en INBO
De Juridische dienst van departement LNE stelt zowel in rechtszaken voor het departement als
voor het ANB en het INBO de advocaten aan. Voor het INBO zijn er echter slechts zeer zelden
rechtszaken. De overgrote meerderheid (> 90%) van de hangende rechtszaken in beheer van de
Juridische dienst wordt opgevolgd door de volgende advocaten: Dirk Abbeloos, Jan Bergé, Bart
Bronders, Dirk De Greef, Huguette Geinger (enkel voor Hof van Cassatie), Iris Laureys, Steve
Ronse, Bart Staelens, Marc Vandeput, Michel Van Dievoet, Paul Van Orshoven (enkel voor
Grondwettelijk Hof) en Filip Vincke. De overige hangende rechtszaken zijn versnipperd over een
aantal andere advocaten die de voorbije decennia werden aangesteld, waarop nu geen beroep meer
wordt gedaan, maar die nog één of enkele dossiers behandelen.

Sinds de operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie op 1 april 2006
zijn de betalingen van de erelonen in de hangende rechtszaken ten laste van het departement LNE,
van het ANB of het INBO, naargelang het Vlaamse Gewest betrokken is via een bevoegdheid van
één van de voormelde entiteiten. Omwille van deze operationalisering, met de inrichting van een
nieuwe structuur voor het nieuwe departement LNE van de Vlaamse overheid, waarbij de
Juridische dienst werd opgericht, is het voor deze dienst enkel mogelijk om de financiële cijfers
vanaf 2007, per entiteit, mee te delen. Voor het departement werd er in 2007 269.759,40 euro aan
erelonen betaald, in 2008 werd 623.366,70 euro aan erelonen betaald en in 2009 werd er voorlopig
381.102,40 euro aan erelonen betaald.
Voor ANB werd er in 2007 46.968,58 EUR aan erelonen betaald, in 2008 werd 85.385,28 EUR
aan erelonen betaald en in 2009 werd er 85.406,27 euro aan erelonen betaald.

OVAM
Voor de OVAM treden de volgende advocaten op: Peter Luypaers, Peter Engels en Wim Slosse
(kantoor Elegis), Bart Bronders, Dirk Abbeloos, Hugo en Floris Sebreghts (kantoor GSJ), Alain
Coppens, Patrick Devers en Bert Verdoodt. In de procedures voor het Hof van Cassatie is het
Huguette Geinger die optreedt voor de OVAM.
De OVAM betaalde van 2004 tot 2008 een bedrag van 1.532.190.5 euro aan erelonen.

VLM
Voor de VLM treden de volgende advocaten op: Stijn Butenaerts, Jan Bouckaert, Jan Bergé, Bart
Bronders, Bart Staelens, Dirk Abbeloos, Frank Scholiers, Pieter Dewaele, Jef Peeters en J.P.
Lavigne.
De VLM betaalde in de hangende rechtszaken per 1 oktober 2009 een totaal bedrag aan erelonen
van 147.168,98 euro.

VMM
Voor de VMM treden de volgende advocaten op: Stephane Libeer, Dirk Abbeloos, David
D’Hooghe, Rudi Lecoutre en Truyens Advocaten.
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De VMM betaalde in de 24 hangende rechtsgedingen die zij zelf in behandeling heeft 33.965,56
euro aan erelonen. Daarnaast betaalde zij 21.303,45 euro aan erelonen in de rechtszaken van de
vroegere afdeling Water van AMINAL (nu: afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM) die
op 1 april 2006 al hangende waren en die verder behandeld worden voor de VMM door de
Juridische dienst van departement LNE.

3. Op de vragen binnen welk stadium van een dispuut/onrechtmatigheid er zelf een rechtszaak wordt
opgestart, in welke materie er geopteerd wordt voor een dading en hoe de advocaten worden
geselecteerd, kan ik voor de reeds vermelde entiteiten het volgende antwoord verschaffen.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), ANB en INBO
De Juridische dienst van departement LNE beoordeelt op basis van de concrete dossierelementen
geval per geval de meest aangewezen aanpak, rekening houdend met o.m. de risico’s, de kosten en
baten, de aan- of afwezigheid van voldoende bewijsmateriaal en de precedentwaarde van de zaak.
In de geschillendossiers die zij beheert voor het ANB en het INBO, doet zij dit in overleg met het
betrokken agentschap en start zij een rechtszaak (via dagvaarding of burgerlijke partijstelling)
slechts op of gaat zij een dading slechts aan na akkoord van het betrokken agentschap. Tot het in-
dienen bij de Raad van State van een verzoek van het Vlaamse Gewest tot schorsing of nietig-
verklaring van een beslissing van een andere overheid gaat de Juridische dienst bovendien enkel
over na akkoord van mijn kabinet.

De voorbije legislaturen werd het aantal aangestelde advocaten verminderd, dit in functie van
zowel het dalend aantal procedures als de toegenomen nood aan gespecialiseerde kennis en inten-
sieve samenwerking met de administratie. De selectie van de advocaten gebeurt op basis van kwa-
litatieve en kwantitatieve criteria. Rechtszaken die een zeer specifieke expertise vereisen worden
gecentraliseerd bij sterk gespecialiseerde advocaten. Daarnaast wordt er voor geopteerd om ook
regelmatig weerkerende, inhoudelijk vergelijkbare rechtszaken slechts over een beperkt aantal
advocaten te verdelen. Dit geeft schaalvoordelen op het vlak van o.m. kwaliteitszorg, risico-
beheersing en efficiëntiewinst.

OVAM
De OVAM treedt op als eisende partij bij terugvorderingen van kosten gemaakt bij ambtshalve
optreden van de OVAM. De OVAM zal eerst trachten dit in der minne in te vorderen. Indien dit
niet lukt, zal de OVAM overgaan tot dagvaarding voor de rechtbank. Het al dan niet opteren voor
een dading hangt af van de gegevens van het dossier en wordt dus per dossier bekeken.

De advocaten die de OVAM vertegenwoordigen, worden geselecteerd op basis van hun ervaring
inzake de afval- en bodemwetgeving en mede op basis van hun kennis inzake overheidsopdrachten
voor deze procedures.

VLM
Er wordt een rechtszaak opgestart wanneer geen minnelijke schikking mogelijk is. In een beperkt
aantal gevallen werd een dading gesloten. De geschillendossiers i.v.m. het mestdecreet betreffen
fiscale geschillen zodat een dading niet mogelijk is.

De advocaten die optreden voor de VLM worden geselecteerd na een gesprek op basis van de
ereloontarieven, hun ervaring en deskundigheid.

VMM
De VMM heeft zelf geen zaak hangende waarin zij als eiser optreedt. Een rechtsgeding wordt
opgestart wanneer er materiële of morele schade ter kwader trouw wordt toegebracht aan de
VMM; anders wordt er onderhandeld. De VMM heeft geen dadingen afgesloten.
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De advocaten die de VMM vertegenwoordigen, worden aangesteld omwille van hun competentie
in de dossiers waarin de VMM bevoegd is.

Cultuur
Voor de beleidsvelden cultureel erfgoed, professionele kunsten en sociaal cultureel volwassenenwerk
kan ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger het volgende antwoorden:

Voorafgaande opmerking: De rechtszaken van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en
Media in verband met overheidsopdrachten worden behandeld door de Afdeling Overheidsopdrachten.
Deze afdeling bezorgt zijn gegevens rechtstreeks aan de coördinerende minister.

1. In het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (inclusief Fonds Culturele Infrastructuur) zijn
2 rechtszaken hangende.
In het Agentschap Kunsten en Erfgoed zijn 48 rechtszaken hangende.
In het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen zijn voor het beleidsveld
sociaal cultureel volwassenenwerk 13 rechtszaken hangende.
In het Agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen zijn 3 rechtszaken
hangende.

2. Volgende advocaten zijn momenteel in de hangende rechtszaken belast met de verdediging van de
Vlaamse Gemeenschap en ontvingen een bedrag aan ereloon vermeld naast hun naam.

a) Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (inclusief Fonds voor Culturele Infrastructuur):

- Patricia Stalpaert (Vergoten, Smeets, Moulinasse, Terhulpsesteenweg 9, 1170 Brussel): 0 euro

b) Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen:

- Tom De Sutter (Frans Baert & Vennoten, Koning Albertlaan 128, 9000 Gent): 634 euro
- Geert Lambert (Batterijstraat 19, 8400 Oostende): 8.034,74 euro
- Wim Geldof (Maria van Bourgondiëlaan 29/8, 8000 Brugge): 0 euro
- Katelijn Ronse (Ronse & Partners, Guillaume Macaulaan 33, 1050 Brussel): 8.489,52 euro

c) Agentschap Kunsten en Erfgoed:

- Bart Staelens (Staelens, Van den Berghe & Vrombaut) Bevrijdingslaan 4/1, 8000 Brugge):
3.414,99 euro

- Walter Muls (Van Alsenoy & Partners, Antoine Dansaertstraat 92, 1050 Brussel): 1.240 euro)
- Tom De Sutter (Frans Baert & Vennoten, Koning Albertlaan 128, 9000 Gent): 12.135, 64 euro
- Patricia Stalpaert (Vergoten, Smeets, Moulinasse, Terhulpsesteenweg 9, 1170 Brussel): 0 euro
- Geert Lambert (Batterijstraat 19, 8400 Oostende): 3.974,99 euro
- Sabine Vanoverbeke (Driekoningenstraat 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem): o euro

d) Agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen:

- Bart Devers (Kouter 71/72, 9000 Gent): 1471 euro
- Walter Muls (Van Alsenoy & Partners; Antoine Dansaertstraat 92, 1050 Brussel): 5.347,18 euro
- Tom De Sutter (Frans Baert & Vennoten, Koning Albertlaan 128, 9000 Gent):: 3.183,49 euro

3. a) Er worden door de Vlaamse Gemeenschap zelf weinig rechtszaken opgestart: dit gebeurt in
voorkomend geval slechts nadat eerst getracht wordt de zaken minnelijk te regelen of als het
noodzakelijk is om haar rechten veilig te stellen in het kader van een burgerlijke partijstelling.
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b) In zaken voor de gewone rechtbanken waarin het positieve resultaat van het geding
twijfelachtig is zal indien mogelijk gekozen worden voor een dading.

c) Advocaten worden zowel geselecteerd op basis van hun aangetoonde ervaring met de
betrokken rechtstak en met het betrokken beleidsveld als op basis van hun gevraagd
ereloon/uur.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 11
van 1 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Gemeentelijke prijsuitreiking Overijse - Uitspraken mandatarissen

Tijdens een prijsuitreiking ter gelegenheid van een steloefening met als titel “Quo vadis Belgica” voor
de leerlingen van het zesde jaar secundair onderwijs van het Sint-Martinuscollege op 25 juni
laatstleden in het gemeentehuis van Overijse, hebben de burgemeester en de betrokken schepen
kwetsende uitlatingen gedaan ten opzichte van een politieke partij alsook ten opzichte van de
koninklijke familie.

Enerzijds heeft de burgemeester geopperd dat deze politieke partij niet thuishoorde in het Vlaamse
gewest en anderzijds heeft de schepen, met de vinger gericht naar het portret van de koning, gezegd:
“Bert, de stem van het volk is wet”, hiermee een allusie makende op de Vlaamse onafhankelijkheid.

Ik ga hier zeker niet in tegen de vrijheid van meningsuiting van mandatarissen, maar de vraag rijst of
het aanvaardbaar is dat zulke uitlatingen in het openbaar worden gedaan door een burgemeester en een
schepen. In het kader van een uitreiking van een prijs aan een onderwijsinstelling lijkt het niet gepast
om politieke uitspraken te doen die de leerlingen zouden kunnen beïnvloeden.

1. Was de minister op de hoogte van dit incident? Zijn er maatregelen getroffen in deze zaak?

2. Welk beleid zal de minister voeren om de goede verstandhouding tussen de taalgemeenschappen
te herstellen in de gemeenten van Halle-Vilvoorde zonder faciliteiten, maar waar een groot aantal
Franstaligen woont?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 11 van 1 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

1. Het incident waar u naar verwijst is mij niet bekend.

2. Mijn beleid is gericht op het respect voor het Vlaams karakter van randgemeenten. Bij toepassing
van de taalwetgeving verlopen de betrekkingen tussen de overheid en de inwoners van de gemeen-
ten zonder taalfaciliteiten uitsluitend in het Nederlands. Zowel de overheid als de inwoners moeten
de wetgeving respecteren.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 12
van 1 oktober 2009
van JORIS VAN HAUTHEM

Vlaams Personeelsstatuut - Meemoederschap

In het Belgisch Staatsblad van 21 september 2009 werd het besluit gepubliceerd van 29 mei 2009 tot
wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft inhoudelijke en
technische aanpassingen.

In het Vlaams Personeelsstatuut worden onder andere een aantal wijzigingen aangebracht met
betrekking tot het zogenaamde meemoederschap en wordt er aan zogenaamde meemoeders een aantal
rechten verleend in het kader van moederschapsrust en omstandigheidsverlof.

Het begrip meemoederschap is voor zover mij bekend tot op heden in geen enkele wettekst of
reglementering terug te vinden en wordt dan ook nergens gedefinieerd.

Ik had derhalve van de minister graag vernomen wat de juridische definitie van een zogenaamde
meemoeder en van het meemoederschap is en op welke wettelijke bepalingen men zich daarvoor
baseert.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 12 van 1 oktober 2009
van JORIS VAN HAUTHEM

Algemeen wordt aangenomen dat het begrip meemoeder slaat op de vrouwelijke partner van een pas
bevallen vrouw. Het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) is wellicht de eerste regelgevende tekst in
Vlaanderen die het begrip meemoeder hanteert. De Vlaamse Overheid wil als werkgever aan
verschillende duurzame samenlevingsvormen gelijkaardige verloffaciliteiten koppelen ook al zijn deze
niet geregeld in de federale wetgeving.

Tot vóór het wijzigend besluit van 29 mei 2009 bevatte het VPS geen mogelijkheid voor de contrac-
tuele meemoeder om te kunnen genieten van het equivalent van het vaderschapsverlof van 10 dagen,
zoals de contractuele vader dit wel kan. De regeling van het vaderschapsverlof vindt zijn grond in
artikel 30 § 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Dit artikel bepaalt dat
de werknemer het recht heeft om gedurende 10 dagen van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van
de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat. Aangezien het
vaderschapsverlof gekoppeld is aan de afstamming, koppelt de ziekteverzekering het recht op de
uitbetaling van het vaderschapsverlof aan het leveren van een uittreksel uit de geboorteakte, dat moet
dienen als een bewijs van erkenning van het kind door het personeelslid dat het vaderschapsverlof
aanvraagt. Artikel 319 van het Burgerlijk Wetboek laat echter enkel toe dat een man een kind erkent
van wie de afstamming langs zijn zijde niet vaststaat. Daardoor kan de meemoeder het kind niet
erkennen. Zelfs wanneer de meemoeder met haar vrouwelijke partner gehuwd is, kan ze het kind niet
erkennen omdat artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het kind dat geboren is tijdens het
huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, de echtgenoot
tot vader heeft.

Tevens werd met het wijzigend besluit van 29 mei 2009 in het VPS een meemoederschapsverlof in
geval van overlijden of hospitalisatie van de biologische moeder ingelast. Het gaat om een gelijk-
aardige verloffaciliteit als deze die voor de vader uitgewerkt is in de federale regelgeving inzake
moederschapsrust.

Indien het begrip “meemoeder” juridisch reeds zou bestaan in de federale regelgeving, dan zou er ook
een regeling voor bovenvermelde situaties bestaan, wat evenwel niet het geval is.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 13
van 1 oktober 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Logies en reisbureaus - Europese Dienstenrichtlijn

Volgens artikel 15,7 van de Europese Dienstenrichtlijn moeten de lidstaten de EU-commissie
onmiddellijk in kennis stellen van alle nieuwe wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die aan de
evaluatie onderworpen “eisen” voor dienstverleners bevatten en die zijn aangenomen na 28 december
2006, alsmede de (bestaans)redenen voor die eisen in functie van hun noodzakelijkheid, geschiktheid
en evenredigheid.

Binnen drie maanden na de datum van ontvangst van de kennisgeving onderzoekt de Commissie of en
in welke mate deze “nieuwe” eisen verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht en stelt zij waar
passend een beschikking vast waarin zij de betrokken lidstaat verzocht van vaststelling van de eisen af
te zien of deze in te trekken.

Nu vallen de nieuwe of aangepaste Vlaamse vergunningsstelsels voor logies en reisbureaus, zoals
respectievelijk geregeld in de decreten van 10 juli 2008 en van 2 maart 2007 en bijbehorende
uitvoeringsbesluiten, onder deze bepaling. Ook vergunningsstelsels vormen “eisen” in de zin van
artikel 15, lid 2 d) Europese Dienstenrichtlijn.

1. Heeft de Vlaamse overheid de EU-commissie in kennis gesteld van de twee onderliggende
regelgevingen inzake deze Vlaamse vergunningsstelsels voor zowel logies als reisbureaus?

Wanneer zijn deze twee kennisgevingen precies gebeurd?

2. Welke precieze redenen heeft de Vlaamse overheid aangehaald om te stellen dat deze eisen
voldoen aan de bepalingen van de Europese Dienstenrichtlijn?

3. Wat was het antwoord of de reactie van de EU-commissie hierop?

4. Indien deze twee kennisgevingen nog niet gebeurd zijn, wanneer zullen deze dan plaatsvinden en
welke precieze redenen zal de Vlaamse overheid hierbij aanhalen?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 13 van 1 oktober 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

1. Tot op heden werd de EU-commissie alleen in kennis gesteld van het decreet van 2 maart 2007
houdende het statuut van de reisbureaus (samen met zijn uitvoeringsbesluit van de Vlaamse
Regering van 19 juli 2007). Deze kennisgeving gebeurde met een schrijven van 7 mei 2008.

2. Tijdens de parlementaire bespreking ervan, legde ik reeds een door de administratie voorbereide
schets neer van de voornaamste verplichtingen voor Vlaanderen voortvloeiend uit de Diensten-
richtlijn, toegepast op het ontwerp van Reisbureaudecreet. Deze schets maakt deel uit van het
Parlementair Stuk 1000 (2006-2007) – Nr. 2.
In de vermelde kennisgeving van 7 mei 2008 werden de bepalingen van het uitvoeringsbesluit van
de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 afgetoetst aan de bepalingen van de Dienstenrichtlijn.

3. De commissie concludeerde in haar schijven van 31 juli 2008 dat de door het Reisbureaudecreet
ingevoerde kwalificaties eisen vormen die de toegang tot een dienstactiviteit voorbehouden aan
bepaalde dienstverrichters. Aangezien artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19
juli 2007 echter een aangelegenheid betreft die valt onder Richtlijn 2005/36/EG (Richtlijn
beroepskwalificaties), is dit artikel niet onderworpen aan de kennisgevingsplicht als vermeld in
artikel 15, 7 van de Dienstenrichtlijn.

4. Na de publicatie van het uitvoeringsbesluit van 15 mei 2009 in het Belgisch Staatsblad (op 12
oktober 2009), heb ik de procedure tot aanmelding van het Toeristische Logiesdecreet van 10 juli
2008 (en zijn uitvoeringsbesluit van 15 mei 2009) opgestart.
Bij deze kennisgeving zal ik mij onder meer baseren op de toetsing van de bepalingen van het
decreet aan de Dienstenrichtlijn in de reguleringsimpactanalyse van het Toeristische Logiesdecreet
(zie Parlementair Stuk 1547 (2007-2008) – Nr. 1.).
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 14
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Externe consultants - Regelingen

Voor bijkomend advies bij onder meer het opstellen van ontwerpen van decreet, worden de leden van
de Vlaamse Regering soms bijgestaan door externe adviseurs en consultants.

1. In welke situaties heeft de minister nood aan extern betaald advies?

2. In welke mate wordt er een beroep gedaan op de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap?

3. Wie zijn de externe adviseurs waarop de minister een beroep doet indien nodig?

Op welke basis werden zij geselecteerd?

4. In hoeverre zijn er met deze consultants en adviseurs afspraken inzake de kostprijs voor extern
advies of begeleiding?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 8, Lieten nr. 6, Bourgeois nr. 14,
Vandeurzen nr. 14, Crevits nr. 18, Van den Bossche nr. 7, Muyters nr. 10, Schauvliege nr. 14,
Smet nr. 20).
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 14 van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering.
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BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 15
van 1 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Overheidsdiensten - Toegang tot het Rijksregister

De federale wet op het Rijksregister maakt het mogelijk voor de andere overheden om telkens voor
welomschreven doeleinden toegang te krijgen tot het Rijksregister.

In het kader van de privacywetgeving is het noodzakelijk dat de toegang tot persoonlijke gegevens van
de burgers zo beperkt mogelijk blijft en dat de overheid hierop toeziet.

1. Welke besturen, met inbegrip van de Agentschappen (EVA’s en IVA’s) en dergelijke, die
ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest hebben toegang tot het
Rijksregister?

2. Voor welke doeleinden werd deze toegang verleend?

3. Hoe wordt het toezicht geregeld opdat er geen inbreuk zou worden gepleegd op de wet op de
privacy?

4. In welk kader worden deze gegevens gebruikt?
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 15 van 1 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

1. Reeds sedert 1984 wordt toegang verleend tot de gegevens van het Rijksregister. Dit gebeurde tot
2004 bij koninklijk besluit. Deze koninklijk besluiten zijn nog steeds van kracht (toepassing van
artikel 19, §2, van de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen). Sinds 2004 worden
de machtigingen om het rijksregisternummer te gebruiken en toegang tot de informatiegegevens
van het Rijksregister te krijgen, verleend door het sectoraal comité van het Rijksregister, opgericht
binnen de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(CBPL). Op de webstek van de CBPL (http://www.privacycommission.be/nl/) kan men alle mach-
tigingen terugvinden.

In de bijlage vindt u onder deel I een overzicht van de KB’s en onder deel II een overzicht van de
beraadslagingen van het sectoraal comité van het RR (SC RR) ten voordele van de verschillende
instanties van de Vlaamse administratie, telkens met vermelding van het doel waarvoor de
machtiging werd verleend.

Ingevolge het Kaderdecreet van 18 juli 2003 bestuurlijk beleid zijn zowel benamingen van instan-
ties veranderd als bevoegdheden en opdrachten aan andere instanties toegewezen. In haar advies
nr.14/2004 van 25 november 2004 oordeelde de CBPL dat indien een bepaalde dienst of instantie
voor een welbepaalde finaliteit over een machtiging beschikt, diens rechtsopvolger voor dezelfde
finaliteit geen nieuwe machtiging moet vragen, de toegang tot de gegevens van het Rijksregister
(RR) behoudt en het identificatienummer van het Rijksregister kan gebruiken op basis van het
bestaande koninklijk besluit of machtiging van het sectoraal comité van het Rijksregister.

In de bijlage vindt u onder deel III een overzicht van de Vlaamse instanties die via het MAGDA-
platform, beheerd door CORVE, RR-gegevens raadplegen en onder deel IV de Vlaamse instanties
die binnenkort via het MAGDA-platform Rijksregistergegevens ontvangen, telkens met vermel-
ding van het doel waarvoor de gegevens worden geraadpleegd.

2. De doeleinden waarvoor toegang wordt verleend, worden telkens in het KB (tot 2004) en de
beraadslaging van het sectoraal comité van het Rijksregister (sedert 2004) omschreven.
Er is een evolutie waar te nemen met betrekking tot de definiëring van deze doeleinden. In de
oudste machtigingsbesluiten is de omschrijving in vrij algemene bewoordingen geformuleerd
terwijl thans de doeleinden zeer precies worden gedefinieerd.

3. Ingevolge artikel 10 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen moet iedere instantie die de toegang tot of de mededeling van informatie-
gegevens van het Rijksregister verkregen heeft, een consulent inzake informatieveiligheid en
bescherming van de persoonlijke levenssfeer aanwijzen die onder meer de functie vervult van
aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld in artikel 17bis van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -295-

De consulent inzake informatieveiligheid van elke gemachtigde instantie moet regelmatig steek-
proefsgewijs het correct gebruik van de toegang controleren aan de hand van de logboeken die
worden bijgehouden. De consulent inzake informatieveiligheid van CORVE ziet er onder andere
op toe dat de gemachtigde instanties uitsluitend gegevens via het MAGDA-platform uit het Rijks-
register kunnen raadplegen waar zij recht op hebben, en geen andere.

De burger kan met zijn elektronische identiteitskaart in het Rijksregister nagaan welke instanties
de afgelopen 6 maanden zijn gegevens raadpleegden. Indien de burger een onrechtmatige raad-
pleging vermoedt, is de instantie ertoe gehouden op verzoek mee te delen wie van zijn personeels-
leden de gegevens raadpleegde en waarom.

4. De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor een machtiging -
hetzij door koninklijk besluit, hetzij door een beslissing van het sectoraal comité van het rijks-
register - werd verleend. In de bijlage vindt u per entiteit een overzicht van deze doeleinden.

BIJLAGE

Overzicht van machtigingen

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/15/antw.015.bijl.001.doc
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 16
van 2 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Onroerend erfgoed - Restauratiepremie bij herbestemming

Bij de bekendmaking van de laureaat van de Open Monumentendag gaf de minister reeds een aantal
kernpunten van zijn beleidsvisie inzake onroerend erfgoed prijs.

Eén van de belangrijkste elementen zou de koppeling zijn van de restauratiepremie aan een reële
herbestemming van het onroerend goed.

1. Wat wordt precies bedoeld met herbestemming? Kan de minister een aantal voorbeelden geven
van herbestemmingen die potentieel in aanmerking komen volgens dit systeem?

2. Van welke verhoging van de restauratiepremie wordt uitgegaan en op welke manier zal die
worden toegekend?

3. Op welke manier zal worden beoordeeld of het gaat om een geschikte herbestemming? Binnen
welk afwegingskader zal dit gebeuren?

4. Wanneer zal de beoordeling gebeuren ? Op het ogenblik dat een dossier ontvankelijk wordt
verklaard of op het ogenblik dat de premie wordt toegekend? Waarom?

5. De voorbije jaren werd, onder andere ook op aandringen van het Rekenhof, een objectief systeem
op punt gezet voor de beoordeling van dossiers en voor de toekenning van de premie.

Op welke manier en met welk gewicht zal de herbestemming hierin worden geïntegreerd?
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 16 van 2 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

1. Als antwoord op deze vraag verwijs ik graag naar de beleidsnota, waarin mijn visie over
herbestemming – onder meer in de onderdelen 4.1. en 4.2.f – uitgebreid aan bod komt.

2. Uw vraag suggereert dat wij een verhoogde restauratiepremie voor herbestemmingsdossiers zullen
uitkeren. Niets is in deze zin besloten of gecommuniceerd.
Mijn administratie zal alle mogelijkheden onderzoeken om herbestemmingsdossiers te stimuleren
via het premiestelsel. Indien eventueel zal gekozen worden voor een gedifferentieerd premie-
stelsel, zal de vigerende premieregelgeving, inzonderheid het besluit van de Vlaamse regering van
14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden
aan beschermde monumenten, moeten worden aangepast.
Herbestemmingen moeten echter niet noodzakelijk worden gestimuleerd door een verhoging van
de restauratiepremie. Het belang van herbestemmingen kan ook worden weerspiegeld in de criteria
die de volgorde op de wachtlijsten voor restauratiepremies bepalen (zie vraag 5).

3. Herbestemming is een rekbaar begrip, zeker in de uiterst veelzijdige onroerend erfgoedcontext.
Elk monument is anders. Het is dan ook weinig zinvol om een kant-en-klaar oplossingskader na te
streven, of gedetailleerde voorafspiegelingen te maken van de “ideale herbestemming”. Concrete
vraagstukken van hergebruik en herbestemming vereisen een aanpak op maat.
Herbestemmen is een goede balans vinden tussen de fysieke mogelijkheden van een gebouw en
het respecteren van de erfgoedwaarden, de ruimtelijke context, de economische realiteit en niet in
het minst ook de publieke opinie. Daarom ontwikkelt mijn administratie toetsingskaders, zodat de
haalbaarheid van ontwerpen van herbestemming zoveel mogelijk op voorhand kunnen worden
geëvalueerd.
Mijn administratie bouwt eveneens de nodige expertise uit om onroerend erfgoed te verzoenen
met hedendaagse behoeften en moderne renovatie- en revalorisatievereisten. Mijn administratie
vertaalt deze expertise ten behoeve van personen en instanties die het onroerend erfgoedbeheer
concreet vorm moeten geven. Zij ontwikkelt daarom beheerskaders waarin op thematische basis
inhoudelijke en technische beheersvragen worden beantwoord met concrete oplijsting van de
bestaande mogelijkheden en beperkingen.
De toetsings- en beheerskaders moeten tot op zekere hoogte tegemoet komen aan de terechte
behoefte tot objectivering.
Voor meer duiding verwijs ik naar mijn beleidsnota.

4. Tot op heden is en blijft de kwaliteit van de beoogde restauratie voorwerp van het ontvankelijk
verklaren van het dossier. De hoger vermelde toetsings- en beheerskaders dienen om objectief
richting te geven aan de adviezen van ambtenaren en aan de acties van erfgoedeigenaren en
beheerders.

5. Bij het toekennen van restauratiepremies baseert mijn administratie zich op een systeem, dat op
vraag van het Rekenhof is ontwikkeld tijdens de vorige regeerperiode, en dat ik hier in herinnering
breng.
Restauratiedossiers die conform de vigerende regelgeving aan alle voorwaarden voldoen om voor
een premie in aanmerking te komen, komen op een wachtlijst terecht. Mijn administratie weegt
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vervolgens de dossiers af op basis van enkele vaste criteria. Tijdens de vorige regeerperiode werd
besloten rekening te houden met volgende criteria: de toestand van het monument, de wachttijd
die het dossier al doorlopen heeft, de complexiteit van het dossier en de aard van de werkzaam-
heden.
Deze criteria houden echter geen rekening met het belang van herbestemming. Daarom laat ik
mijn administratie het bestaande beoordelingssysteem verfijnen met een bijkomend criterium dat
herbestemmingsdossiers wat meer gewicht kan geven op de wachtlijst.
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 17
van 2 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Bunkerlinies Eerste Wereldoorlog - Bescherming

Een recente uitspraak van de Raad van State maakte de bescherming van een Duitse bunkerlinie in
Vrasene ongedaan. De afbraak van enkele van deze bunkers is niet denkbeeldig, evenals het verlies
aan context dat hiermee gepaard gaat.

Gezien het streven naar de erkenning van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed
in 2014 is het essentieel dat deze en andere bunkerlinies zo optimaal mogelijk gevrijwaard worden.

1. Wat waren de elementen die hebben meegespeeld in de uitspraak van de Raad van State om de
bescherming ongedaan te maken?

2. Is de minister van plan een nieuwe beschermingsprocedure voor de bunkerlinie van Vrasene op te
starten? Zo ja, wanneer wordt deze procedure gepland en wat zal de minister ondertussen
ondernemen om de bunkers te vrijwaren?

Zo neen, waarom wordt de beschermingsprocedure niet hervat?

3. Met het oog op de erkenning van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed is
de bescherming van de bunkerlinie van Vrasene en van andere versterkte linies essentieel.

Kan de minister een stand van zaken geven van de lopende en geplande beschermingsprocedure?
Welke bunker- en versterkingslinies uit de 19de en 20ste eeuw zijn reeds beschermd en onder
welk statuut ? Worden er andere beschermingen voorbereid en binnen welke termijn zullen de
eventuele procedures worden opgestart?

4. Op welke manier zal ervoor gezorgd worden dat de onderlinge context en correlatie tussen de
verschillende versterkingen en linies gevrijwaard blijft?
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ANTWOORD

op vraag nr. 17 van 2 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

1. De Raad van State besliste tot de nietigverklaring van de bescherming van betreffende bunkers in
haar arrest nummer 189.229 van 29 december 2008. Het arrest is gebaseerd op een schending van
de “materiële motiveringsplicht” zoals omschreven in de wet van 24 juli 1991, betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
De verzoekster stelde dat “het bestreden besluit werd genomen zonder dat geantwoord werd op de
bezwaren” en zonder “een afdoend en volledig onderzoek, hetgeen inhoudt dat geantwoord wordt
op de bezwaren die door de rechtsonderhorige worden opgeworpen”. De Raad stelt dat de over-
heid gehouden is de ingediende bezwaren te onderzoeken en bij haar beoordeling te betrekken.
Hoewel dit onderzoek de facto heeft plaats gevonden, werd dit niet zo gecommuniceerd aan de
verzoekster. De Raad oordeelt derhalve dat niet kan worden aangenomen dat de verzoekster
voldoende op de hoogte was van de motieven van de eindbeslissing, en zodoende niet met
(voldoende) kennis van zaken kon oordelen over de wenselijkheid van het al dan niet instellen van
een beroep.

2. Aangezien de Raad van State de erfgoedwaarde van de bunkerlinie niet in twijfel trekt, maar enkel
wijst op een procedurefout, heeft mijn administratie een geactualiseerd beschermingsdossier
opgemaakt.
Op korte termijn zal ik op basis van dit dossier beslissen of er een nieuwe beschermingsprocedure
wordt opgestart.

3. Een gedetailleerd overzicht van de reeds definitief en voorlopig beschermde (onderdelen van)
bunkerlinies uit de 19de en de 20ste eeuw bevindt zich in bijlage.
Bunkerlinies zijn belangrijke getuigen van de twee wereldoorlogen. Zeker in het kader van de
honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog, is het van belang de bunkerlinies zo
optimaal mogelijk te vrijwaren voor de toekomst. Daarom zoekt mijn administratie naar oplos-
singen om deze restanten op een adequate wijze te beschermen en/of te beheren.
Op 1 april 2009 kwam een administratieve werkgroep samen om een strategie uit te werken voor
de bescherming van bunkers en bunkerlinies in Vlaanderen. Er werd beslist om in de eerste plaats
in te zetten op de bescherming van de grote bunkerlinies verspreid over de verschillende provin-
cies en op de individuele bunkers gelegen in de frontstreek. Een eerste taak is het lokaliseren en
beschrijven van de bunkerlinies. Voor de frontstreek is dit onderzoek al afgerond en zullen
concrete beschermingsvoorstellen volgen midden 2010. De andere Vlaamse provincies zullen
daarop volgen met beschermingsvoorstellen voor de grote bunkerlinies.

4. De bescherming van bunkerlinies is een relatief complexe materie, waarover momenteel voor-
onderzoeken worden verricht, in samenwerking met gespecialiseerde partners zoals het ministerie
van landsverdediging, de Simon-Stevinstichting en de universiteiten. In de toekomstige bescher-
mingsdossiers, zal mijn administratie de nodige duiding geven bij de context en de correlatie
tussen de verschillende versterkingen en linies.

BIJLAGE

Overzicht van de beschermde bunker- en verdedigingslinies uit de 19de en 20ste eeuw.
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Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/17/antw.017.bijl.001.xls
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Vraag nr. 18
van 5 oktober 2009
van PETER REEKMANS

Nieuwkomers - Uitbreiding lesuren Nederlands

Tijdens een bezoek aan het "tijdelijke regularisatieloket" van Antwerpen op 17 september verklaarde
de minister volgens mediaberichten meer lessen Nederlandse taal te willen organiseren voor
nieuwkomers in dit land.

Citaat: "Daarom wil ik het aantal lesuren Nederlands dat de inburgeraars nu krijgen, optrekken van
120 naar 240. In plaats van 8 à 12 uur per week gaan we onderzoeken of het mogelijk is om 30 uur per
week les te volgen."

1. Acht de minister het realistisch om net nu - op een moment dat er ten gevolge van de
regularisatiegolf van de federale regering vele nieuwkomers verwacht worden - het totaalaantal
lesuren Nederlands te verdubbelen per inburgeraar, en per week per leerling het aantal lesuren te
verdubbelen of zelfs te verdriedubbelen ?

2. Hoe zal de minister dit verwezenlijken ?

3. Welk extra budget voorziet hij hiervoor ?

4. Binnen welke timing zal dit gebeuren ?
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ANTWOORD

op vraag nr. 18 van 5 oktober 2009
van PETER REEKMANS

1-2. Nieuwkomers moeten hun plaats vinden in onze samenleving. Inburgering biedt hiertoe een
kans door instrumenten aan te bieden die het integratieproces vergemakkelijken en versnellen.
Het primaire inburgeringstraject is echter geen eindpunt. Zeker wat de kennis van het
Nederlands betreft, is er nog een (lange) weg af te leggen. Het primaire inburgeringstraject
omvat immers enkel een basiscursus Nederlands (richtgraad A1). Deze basiskennis is
onvoldoende voor volwaardige deelname aan onze samenleving. Heel wat inburgeraars zijn zich
hiervan bewust en volgen verder taallessen Nederlands. Maar er zijn nog teveel inburgeraars die,
eenmaal het primaire inburgeringstraject is afgerond, hun taaltraject niet verder zetten. Als
minister bevoegd voor inburgering wil ik ook deze inburgeraars aanmoedigen om verder
Nederlands te leren en minstens richtgraad A2 te behalen. Deze beleidsoptie ligt in het
verlengde van het Regeerakkoord dat stelt dat een gemeenschappelijke taal spreken een
essentiële voorwaarde is om tot een hechte sociale samenhang te komen en dat het dan ook de
verwachting is dat iedereen die in Vlaanderen woont snel en goed Nederlands leert. Het is een
beleidsoptie die ik in de loop van deze regeerperiode wil realiseren. In overleg met alle
betrokkenen wil ik tegelijkertijd ook nagaan onder welke voorwaarden en modaliteiten deze
bijkomende inspanningen van de inburgeraars gevaloriseerd zouden kunnen worden via een
inburgeringscertificaat.

Ik ben er mij van bewust dat mijn pleidooi voor langere taaltrajecten een impact zal hebben op
de organisatie van het NT2-aanbod in Vlaanderen. Ik acht het anderzijds realistisch om het
aantal uren NT2 voor inburgeraars tijdens deze regeerperiode op te trekken. Hierover zal ik in
gesprek gaan met de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs. Anderzijds mag deze impact
niet worden overschat. Ook nu al zitten naar schatting 85% van de inburgeraars in een
vervolgaanbod NT2 in het volwassenenonderwijs. Daarnaast volgt een aantal inburgeraars met
professioneel perspectief een hoger niveau NT2 bij VDAB of Syntra en kunnen inburgeraars
met educatief perspectief verder NT2 volgen bij een universitair talencentrum. Ook daar stellen
we vast dat meer Nederlands leren al een realiteit is. Het gaat dus eerder om het civiele effect
van het leren van meer Nederlands. Werkgevers geven immers aan dat het niveau A1
onvoldoende is.

Het is een feit dat de federale regularisatiecampagne een impact heeft op het huidige aanbod
NT2. Het betreft hier evenwel een tijdelijk en eenmalig fenomeen waarvan de impact op het
NT2-gebeuren eerst zal ingeschat en geëvalueerd worden vooraleer van start te gaan met de
uitbreiding van het aantal uren NT2 voor inburgeraars. Samen met de Vlaamse minister van
Onderwijs zal ik onderzoeken wat de concrete impact is van mijn voorstel en onder welke
voorwaarden en binnen welke timing dit voorstel kan vertaald worden naar de concrete NT2-
praktijk.

3. Binnen de begroting van inburgering is hiervoor geen extra budget.

4. Het gaat om een beleidsoptie die ik tijdens deze regeerperiode wil realiseren. Het is mijn
bedoeling om zo snel mogelijk met de Vlaamse minister van Onderwijs de nodige afspraken te
maken over een plan van aanpak.
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Vraag nr. 19
van 6 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

St.-Genesius-Rode - Taalgebruik oproepingsbrieven

Ik heb vernomen dat de inwoners van de gemeente Sint-Genesius-Rode, die bij de regionale en
Europese verkiezingen van 7 juni laatstleden hun ééntalig Nederlandse oproepingsbrief hebben
gekregen vanwege de provinciegouverneur, niet de mogelijkheid hadden om deze in het Frans te
vragen zoals de wet inzake het taalgebruik in administratieve aangelegenheden dat voorschrijft in een
faciliteitengemeente.

De gouverneur heeft zich in de plaats gesteld van een gemeente die verondersteld werd nalatig te
zullen zijn en bijgevolg had hij zijn diensten ter beschikking moeten stellen van de Franstalige
personen die een oproepingsbrief wilden in hun eigen taal. Hiermee werd de omzendbrief van de
voorganger van de minister niet nageleefd. De gouverneur heeft zich gedragen alsof hij optrad voor
een ééntalige gemeente.

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

Wat is het standpunt van de minister m.b.t. deze gang van zaken?

2. Welke instructies zullen worden gegeven om dit soort problemen in de toekomst te vermijden?
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ANTWOORD

op vraag nr. 19 van 6 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

1. Nadat het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode doelbewust de taalwetgeving overtrad,
stuurde de gouverneur ter gelegenheid van de verkiezingen van 7 juni 2009 een Nederlandstalige
oproepingsbrief naar de kiesgerechtigde inwoners van Sint-Genesius-Rode. In tegenstelling tot
wat u voorhoudt, hadden de Franstalige kiesgerechtigden die dat wensten daarna wel degelijk de
mogelijkheid om een Franstalig exemplaar te verkrijgen. Een aantal inwoners van Sint-Genesius-
Rode heeft dat trouwens ook gedaan. In tegenstelling tot het gemeentebestuur heeft de gouverneur
correct gehandeld, conform de taalwetgeving.

2. De Vlaamse overheid heeft duidelijke instructies gegeven inzake de correcte toepassing van de
taalwetgeving bij het versturen van de oproepingsbrieven. Die instructies houden rekening met de
arresten die de Raad van State daarover heeft uitgesproken. Ik ben ervan overtuigd dat u, als
democratisch verkozen volksvertegenwoordiger, in uw contacten met het gemeentebestuur ook
van uw zijde zal aandringen om de regelgeving correct toe te passen om zo in de toekomst het
soort problemen te vermijden waar u naar verwijst.
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Vraag nr. 20
van 7 oktober 2009
van PAUL DELVA

Uitwisselingsprogramma’s voor ambtenaren - Initiatieven

Al enkele jaren bestaat er een uitwisselingsprogramma voor ambtenaren binnen de Europese Unie. Het
is ongetwijfeld belangrijk voor ambtenaren om te leren uit de “best practices” van andere landen. Dit
uitgangspunt geldt natuurlijk ook binnen het Belgische staatsbestel met gewesten en gemeenschappen.

1. Hoeveel Vlaamse ambtenaren nemen deel aan dit Europees uitwisselingsprogramma? Kan de
minister hiervan een evolutie geven sinds 2004? Kan dat per departement?

2. Neemt de minister bepaalde stappen om dit programma aan te moedigen bij de ambtenaren?

Hoe worden ambtenaren op de hoogte gehouden van de verschillende uitwisselingsmogelijkheden
binnen Europa?

3. Acht de minister het belangrijk dat Vlaanderen actief deelneemt aan dit uitwisselingsprogramma?

Hoe kan dit programma nog verbeterd worden?

4. Bestaat er eveneens een dergelijk programma met de andere regio’s in België, namelijk Wallonië
en Brussel? Zo ja, hoeveel ambtenaren zijn bij deze uitwisseling betrokken? Tevens per
departement.

Hoeveel financiële middelen voorziet de minister hiervoor? Neemt de minister stappen om dit
programma aan te moedigen bij de ambtenaren?

Hoe worden ambtenaren op de hoogte gehouden over de verschillende uitwisselingsmogelijkheden
tussen de regio’s in België?

5. Indien een dergelijk programma met de andere regio’s in België niet bestaat: waarom niet?

In hoeverre vindt de minister het nodig en nuttig dat collega’s met dezelfde functie of inhoud op
de hoogte blijven van de nieuwste regelgeving en werking van elkaars departementen over de
verschillende regio’s heen?

6. Neemt de minister initiatieven om een kader tot ambtenarenuitwisseling te bespreken met zijn
respectieve collega’s in Brussel en Wallonië?
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1-3. Voor wat betreft de deelvragen 1 tot en met 3, kan ik meedelen, dat er – bij mijn weten – geen
specifiek Europees uitwisselingsprogramma bestaat voor ambtenaren van lidstaten van de
Europese Unie, al dan niet ondersteund door een Europees subsidiëringsprogramma. Daarbij
uiteraard vertrekkend vanuit de hypothese dat onder ‘Europese uitwisseling’ het volgende wordt
verstaan: het tegelijkertijd en ‘in twee richtingen’ zenden en ontvangen van ambtenaren van
twee lidstaten van de Europese Unie, laat staan van regio’s binnen deze lidstaten.

Volledigheidshalve deel ik mee dat - in het kader van de uitbreiding van de Europese unie naar
kandidaat-lidstaten - de mogelijkheid bestaat deel te nemen aan ‘twinning-projecten’. In het
kader van deze projecten worden personeelsleden afgevaardigd naar de kandidaat-lidstaten om
kennis en expertise in bepaalde domeinen over te dragen. Bovendien verwijs ik ook naar het
Erasmus-programma waaraan ook een aantal personeelsleden van de Vlaamse overheid hebben
deelgenomen.

Ten slotte biedt het Vlaams personeelsstatuut de mogelijkheid tot ‘detachering’ van
personeelsleden van de Vlaamse overheid naar Europese of internationale instellingen, zoals -
ondermeer - de Europese Commissie, de UNESCO of de Raad van Europa. Er is echter geen
gelijktijdige zending van personeelsleden die werkzaam zijn in een van deze voornoemde
instellingen of organisaties, naar de Vlaamse overheid.

Al deze initiatieven voldoen dus niet aan de bovenstaande omschrijving van effectieve
‘uitwisseling’. Daarom zal ik mijn administratie laten onderzoeken of dergelijke uitwisselingen
op één of andere structurele wijze kunnen worden opgestart, voor zover ze een reële
toegevoegde waarde voor de werking van de Vlaamse overheid garanderen.

4. Een concrete manier om innovatie te stimuleren binnen de Vlaamse overheid is het project
‘wissel-leren’, dat ik in 2007 heb opgestart. Wissel-leren is een instrument om innovatie te
stimuleren. Personeelsleden verkennen bij andere organisaties welke oplossingen ze uitgewerkt
hebben op een terrein waarop de eigen entiteit wenst te vernieuwen. Het biedt een kans aan
personeelsleden van de Vlaamse overheid om hun ondernemerschap in de praktijk te realiseren.
Leren door interactie met ‘de buitenwereld’ om gericht te innoveren bij terugkeer in de eigen
organisatie staat daarbij centraal. De buitenwereld wordt daarbij ruim gedefinieerd: de Vlaamse
overheid kan leren van de interactie met de private sector, andere overheden, internationale
instanties, …

Om het gebruik van wissel-leerprojecten te stimuleren heeft het Agentschap voor
Overheidspersoneel (AgO) een subsidiëringsprogramma uitgewerkt. Een commissie kent
subsidies toe aan ingediende projectvoorstellen toegekend door een commissie. Organisaties als
UNIZO, VOKA, de Stad Antwerpen, de federale overheid, het Vlaams Parlement, Nike en
Flanders DC werden de voorbije jaren hierbij betrokken. Door haar samenstelling staat de
commissie ervoor garant dat er verschillende gezichtspunten worden meegenomen en zorgt ze
voor de externe blik. Tegelijkertijd draagt de commissie er ook zorg voor dat het wissel-
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leerproject aansluiting blijft vinden bij de praktijken op de “werkvloer” (of: bij de noden van de
eigen organisatie).

In 2007 ontving AgO 38 projectaanvragen, waarvan 16 geselecteerd werden voor een subsidie.
In 2008 werden er 16 projecten ingediend waarvan er 14 een subsidie ontvingen en in 2009
kregen 13 van de 18 ingediende voorstellen een subsidie. In totaal werd er telkens een bedrag
van 165.000 euro gebudgetteerd om innovatie te stimuleren. Onderstaande tabel biedt een
overzicht van de betrokken regio’s per beleidsdomein

2007 2008 2009

BZ Binnen- en buitenland Europa + Vlaanderen Nederland + Vlaanderen

CJSM
Vlaanderen + Europa -

Duitsland, Nederland en
Frankrijk

DAR Vlaanderen - -

EWI Vlaanderen Vlaanderen Vlaanderen

FB België - -

IV Europa Internationaal -

LNE
Europa + Europa Europa

Duitsland en Engeland +
België + Bolivië

LV Vlaanderen - -

MOW Binnen- en buitenland Verenigd Koninkrijk -

OND

Vlaanderen + Europa
Vlaanderen & Nederland +

Franse Gemeenschap +
Vlaanderen

Vlaanderen (2x)

WSE
Vlaanderen + België Vlaanderen (2x) Vlaanderen

WVG
Europa (2x)+ Vlaanderen

Verenigd koninkrijk +
binnen- en buitenland +

België
Nederland + Europa

RWO - - Vlaanderen

AgO zorgt voor de jaarlijkse aankondiging van het wissel-leerproject, door een gerichte
communicatie te verspreiden naar alle leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid. Daarnaast
organiseert Ago ook een algemene communicatie naar alle personeelsleden. AgO gaat niet zelf
op zoek naar uitwisselingsmogelijkheden. Het initiatief en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt
bij de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid. Deze aanpak vormt dan ook het succes
van wissel-leren. Personeelsleden worden op die manier gestimuleerd om initiatief te nemen,
opportuniteiten te zien binnen hun werkveld en interessante voorstellen te formuleren naar het
topmanagement. Elke entiteit kan één project voordragen ter goedkeuring. Daarnaast kunnen
entiteiten ook autonoom wissel-leerprojecten realiseren, los van het algemene subsidie-
programma.

5. De uitwisseling van personeelsleden van en tussen de regio’s in België is theoretisch mogelijk
binnen het eerder genoemde wissel-leerproject, dat dus ook de uitwisseling van ambtenaren uit
de regionale overheden omvat. Het initiatief om in het verlengde hiervan projecten op te zetten
met andere regio’s ligt bij de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid. Ik spoor ze
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hiertoe wel aan via AgO. Deze werkwijze kan immers bijdragen tot een betere afstemming op
het gebied van bepaalde materies.

6. Ik steun in ieder geval elk initiatief dat tot doel heeft innovatieve ideeën in de Vlaamse overheid
te introduceren en te delen met anderen, en zal daarom de nodige initiatieven nemen om dit
verder te stimuleren. In mijn beleidsnota ‘Bestuurszaken 2009-2014’, die zal worden voorgelegd
aan het Vlaams Parlement, pleit ik ook voor de uitbouw van nieuwe - en de verdieping van
bestaande - internationale en interregionale partnerschappen en samenwerkingsverbanden op het
vlak van Bestuurszaken.
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Vraag nr. 21
van 7 oktober 2009
van PAUL DELVA

Brussel als reisbestemming bij jongeren - Stand van zaken

In de zomer van 2008 bleken de Brusselse jeugdherbergen een populair overnachtingsinstrument te
zijn: ze waren bijna constant volgeboekt. Er werden hier verschillende verklaringen voor naar voren
geschoven : het groot aantal muziekfestivals in België, de relatief goedkope prijzen in vergelijking met
andere internationale steden, de vele uitgaansmogelijkheden, enzovoort.

Om de jongeren uit het buitenland wegwijs te kunnen maken in de hoofdstad, is er een informatiepunt,
gericht naar jonge budgetreizigers, Use-it, ingeplant in hartje Brussel. Hier kunnen deze toeristen o.a.
stadsplannetjes en andere toeristische informatie krijgen. In mijn schriftelijke vraag nr. 3 hierover van
24 september 2008 aan ministrer Kris Peeters (Websitebulletin publicatiedatum 7-11-08), wist de
toenmalige bevoegde minister te melden dat dit informatiepunt een groot succes was.

Tevens dacht het stadsbestuur eraan om een nieuwe jeugdherberg te bouwen in het stadscentrum. De
bevoegde schepen van Toerisme zou hieromtrent een werkgroep oprichten.

1. Merkt de minister dat er nog steeds veel jonge toeristen komen in 2009? Zo ja, kan de minister
meedelen over hoeveel jonge toeristen het gaat ?

2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal bezoekers van Use-iT, en dit sinds de
oprichting ? Is het mogelijk dit overzicht per nationaliteit te geven? Stelt de minister een
verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Kan de minister ook aangeven of de
vragen van de toeristen veranderd zijn?

3. Is de Vlaamse Gemeenschap betrokken bij de bouw van de nieuwe jeugdherberg in het centrum
van Brussel, waarvan vorig jaar sprake? Zit de Vlaamse Gemeenschap in de desbetreffende
werkgroep? Weet de minister hoever de plannen staan voor deze jeugdherberg?

4. Kan de minister een stand van zaken geven over de capaciteitsuitbreiding van de jeugdherg
Bruegel (eigendom van Toerisme Vlaanderen), in het kader van een publiek-private
samenwerkingsconstructie (PPS) ?
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1. Aangezien de ‘algemene directie statistiek’ (het vroegere Nationaal Instituut voor de Statistiek)
geen leeftijden opneemt bij de registratie van overnachtingcijfers, zijn er weinig gegevens
beschikbaar over de doelgroep jongeren. Aan de hand van de overnachtingcijfers van de
jeugdherberg Bruegel wordt een stijging waargenomen van de vraag naar jongerenlogies.

Overnachtingen jeugdherberg Bruegel
Periode Aantal overnachtingen
Januari 2009 – september 2009 32.283
Januari 2008 – september 2008 27.490
Januari 2008 – december 2008 35.030

2. Overzicht van het aantal bezoekers van Use-iT sinds de oprichting eind april 2008
Tijdens de eerste weken na de opening van de Brusselse balie van Use-iT, bedroeg het
bezoekersaantal 30 à 40 per dag. Tijdens de zomermaanden bedroeg het bezoekersaantal
gemiddeld 60 (met pieken tot 100) jongeren per dag. Tussen mei 2008 en december 2008 waren er
in totaal 8123 bezoekers. De aantallen bleven in 2009 stijgen, met de hoogste pieken in de
zomermaanden, van juni tot en met augustus. In 2009 werden dagelijks gemiddeld ruim 60
bezoekers aan de balie ontvangen. Tijdens de zomermaanden bedroeg het bezoekersaantal
gemiddeld 80 (met pieken tot 130) jongeren per dag. Tussen januari 2009 en augustus 2009 waren
er in totaal 9566 bezoekers.

Overzicht per nationaliteit voor de maand augustus 2008 en 2009 en vaststelling van eventuele
verschuivingen

% bezoekers per continent
Continent % bezoekers 2008 % bezoekers 2009
Europa 71,2 69,8
Noord-
Amerika

13,6 13,2

Azië 7,1 7,8
Oceanië 4,3 5
Zuid-Amerika 3,5 3,8
Afrika 0,3 0,4

% bezoekers per land
Land % bezoekers 2008 % bezoekers 2009
EUROPA 71,2 69,8
Spanje 15,1 12,1
België 12,4 16,9
Duitsland 8,7 3,9
Verenigd Koninkrijk 8,3 7,7
Frankrijk 7,8 10,2
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Italië 5,4 5,9
Nederland 3,4 4,4
Finland 1,9 0,3
Ierland 1,4 1,2
Polen 0,3 1,0
Zwitserland 0,0 1,1
Zweden 0,7 1,2
17 overige landen 5,8 3,9
NOORD-AMERIKA 13,6 13,2
USA 7,5 8,6
Canada 5,2 4,1
Mexico 1,0 0,5
AZIË 7,1 7,8
Japan 2,5 1,2
Turkije 1,2 0,4
Taiwan 1,0 0,0
China 0,1 1,5
Overige 9 landen 2,3 4,7
OCEANIË 4,3 5,0
Australië 4,1 4,0
Nieuw-Zeeland 0,3 1,0
ZUID-AMERIKA 3,5 3,8
Argentinië 1,7 1,2
Colombia 0,7 0,1
Brazilië 1,1 0,8
Overige 8 landen 1,0 1,9
AFRIKA 0,3 0,4

Er worden vooral kleine verschuivingen waargenomen. Binnen de grootste verschuivingen kunnen
Duitsland (daling van 4, 8 %), Spanje (daling van 3%) en Frankrijk (stijging van 2,4 %) worden
vermeld. USE-IT telt bij haar bezoekers een sterke stijging in de leeftijdsklasse 18-24: het
reizigerspubliek dat het infokantoor bezoekt, lijkt te verjongen. In augustus 2008 maakten
jongeren 40,1% van de bezoekers uit, in augustus 2009 al 49,4%.

Soorten vragen van toeristen
Niet elke vraag in het USE-IT kantoor wordt geturfd. Toch blijven onderstaande tien van de meest
courante vragen aan de USE-IT balie in Brussel, onveranderlijk sinds 2008:
- Ik ben hier gedurende één dag, wat zal ik doen?
- Waar kan ik op internet? Waar vind ik cafés met een gratis draadloze verbinding?
- Hoe geraak ik het goedkoopst/ snelst in Parijs?
- Hoe geraak ik het goedkoopst/snelst in Amsterdam?
- Hoe geraak ik in Brugge?
- Waar kan ik souvenirs (of chocolade) kopen?
- Hoe kan ik goedkoop internationaal telefoneren?
- Waar kan ik goedkoop echt Belgisch eten?
- Wat is USE-IT?
- Hebben jullie een plannetje van Amsterdam?

3. Toerisme Vlaanderen is niet betrokken bij de mogelijke bouw van een nieuwe jeugdherberg te
Brussel. Het initiatief werd genomen in de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF). Van een
concreet project is momenteel geen sprake.
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4. Toerisme Vlaanderen onderhandelt momenteel over de aankoop van de projectgronden. Afhanke-
lijk van de financiële haalbaarheid kan een constructie via Publiek Private Samenwerking (PPS)
worden opgezet. Indien een PPS-constructie niet tot de mogelijkheden behoort, zal Toerisme
Vlaanderen via eigen investeringen een uitbreiding van de jeugdherberg te realiseren.
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Vraag nr. 23
van 7 oktober 2009
van STEFAAN SINTOBIN

Fort Napoleon Oostende - Reconstructie glacis

Volgens regionale berichtgeving zal de Oosteroever in Oostende worden omgevormd tot een militair-
historische site en ligt er voor de duinen een beheersplan klaar.

Met de bunkers van Batterij Hundius en het Fort Napoleon als rode draad wil Erfgoed Vlaanderen op
de Oosteroever het verhaal van de militaire versterkingen aan de kust in beeld brengen. Zo is het de
bedoeling dat onder meer het “glacis” rond het fort, dat is de oorspronkelijke duinenglooiing, wordt
gereconstrueerd.

Tijdens de vorige legislatuur werden over dit dossier reeds heel wat vragen gesteld. Zo was er heel wat
te doen rond de weigering van het Oostendse stadsbestuur om de nodige bouwvergunning af te
leveren. Daardoor liep het project ook de subsidies mis die het zou krijgen in het kader van het
kustactieplan.

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

2. Werd er overeenstemming bereikt met de stad Oostende?

3. Wat is het voorgestelde tijdpad voor de realisatie van dit project?
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ANTWOORD

op vraag nr. 23 van 7 oktober 2009
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1. Het dossier vormde al in de planfase van de restauratiewerken voor het Fort Napoleon het sluitstuk
van die restauratiecampagne. In het kader van het Kustactieplan III diende Erfgoed Vlaanderen in
2005 een subsidiedossier in voor de heraanleg van het glacis. Op basis van het positieve
juryverslag werd een budget van € 424.000 vastgelegd ten gunste van Erfgoed Vlaanderen voor de
heraanleg van het Glacis rond het Fort. Tot op heden werd niet gestart met de uitvoering van de
heraanleg.
In de loop van 2008 en 2009 werden wel verschillende belangrijke stappen gezet die de slaag-
kansen van het project aanzienlijk hebben versterkt:
 de opstart van het project “Toekomstplan Kustzone Oosteroever” (ook gekend onder de

werknaam C-Gate). Het toekomstplan gaat uit van een integrale visie op de aanwezigheid van
het militaire erfgoed op de Oosteroever. Het Glacis rond Fort Napoleon krijgt hiermee een
nieuwe dimensie en wordt niet langer als een alleenstaand gegeven beschouwd, maar als een
onderdeel van de verschillende vormen van kustverdediging in verschillende tijdsperiodes.

 in december 2008 de aanstelling door Erfgoed Vlaanderen van het ingenieursbureau Soresma
als ontwerper voor het Glacis. De studie van het ingenieursbureau heeft nieuwe inzichten
verschaft over het concept van het Glacis, dat minder ver insneed in het landschap dan
oorspronkelijk voorgesteld door eerdere ontwerpen. De studie grijpt terug naar de historisch
meest correcte vormgeving van het Glacis.

 de overname van het dagelijks beheer van het Fort Napoleon door Toerisme Oostende vzw
 de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’afbakening regionaal

stedelijk gebied Oostende’ bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009, waarbij de
zone noodzakelijk voor de heraanleg van het Glacis definitief wordt vastgelegd.

2. Op basis van het door de studie van het ingenieursbureau Soresma aangepaste voorontwerp
werden gesprekken aangeknoopt met het stadsbestuur van Oostende. De nieuwe voorontwerpen
werden door alle partijen positief onthaald. Dank zij deze positieve ontwikkeling zijn de
slaagkansen van het project zondermeer toegenomen. Door de goedkeuring van het aangepaste
voorontwerp kan er van een consensus met de stad Oostende gesproken worden.
Daarnaast heeft de overdracht van de dagelijkse werking ( het onthaal en de openstelling, de
cultuurtoeristische activiteiten, de Mice-activiteiten ) van Fort Napoleon aan Toerisme Oostende
bijgedragen tot de toenadering tussen de stad Oostende en Erfgoed Vlaanderen.

3. Erfgoed Vlaanderen bereidt momenteel de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning voor.
Het concept wordt verder verfijnd en uitgewerkt, o.m. naar materiaalgebruik. De volgende stap is
de opmaak van het landschapsbeheersplan. Op basis van een uitvoeringsplan kan een
landschapspremie aangevraagd worden. Na de opmaak van het bijhorend bestek en de aanbeste-
dingsprocedure voor aanstelling van een aannemer (voorjaar 2011) kunnen de werken voor de
heraanleg van het Glacis in principe in de zomer van 2011 van start gaan.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 26
van 8 oktober 2009
van HELGA STEVENS

Gemeentefiscaliteit - Belasting reclamedrukwerk

Op 18 juli 2008 werd een milieubeleidsovereenkomst inzake reclamedrukwerkafvalstoffen
ondertekend krachtens dewelke grote distributieondernemingen of producenten voor niet-geadresseerd
reclamedrukwerk een bijdrage dienen te storten in een speciaal daartoe opgericht fonds.

In opvolging van deze overeenkomst werd een rondzendbrief naar de lokale overheden gestuurd om de
lokale belasting op de distributieondernemingen die onder deze verplichting vallen te af te schaffen.
De lokale overheden die dit niet doen krijgen geen inkomsten uit het fonds. Ook is er een regeling om
dubbele belasting van de distributiesector te voorkomen.

1. Vanaf welke datum zijn er stortingen in het fonds? Hoeveel bedragen de inkomsten van dit fonds
op heden?

2. Wanneer mogen de lokale overheden de eerste storting uit dit fonds verwachten?

Over welk (geschat) globaal bedrag gaat het voor de lokale overheden?

Hoe wordt het aandeel van de lokale overheden in concreto berekend? De rondzendbrief meldt dat
de gemeenten middelen zullen ontvangen “pro rata de door hen ingezamelde fractie papier en
karton”.

3. Werd nagegaan wat de financiële implicatie is voor de lokale overheden die op heden een
belasting heffen indien zij de gevraagde uitzondering voor distributeurs die het fonds spijzen
goedkeuren (zonder rekening te houden met personeels- en administratiekosten)? De
rondzendbrief vraagt om dubbele belasting te vermijden “ook indien dit op korte termijn wellicht
een financieel nadeel betekent vergeleken met het belastingreglement dat tot nu toe in voege was
in de gemeente”.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 26 van 8 oktober 2009
van HELGA STEVENS

De omzendbrief BB 2009/06 van 11 september 2009 geeft uitvoering aan een onderdeel van de
milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen die werd getekend op 18 juli 2008 en bekend-
gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2009 (ed.2). Deze milieubeleidsovereenkomst regelt de
wijze waarop de aanvaardingsplicht wordt gerealiseerd in het kader van het afvalbeleid voor de sector
reclamedrukwerk, en dit voor een duur van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2008. In deze MBO ver-
bindt de Vlaamse Regering zich ertoe om onder meer:

- met een omzendbrief de gemeenten af te raden om nog belastingen te heffen op de verspreiding van
reclamedrukwerk;

- een modelreglement te maken voor de gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk waarin een vrijstelling wordt voorzien voor deze organisaties die hun bijdrage
hebben gestort in het interventiefonds.

De omzendbrief en het bijbehorend modelreglement vormen dus maar een onderdeel van de uitvoering
van deze milieubeleidsovereenkomst die voor het overige eerder ressorteert onder de bevoegdheid van de
Vlaamse afvalstoffenmaatschappij en van de minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Onder dit voorbehoud kan ik u het volgende antwoorden op de gestelde vragen:

1. De milieubeleidsovereenkomst die ondertekend werd op 18 juli 2008 is al de tweede in haar soort.
Een eerste milieubeleidsovereenkomst inzake reclamedrukwerkafvalstoffen werd ondertekend op 17
april 1998. Ook daarin was al een bijdrageplicht geregeld voor de ondertekenende organisaties die
reclamedrukwerk verspreiden. Er wordt al bijgedragen sinds 1998.

2. In 2001 werd er voor het eerst een aandeel uit het interventiefonds gestort aan de gemeenten: dat aan-
deel betrof de bijdragen van de drie voorgaande jaren. Vanaf 2002 is er telkens een aandeel gestort
op basis van de bijdragen in het interventiefonds van het voorgaande jaar. Het totaal van de gestorte
aandelen betreffende het jaar 2007 bedroeg 186.884 € voor alle Vlaamse gemeenten samen. De
omslag gebeurt inderdaad pro rata de selectief ingezamelde hoeveelheid papier en karton tijdens het
voorgaande jaar: elke gemeente krijgt een aandeel in het fonds, overeenstemmend met haar pro-
portioneel aandeel in het totaal van het selectief ingezameld papier en karton in alle Vlaamse
gemeenten.

3. De gemeenten zijn uiteraard zelf best geplaatst om de financiële implicatie in te schatten van het
eventueel invoeren van een vrijstelling. in de gemeentebelasting op de verspreiding van reclame-
drukwerk. Op basis van de aandelen die in het verleden ontvangen zijn uit het interventiefonds kan
elke gemeente een benaderende raming maken van het bedrag dat volgende jaren mag verwacht
worden. De opbrengst van de gemeentebelasting verschilt van gemeente tot gemeente: de manier
waarop het tarief is vastgesteld kan uiteenlopen: per exemplaar, per gewicht, per bede-ling,
volgens het formaat. Ook de vrijstellingen verschillen: sommige gemeenten hebben nu al een
vrijstelling voor de verspreiders van drukwerk die de bijdragen aan het interventiefonds betalen
overeenkomstig de milieubeleidsovereenkomst.

Ten slotte: deze gemeentebelasting wordt geheven in ongeveer 1/3 van de gemeenten. De meeste
gemeenten heffen deze belasting dus niet.
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Vraag nr. 29
van 14 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Den Wolsack Antwerpen - Plafondschildering

Recent raakte bekend dat de plafondschildering “De Goden op de Olympusberg” van de zogenaamde
Hofkamer in het historische pand Den Wolsack in Antwerpen opnieuw werd rechtgezet. Daarmee
werd een volgende fase in de restauratie van dit doek bereikt. Gevraagd naar de verdere
toekomstplannen werd meegedeeld dat men nog niet wist wanneer het doek opnieuw in de Hofkamer
zou worden geplaatst.

Dat is opmerkelijk, aangezien er een duidelijk engagement was om parallel aan de restauratie van het
doek ook het restauratiedossier van de Hofkamer voor te bereiden.

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het restauratiedossier van de Hofkamer?

Is het restauratiedossier reeds ingediend of wanneer verwacht men dit te doen? Is het
restauratiedossier reeds ontvankelijk verklaard of wanneer verwacht de minister dat dit zal
gebeuren? Is er reeds een restauratiepremie toegekend of wanneer verwacht men dit te kunnen
doen?

2. Zoals bekend, is het doek gescheurd bij een eerdere poging om het recht te zetten. Blijkbaar
gebeurde één en ander tijdens een niet in het lastenboek voorziene manipulatie en gebeurde de
handeling op uitdrukkelijke vraag van Erfgoed Vlaanderen om ervoor te zorgen dat het doek beter
zichtbaar was voor het publiek.

Is er ondertussen reeds duidelijkheid over wie verantwoordelijkheid draagt voor het scheuren van
het doek ? Ten laste van wie zullen de extra kosten vallen als het gevolg van het scheuren van het
doek?

Worden deze werken in het kader van de restauratiepremie beoordeeld als bijwerken of niet?

3. Hoeveel bedraagt het waardeverlies van “De Goden op de Olympusberg” na het scheuren?

4. Waar en op welke manier zal de gerestaureerde plafondschildering worden bewaard in afwachting
dat ze opnieuw in de Hofkamer kan worden gemonteerd?
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GEERT BOURGEOIS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 29 van 14 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

1. De Hofkamer is het pronkstuk van het Erfgoedhuis Den Wolsack in Antwerpen. Deze voormalige
opslagplaats werd in 1772 verbouwd tot een luxueuze ontvangst- en pronkzaal. Het interieur is
rijkelijk versierd met onder meer een schitterende plafondschildering die de goden op de
Olympusberg afbeeldt. Deze plafondschildering wordt nu gerestaureerd.

De restauratie van de Hofkamer zelf werd opgestart met het bouwhistorisch onderzoek, dat in
2006 en 2007 werd uitgevoerd door Studiebureau Monumentenzorg uit Tessenderlo. Medio 2008
werd het architectenbureau ‘Erfgoed en Visie’ uit Malle aangesteld als ontwerper voor de
restauratie.

De opdracht van dit bureau omvat volgende deelfases die afzonderlijk zullen worden toegekend:
- Fase 1: Uitwerking van een restauratievisie en concept voor de Hofkamer op basis van de

reeds uitgevoerde vooronderzoeken.
- Fase 2: Opvolgen van de restauratie van de plafondschildering op de gelijkvloerse verdieping

van de Hofkamer.
- Fase 3: Opstellen van een restauratiedossier en het opvolgen van de ruwbouwwerken aan de

Hofkamer.
- Fase 4: Opstellen van een restauratiedossier en het opvolgen van de gevelwerken van de

Hofkamer.
- Fase 5: Opstellen van een restauratiedossier en het opvolgen van de interieurrestauratie en

bijzondere technieken van de Hofkamer.
- Fase 6: Projectgebonden restauratiedossiers voor de Hofkamer

o Fase 6.1. Opstellen van een restauratiedossier en het opvolgen van de werken aan het
boekentoilet

o Fase 6.2. Opstellen van een restauratiedossier en het opvolgen van de werken aan de
wand- en plafondbespanningen van de eerste verdieping

o Fase 6.3. Opstellen van een restauratiedossier en het opvolgen van de werken aan de
plafondbespanning van de trapzaal

De eerste twee fases werden vrijwel onmiddellijk (10 juni 2008) aan het bureau gegund.

De eerste fase, het opstellen van een restauratievisie voor de Hofkamer, werd opgemaakt in
overleg met het Agentschap R-O Vlaanderen en de diverse verenigingen in het Erfgoedhuis Den
Wolsack. Ze werd opgeleverd in augustus 2008. De nota omvat een duidelijke visie omtrent de
aanpak van de volledige restauratie, de herbestemming en het gebruik van de diverse ruimten in
het gebouw.

De tweede fase omvatte de opvolging van de restauratiewerken aan de plafondschildering “Goden
op de Olympusberg”. Gezien de slechte toestand van het doek, en de nood om het te restaureren
was het nodig om dit doek van het plafond te halen. Dit was ook nodig voor de opmaak van de
dossiers en de uitvoering van de verdere restauratiefases aan het gebouw.
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Op basis van de volledige visietekst voor de restauratie van de Hofkamer, en op vraag van de
toenmalige minister, werd aan de ontwerper op 11 september 2008 de volledige uitvoering van
fases 3 en 4 en de opmaak van een ontwerp voor fase 5 gegund. Het was de doelstelling om
parallel met de restauratie van de plafondschildering, het dossier voor de ruwbouwrestauratie
samen met de gevelrestauratie op te maken, rekening houdend met een voorontwerp voor de
technieken en de interieurrestauratie.

Op 31 oktober 2008 werd een eerste voorontwerp van het ruwbouwdossier opgesteld en
inhoudelijk besproken met en verantwoord naar alle betrokken diensten. Op 16 februari 2009 werd
het aanbestedingsdossier voor de ruwbouw officieel ingediend.

Over dit dossier loopt momenteel nog overleg met het Agentschap R-O Vlaanderen, Afdeling
Antwerpen, aangezien de restauratie als te ingrijpend wordt gezien (versteviging vloeren in functie
van gebruik, isolatie dak, demontage interieurs) en het Agentschap van oordeel is dat de voorge-
stelde gevelrestauratie niet historisch-wetenschappelijk gefundeerd is. Er is dus momenteel nog
geen ontvankelijk restauratiedossier voor de Hofkamer.

De bouwheer (Erfgoed Vlaanderen) streeft ernaar om tegen einde 2009 het dossier voor de tweede
maal in te dienen.

2. De restauratie van het doek “Goden op de Olympusberg” werd op 14 november 2008 gegund aan
aannemer Profiel cvba uit Wevelgem.

De eerste fase van de restauratie omvatte het afhalen van het doek en het transport ervan naar de
centrale onthaalruimte van het ING-hoofdkantoor te Antwerpen. Na enkele voorbereidende werk-
zaamheden werd het doek op 6 februari 2009 voor een eerste maal rechtgezet. De beslissing waar
het doek in de ruimte moest geplaatst worden, werd in onderling overleg tussen de aannemer
Profiel, de eigenaar van het gebouw ING-bank en Erfgoed Vlaanderen genomen. Dit aspect vorm-
de een onderdeel van post 5 in het bestek waarin het doek verticaal moest geplaatst worden voor
verdere restauratie.

Deze concrete plaats in de ruimte werd bepaald op basis van volgende elementen:

- De gangbare veiligheidsaspecten inzake vluchtwegen in het gebouw

- De burelen en kantoren in het gebouw die verder optimaal gebruikt dienden te worden

- De lichtinval in het gebouw in het kader van de restauratie en de bescherming van het doek
(UV-stralen)

- De afmetingen van de ruimte waarin de restauratie dient te gebeuren

- De stabiliteit van de opstelling

- De toegankelijkheid van het gebouw voor bezoekers

- De andere bouwkundige werkzaamheden die lopende zijn aan het gebouw

De handelingen en de manipulatie die dienden te gebeuren op het doek om deze op de juiste plaats
te brengen, werden besproken met de aannemer. Deze heeft deze handeling aanvaard binnen zijn
lopende opdracht. Dit is een gangbare en toegestane manier van werken binnen elke aanneming.
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Door het aanvaarden van deze handelingen en manipulatie viel de verantwoordelijkheid voor de
val van het doek en de hierdoor ontstane schade volledig bij aannemer Profiel. De val van het doek
gebeurde immers door inschattingsfouten en het onvoldoende in acht nemen van veiligheids-
aspecten tijdens het positioneren van het doek. De verantwoordelijkheid voor de val van het doek
werd ook als zodanig aanvaard door aannemer Profiel.

De schade aan het doek werd vastgelegd in een document dat werd opgesteld door een expert in
opdracht van Erfgoed Vlaanderen en werd door alle betrokken partijen (aannemer Profiel, de
betrokken verzekeringsinstanties en Erfgoed Vlaanderen) aanvaard.

Profiel cvba zal bijgevolg volledig instaan voor alle bijkomende kosten om de schade aan het doek
door de val te herstellen. Er is een principieel akkoord over een dading tussen Erfgoed Vlaanderen
en aannemer Profiel waarin deze afspraken worden vastgelegd. Er wordt geen gebruik gemaakt
van de bestaande verzekeringen. Er wordt voor deze werkzaamheden ook geen beroep gedaan op
bijkomende restauratiepremies.

Deze herstellingswerken worden door aannemer Profiel uitgevoerd. De wijze van herstel werd op
een wetenschappelijke wijze bestudeerd en in overleg met diverse experten uit het binnen- en
buitenland vastgelegd. Gezien deze professionele aanpak duurde het zes maanden tot er een
definitief eindrapport kon worden opgesteld. Dit eindrapport werd door alle betrokken partijen
aanvaard.

3. Er werd en er kan geen nominale waarde geplaatst worden op het doek. Het doek heeft enkel zijn
waarde in de volledige context van het gebouw en wordt op deze wijze ook mee verzekerd met het
gebouw. Het doek werd specifiek gemaakt om op die plaats te hangen rekening houdend met de
lichtinval en de toegankelijkheid van de ruimte. Door het unieke karakter van dit doek kan/moet
bij een zwaar waardeverlies door brand of andere schade de vraag gesteld worden of het doek
kan/mag gereconstrueerd worden.

Op basis van deze gegevens kan er ook moeilijk een waardeverlies van het doek ten gevolge van
de val berekend worden. Het doek werd verzekerd op basis van de restauratiewerken die op dit
ogenblik worden uitgevoerd op het doek met name 100.000 euro (excl. btw).

In het onderzoek naar de herstelmogelijkheden werden alle mogelijke aspecten inzake een
technisch of esthetisch waardeverlies dat het doek zou lijden na herstel mee in rekening gebracht:
met name het terug scheuren van het doek (op dezelfde plaats als de huidige scheur) bij het
aanbrengen en opspannen van het doek in zijn oorspronkelijke ruimte, tot het visueel doorhangen
in twee buiken van het volledige doek ter hoogte van de huidige opgelopen scheur. Bij de huidige
gekozen hersteloptie worden beide waardeverminderingen tot het absolute minimum beperkt. Een
inschatting van het mogelijke waardeverlies op langere termijn werd mee in rekening gebracht.
Het is echter moeilijk te voorspellen wat de impact op langere termijn kan of zal zijn. De scheur
zelf zal na herstel niet meer zichtbaar zijn.

De waarde voor het herstel van het doek werd vastgelegd op 37.000 euro (excl. btw)

4. Vandaag is er nog geen technisch eenduidige visie over de beste optie om het gerestaureerde doek
voor een beperkte termijn te bewaren. Met experten uit binnen- en buitenland wordt nog verder
besproken of het doek opgerold kan bewaard worden dan wel het best volledig ontrold (al dan niet
plat op de grond of in verticale of horizontale toestand) wordt bewaard in afwachting tot het
terugplaatsten in de Hofkamer. Afhankelijk van de gekozen optie kan gezocht worden naar een
locatie die hiervoor in aanmerking komt.

Belangrijk is dat de maximale temperatuur van de ruimte waarin het doek zal opgeslagen worden,
de 30 graden niet overschrijdt gezien er een te grote spanning zou kunnen ontstaan tussen het
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originele doek en de aangebrachte bedoeking. Het aspect relatieve vochtigheid en de eisen die
hiervoor worden gesteld voor het doek, worden op dit ogenblik in kaart gebracht. Het is nu al
duidelijk dat de relatieve vochtigheid minder bepalende eisen heeft voor het doek dan de
temperatuursinvloed.

Het is niet uit te sluiten dat voor de tijdelijke opslag van het doek een beroep zal worden gedaan
op een gespecialiseerd bedrijf met ervaring in het bewaren van kunstvoorwerpen.
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JO VANDEURZEN,
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN,

VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 25
van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Ministeriële kabinetten - Samenstelling

De ministers laten zich omringen door kabinetsmedewerkers die beleidsvoorbereidend werk
verrichten.

Er werd ook in het verleden reeds herhaaldelijk een afslanking van het aantal kabinetsmedewerkers in
het vooruitzicht gesteld en niet het minst om van budgettaire redenen.

Graag had ik een antwoord ontvangen op volgende vragen:

1. Over hoeveel medewerkers mocht initieel een ministerieel kabinet beschikken op het ogenblik van
de samenstelling van de Regering?

2. Kan een overzicht gegeven worden per kabinet:
- volgens de rang van elke medewerker
- volgens de verhouding man/vrouw?

3. Welke zijn de totale personeels- en werkingskosten per kabinet (eventueel huur gebouwen
inbegrepen)?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 23, Lieten nr. 13, Bourgeois nr.
33, Vandeurzen nr. 25, Crevits nr. 66, Van den Bossche nr. 21, Muyters nr. 28, Schauvliege nr.
28 en Smet nr. 18).

1. neer wordt een globale evaluatie van de proeftuinen dienstcheques verwacht?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 25 van 15 september 2009

van LINDA VISSERS

Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Kris Peeters, Vlaams minister, bevoegd
voor het algemeen regeringsbeleid.
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Vraag nr. 26
van 15 september 2009
van MIEKE VOGELS

Inkomensgerelateerde kinderopvang - Stand van zaken

In februari 2009 heeft de vorige Vlaamse Regering het systeem van inkomensgerelateerde
kinderopvang (IKG) voor de zelfstandige sector goedgekeurd. Dankzij dit systeem betalen de gezinnen
die zelfstandige opvang gebruiken een financiële bijdrage volgens hun inkomen. De opvang krijgt
hiervoor van Kind en Gezin een gegarandeerde vaste dagprijs (25,35 euro in een zelfstandig
kinderdagverblijf en 17,12 bij een zelfstandige onthaalouder) per opgevangen kind.

Het IKG-systeem staat open voor alle zelfstandige kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders
die voorschoolse opvang aanbieden. Om het IKG-systeem in werking te laten treden, werd een budget
van 45,2 miljoen euro vrijgemaakt.

1. Hoeveel aanvragen tot instap in het IKG-systeem heeft Kind en Gezin tot nu toe ontvangen?

2. Hoeveel zelfstandige kinderdagverblijven passen vandaag het IKG-systeem toe? Hoeveel
plaatsten in de zelfstandige kinderdagverblijven zijn vandaag inkomensgerelateerd?

3. Hoeveel zelfstandige onthaalouders passen vandaag het IKG-systeem toe?

Hoeveel plaatsen bij de zelfstandige onthaalouders zijn vandaag inkomensgerelateerd?

4. Is het in 2009 voorziene budget (42,5 miljoen euro) toereikend voor alle aanvragen tot instap in
het IKG-systeem?

5. Wordt het in 2009 voorziene budget (met de nodige indexaanpassing) als recurrente uitgave
opgenomen in de begroting 2010?

Zal de minister het IKG-systeem verder uitbouwen?

6. Is er al een eerste evaluatie geweest van het IKG-systeem en zo ja, wat waren de resultaten?
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ANTWOORD

op vraag nr. 26 van 15 september 2009

van MIEKE VOGELS

1. Het aantal aanvragen tot instap in het IKG-systeem bedraagt tot op datum van 24 september 2009
390.

2. 354 zelfstandige kinderdagverblijven passen vandaag het IKG-systeem toe, wat overeenkomt met
6.968 plaatsen.

3. 22 zelfstandige onthaalouders passen vandaag het IKG-systeem toe, wat overeenkomt met 138
plaatsen.

4. Het in 2009 voorziene budget van 42,5 miljoen euro is toereikend om alle aanvragen van 2009 tot
instap toe te laten. Het bedrag zou ontoereikend zijn om alle bestaande plaatsen in de zelfstandige
sector tot instap in het IKG systeem toe te laten.

5. Het benodigde budget voor het IKG systeem wordt recurrent opgenomen in de begroting 2010,
niet het volledig budget zoals voorzien in 2009.

6. De evaluatie van het IKG systeem is gepland in het voorjaar van 2010 wanneer het een jaar in
werking is. Op basis van deze evaluatie zullen verdere beleidsbeslissingen over eventuele instand-
houding, uitbreiding of aanpassing van het IKG systeem genomen worden.
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Vraag nr. 27
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Actieplan flexibele kinderopvang - Gemandateerde voorzieningen

In 2007 lanceerde de Vlaamse Regering het “actieplan flexibele en occasionele kinderopvang.” Het
actieplan bevatte acht acties, gericht op het vergroten van het flexibele (opvang in vroege of late uren,
opvang aan huis) en occasionele (opvang beperkt in de tijd voor redenen zoals bepaald in het
ministeriëel besluit) aanbod door erkende en zelfstandige kinderopvanginitiatieven.

De actie vier omvatte de subsidiëring van een pool van doelgroepmedewerkers; ze werden toegewezen
aan een gemandateerde voorziening om in elk zorggebied een bijkomend flexibel en occasioneel
aanbod te realiseren, met inbegrip van opvang aan huis en het vervoer van de kinderen van en naar
huis. De gemandateerde voorzieningen kregen ook een coördinatiefunctie om de afstemming tussen
vraag en aanbod van flexibele en occasionele kinderopvang in het zorggebied te verzekeren en de
ouders correct te informeren. Ze moesten ook samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met de
erkende ondernemingen voor kinderopvang met dienstencheques (actie zeven). Het beschikbare
budget liet toe om 111 gemandateerde voorzieningen te erkennen en 200 VTE doelgroepmedewerkers
in dienst te nemen.

Ondertussen is de actie zeven (dienstencheques voor kinderopvang aan huis voor eenoudergezinnen
met jonge kinderen) gereduceerd tot het lanceren van de proeftuinen dienstencheques in Mechelen,
Ronse, Kortrijk en Tienen. Tot 31 maart 2008 werd geen enkele dienstencheque verkocht en geen
enkel uur van thuisopvang betaald met dienstencheques (zie antwoord van toenmalig Vlaams minister
van Welzijn Steven Vanackere op mijn schriftelijke vraag 206, Websitebulletin publicatiedatum 18
juni 2008). Het voorziene budget van 5,3 miljoen euro wordt tijdens een proefjaar toegekend aan deze
steden die een overeenkomst met de Vlaamse Regering moeten afsluiten.

De regelgeving voor de gemandateerde voorzieningen is ondertussen aangepast aan deze nieuwe
realiteit maar eventuele kandidaten werden verzocht om tot september geen aanvraag in te dienen in
afwachting van meer informatie (bron: website van Kind en Gezin).

1. Hoeveel gemandateerde voorzieningen zijn nu erkend en effectief van start gegaan?

2. In hoeveel van 111 zorggebieden is er nog geen gemandateerde voorziening?

3. Zijn er nog kandidaten gemandateerde voorzieningen die op hun erkenning wachten? Wanneer
wordt een beslissing verwacht?

4. Hoeveel VTE doelgroepmedewerkers zijn in dienst genomen door de gemandateerde
voorzieningen?
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5. Hoeveel doelgroepmedewerkers zijn al begonnen met hun traject voor het behalen van een
kwalificatiebewijs zoals voorzien in het artikel 47 van het besluit van 30 april 2009 houdende de
voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring als gemandateerde voorziening?

6. Is er in het tweetalige gebied Brussel – Hoofdstad een gemandateerde voorziening erkend? Zo
neen, wanneer wordt deze verwacht?

7. Hoeveel uren thuisopvang werden globaal gepresteerd door de erkende gemandateerde
voorzieningen sinds het in werking treden van het actieplan flexibele en occasionele
kinderopvang?

8. Kan de minister een stand van zaken geven over het verloop van de proeftuinen dienstencheques
in Mechelen, Ronse, Kortrijk en Tienen?

9. Wanneer wordt een globale evaluatie van de proeftuinen dienstcheques verwacht?
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1. 74 gemandateerde voorzieningen zijn erkend. 64 gemandateerde voorzieningen zijn momenteel
reeds actief.

2. In 37 zorggebieden is er nog geen gemandateerde voorziening.

3. Twee kandidaten gemandateerde voorzieningen wachten op hun erkenning. Over deze aanvragen
zal beslist worden binnen het geheel van beslissingen en bestedingen die in het najaar wordt afge-
werkt.

4. 66 VTE doelgroepwerknemers zijn in dienst genomen door de gemandateerde voorzieningen op
datum van 31 december 2008.

5. Kind en Gezin beschikt niet over deze gegevens.

6. De invulling voor Brussel wordt nog dit najaar bekeken binnen het geheel van beslissingen en
bestedingen dat nog moet worden afgewerkt.

7. 2007: 0 prestaties
2008: 420 prestaties
Eerste en tweede kwartaal 2009: 435 prestaties
(Ter info: Kind en Gezin registreert enkel de opvangprestaties aan huis, er is geen registratie over
het aantal uren dat een opvangprestatie duurt).

8. Eind augustus hadden de proeftuinen 7.668 dienstencheques verkocht, d.i. 3,4% van het beschik-
bare aantal, aan 176 klanten. Van de verkochte dienstencheques werden er 5.051 ook effectief
gebruikt. In de beginfase investeerden de proefgemeenten veel in de bekendmaking van de nieuwe
dienstverlening. Dit werpt nu stilaan zijn vruchten af, eens ouders de weg naar het diensten-
chequeloket gevonden hebben maken ze er ook regelmatig gebruik van. Omdat het systeem moei-
zaam op gang kwam zijn de proefgemeenten vragende partij voor een verlenging van de proef-
periode tot eind juni 2010.
52% van de dienstencheques werden verkocht aan het laagste tarief (=1,87 €), hier zien we grote
verschillen naar gelang de proefgemeente (resp. Kortrijk 42%, Mechelen 52%, Ronse 79% en
Tienen 55%).
De vraag naar opvang via dienstencheques is een vraag naar flexibele en occasionele opvang.
Belangrijkste reden om een beroep te doen op opvang via dienstencheques is werk (57% van de
opvangvragen). Ouders doen een beroep op dienstencheques wanneer ze langer moeten werken
dan de reguliere opvang toelaat. Andere redenen zijn: opleiding (10%), vrije tijd (9%), problemen
met de reguliere opvang (8%). Er is ook regelmatig vraag naar opvang ’s nachts en/ of opvang op
zon- en feestdagen. De nominale waarde van de dienstencheque blijkt ontoereikend om de kosten
van dit soort opvang te dekken.
Uit de tussentijdse evaluatie leren we ook nog dat vooral ouders met jonge kinderen een beroep
doen op opvang aan huis via dienstencheques (64% van de kinderen is jonger dan 6 jaar). Deze
trend is analoog voor alle proefgemeenten.
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9. De proefperiode loopt tot eind februari 2010. Een evaluatie van het project is voorzien in de loop
van het voorjaar 2010.
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Vraag nr. 33
van 17 september 2009
van VERA JANS

Woonzorgcentra - Ziekenhuisbacterie

De ziekenhuisbacterie (MRSA) is, volgens het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg,
verantwoordelijk voor 7 doden per dag. Niet alleen ziekenhuizen, maar ook woon- en zorgcentra
worden geconfronteerd met een hoog aantal besmettingen.

Het Vlaams actieplan ter bestrijding van ziekenhuisinfecties stelt: “Om een goed beleid te kunnen
voeren, moeten gegevens over de MRSA-status in elk woon- en zorgcentrum worden bijgehouden.
Een centrale en coördinerende rol in dit beleid moet door de coördinerende arts worden gevoerd.
Samen met alle consulterende huisartsen en alle medewerkers van de woon- en zorgcentra en in
dialoog met de ziekenhuishygiënisten moeten wij streven naar een situatie waar de problematiek van
MRSA en andere resistente ziekenhuiskiemen, in het belang van de bewoners, is gecontroleerd.”

1. Ziekenhuizen zijn sedert 1 juli 2006 verplicht het aantal besmettingen met de ziekenhuisbacterie te
registreren. Voor woon- en zorgcentra geldt deze verplichting niet.

Heeft de minister zicht op het aantal besmettingen in de Vlaamse woon- en zorgcentra ? Graag een
overzicht per provincie.

2. Wat is het profiel van de bewoners die besmet zijn met de ziekenhuisbacterie?

Is er een rechtstreeks verband met een ziekenhuisopname?

3. Heeft de minister zicht op het screeningsbeleid dat momenteel gevoerd wordt in de verschillende
Vlaamse woonzorgcentra?

4. Overweegt de minister, in het kader van zijn preventiebeleid, de registratie van besmettingen ook
verplicht te maken voor woonzorgcentra?
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op vraag nr. 33 van 17 september 2009

van VERA JANS

1. Het MRSA dragerschap in de Vlaamse woonzorgcentra is gekend op basis van de onderzoeks-
resultaten van een studie uit 2005 waaruit bleek dat 18,1% van de bewoners op dat moment drager
was van de MRSA bacterie. De studieresultaten zijn niet opgesplitst tot op provincieniveau.

2. In een voorziening verblijven blijkt op zich een risicofactor te zijn voor het drager worden van
MRSA. Er zijn geen aanwijzingen om aan te nemen dat een belangrijke proportie van de MRSA
dragers in woonzorgcentra besmet werd naar aanleiding van een ziekenhuisopname. Wel is het zo
dat er interactie bestaat tussen MRSA in woonzorgcentra en ziekenhuizen door de vrij grote
mobiliteit van bewoners en patiënten tussen deze twee types van zorgstructuren.

MRSA overdracht gebeurt voornamelijk via de handen van personeel van zorgvoorzieningen. Om
deze reden nam het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid in 2009, binnen het actieplan ter
bestrijding van zorginfecties, het initiatief om een handhygiënecampagne op touw te zetten in de
Vlaamse woonzorgcentra naar analogie met de campagnes van de federale overheid in de
ziekenhuizen. Om een effect op lange termijn te bewerkstelligen wil ik deze campagnes in de
toekomst ook periodiek laten herhalen.

3. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid heeft een rapport gemaakt over screening in de
Vlaamse zorgvoorzieningen. Er is op dit moment geen uniform georganiseerd screeningsbeleid in
de Vlaamse woonzorgcentra. Er bestaat wel een door GOSPIZ (Groep ter opsporing, studie en
preventie van infectieziekten in ziekenhuizen) opgesteld algoritme voor screening van residenten
in woonzorgcentra maar in de praktijk blijken er nog een aantal knelpunten een gedegen scree-
ningbeleid in de weg te staan, zoals o.a. de afwezigheid van een RIZIV-terugbetaling of -forfait
voor de screeningtesten. Naar aanleiding van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid
van 17 juni 2008 werd dit probleem door mijn voorganger aangekaart bij de bevoegde federale
minister.
Er werd op Vlaams overheidsniveau 25 000 euro uitgetrokken om een draaiboek infectiebeleid in
woon- en zorgcentra verder uit te werken, te valideren en te verspreiden naar CRA’s (coördine-
rende en raadgevende artsen in woonzorgcentra) en huisartsen, verpleegkundig en verzorgend
personeel en verantwoordelijken van deze centra.

4. Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid is vertegenwoordigd in de stuurgroep van een proef-
project van de federale overheid dat als doel heeft het zorginfectiebeleid in woonzorgcentra vorm
te geven. De overheid wil in het kader van dit proefproject ijveren voor een registratie van MRSA-
infecties in alle deelnemende woonzorgcentra en hoopt op basis van de ervaringen uit het
proefproject deze registratie te kunnen veralgemenen naar alle woonzorgcentra. Ik wil vooraf-
gaandelijk overleg plegen met de sector vooraleer zulke registratie op termijn eventueel een
verplichtend karakter te geven.
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Vraag nr. 34
van 22 september2009
van MIEKE VOGELS

Zorgverzekering - Brussel

De Vlaamse zorgverzekering biedt een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorg. Het
systeem van de Vlaamse zorgverzekering valt uiteen in twee delen:

- de aansluiting bij een zorgkas en de betaling van de jaarlijkse bijdrage;
- het verkrijgen van een uitkering voor thuiszorg of residentiële zorg als men zorgbehoevend is.

In Vlaanderen is de aansluiting bij een zorgkas verplicht; in Brussel kan men zich vrijwillig en
derhalve “doelbewust” aansluiten bij een zorgkas. Men mag verwachten dat een Brusselaar, eenmaal
overtuigd van het nut en de zin van de Vlaamse zorgverzekering, zijn bijdragen verder zal blijven
betalen. Des te meer omdat de vroegere beperkingen inzake tenlastenemingen (vb. alleen door
Vlaanderen erkende professionele zorg en de maandelijkse factuur) zijn weggewerkt.

Maar uit de cijfers gepubliceerd op http://www.vlaamsezorgverzekering.be blijkt dat het aantal Brusselaars
aangesloten bij een zorgkas sedert 2007 dalend is.

Tabel 1 – evolutie leden Vlaamse zorgverzekering in Vlaanderen en Brussel sinds 2004

2004 2005 2006 2007 2008
>26 >26 >26 >26 >26

Brussel 54.780 55.704 55.569 54.278 50.422
Vlaanderen 4.162.337 4.210.232 4.336.076 4.375.482 4.402.090
totaal 4.217.091 4.266.236 4.391.645 4.429.760 4.452.512

Uit de cijfers blijkt dat deze tendens zich voornamelijk voordoet bij drie zorgkassen en vooral bij de
Vlaamse Zorgkas.

Tabel 2: evolutie aantal leden Vlaamse zorgverzekering in Brussel sinds 2004 verdeeld per zorgkas

2004 2005 2006 2007 2008
>26 >26 >26 >26 >26

CM 18.798 18.462 17.103 16.517 15.989
Neutrale 2.207 1.893 2.400 2.396 2.423
Soc Mut 12.611 12.714 12.119 11.349 11.140
Lib Mut 2.128 20.97 2.074 2.009 2.022
OZ 9.613 10.705 11.235 11.350 11.417
Vlaamse
zorgkas

4.926 5.727 9.521 9.651 6.482

OMOB 3.396 3.015 Zorgkas bestaat niet meer
DKV 1.075 1.091 1.117 1.006 949
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1. Welke verklaring kan voor het dalende aantal Brusselaars aangesloten bij een zorgkas gevonden
worden? Gaat het om leden van hoge leeftijd die in een rusthuis zijn opgenomen en die overlijden?
Gaat het om leden die hun bijdragen niet betaald hebben en om aan de administratieve geldboete
te ontsnappen hun lidmaatschap hebben opgezegd?

2. Is er een specifieke verklaring voor het dalend aantal Brusselaars aangesloten bij de Vlaamse
Zorgkas?

3. In welke mate wordt deze uitstroom gecompenseerd door een instroom van personen die de
leeftijd bereikt hebben waarop zijn kunnen aansluiten (vb. de personen die pas 26 jaar geworden
zijn)?
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1. Vroeger bleven Brusselaars die hun bijdrage niet meer betaalden gewoon lid van de zorgver-
zekering. Nu wordt het lidmaatschapschap van Brusselaars stopgezet als zij drie keer de bijdrage
niet betaald hebben. Dit is de belangrijkste verklaring voor het dalend aantal leden in Brussel.

2. De Vlaamse Zorgkas had een grote groep Brusselse leden die drie keer niet betaalden. Hun lid-
maatschap is daarom in 2008 stopgezet. Opmerkelijk is dat een groot deel van die groep aanvan-
kelijk ambtshalve was aangesloten in Vlaanderen. Na een verhuis naar Brussel, werd de jaarlijkse
bijdrage niet langer betaald, waardoor het lidmaatschap werd stopgezet.

3. De uitstroom situeert zich vooral in de leeftijdscategorie tot 45 jaar. De uitstroom wordt niet
gecompenseerd door de instroom van 26 jarigen. De instroom 26-jarigen in Brussel is in 2008
gedaald tegenover 2007.
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Vraag nr. 35
van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Parallelle structuren - Oprichting en controle

De recente problemen m.b.t. het Vlaams Huis in New York lijken, naast andere voorbeelden, te wijzen
op een gebrekkige controle van het gebruik van belastingsmiddelen.

Het is blijkbaar een gangbare praktijk geworden om nieuwe initiatieven onder te brengen in allerlei
aparte structuren (zoals vzw’s, fondsen en stichtingen), in plaats van deze initiatieven onder te brengen
bij de bestaande administratieve organisatievormen.

1. Op welke basis wordt beslist om nieuwe initiatieven onder te brengen in aparte structuren i.p.v. de
bestaande administratieve structuren hiermee te belasten?

Wat zijn de beweegredenen om van deze aparte structuren gebruik te maken en wat zijn de criteria
om deze initiatieven hier al dan niet in onder te brengen?

2. Onlangs maakte een opiniemaker (Rudy Aernoudt, “Gesjoemel Vlaams huis is top van ijsberg”,
De Tijd, 4/09/2009) gewag van “honderden vzw’s of analoge structuren”.

Hoeveel dergelijke aparte structuren bestaan er vandaag exact? Kan de minister een oplijsting
geven van alle aparte structuren die de Vlaamse overheid reeds heeft opgericht?

Wat zijn de bedragen aan publieke middelen die jaarlijks naar elk van deze structuren worden
gedoteerd?

3. Plant de regering in deze nieuwe legislatuur nieuwe gelijkaardige aparte structuren te creëren? Zo
ja, welke en voor welke doeleinden?

4. Hoe verloopt de controle op het gebruik van de toegekende middelen aan deze aparte structuren?
Kan de minister een overzicht geven van de controlemechanismen die gelden voor publieke
middelen die aan dergelijke structuren worden toegekend?

Wat zijn de verschillen met de klassieke controlemechanismen, voor middelen beheerd door de
bestaande administraties?

5. Is de minister van oordeel dat de huidige controlemechanismen voor publieke middelen die
worden toegepast voor dergelijke structuren, afdoende zijn? Wordt – n.a.v. de recente
gebeurtenissen rond het Vlaams Huis in New York – een herziening gepland en zo ja, over welke
aanpassingen gaat het?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 30, Lieten nr.14, Bourgeois nr.45,
Vandeurzen nr.35, Crevits nr. 102, Van den Bossche nr.31, Muyters nr. 39, Schauvliege nr. 39,
Smet nr. 27).
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Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Kris Peeters, Vlaams minister bevoegd
voor het algemeen regeringsbeleid.
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Vraag nr. 36
van 23 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

Opvoedingsondersteuning - Triple P-programma

In 2007 werd het Positive Parenting Program (Triple P), een wetenschappelijk onderbouwd
programma voor opvoedingsondersteuning, geïmplementeerd in de dienstverlening van het
Agentschap Kind en Gezin in de stad Antwerpen. In 2008 werd Triple P verder uitgebreid in de
dienstverlening van Kind en Gezin in de provincie Antwerpen.

De Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2008-2009 vermeldt een evaluatie van Triple P in
2009, vooraleer over te gaan tot een volledige implementatie in heel Vlaanderen. Bij de bespreking
van de beleidsbrief deelde de toenmalige minister van Welzijn mee dat evaluatie zal gebeuren in 2009,
maar dat hij niet kon garanderen dat er voor het einde van de regeerperiode een volwaardig rapport
beschikbaar zou zijn. Eventuele tussenrapporten zouden aan het Vlaams Parlement bezorgd worden.

1. Kan de minister een stand van zaken geven m.b.t. de evaluatie? Wat werd reeds geëvalueerd,
welke tussenrapporten volgen wanneer?

2. Welke timing wordt gehanteerd om beleidsconclusies te trekken voor het al dan niet verruimen
van Triple P naar heel Vlaanderen?
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1.a) Een effect- en procesevaluatie van de level 3 methodiek in vergelijking met het spreekuur
opvoedingsondersteuning zoals dit in de andere provincies nog wordt uitgevoerd. Dit onder-
zoek o.l.v. professor Vanderfaeillie (in opdracht van het Steunpunt welzijn, volksgezondheid en
gezin) is te consulteren op de website van het Steunpunt welzijn, volksgezondheid en gezin
(www.steunpuntwvg.be).

b) Een bevraging en onderzoek van de ervaringen van de verpleegkundigen betrokken bij het
implementatieproces. Dit onderzoek, ter aanvulling van bovengenoemd effectonderzoek, werd
uitgevoerd door twee studenten van de universiteit Leuven en in september 2008 als verhande-
ling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Licentiaat in de Pedagogie (Dumont, F.&
Frere, S. (2008), Het implementeren en werken met Triple P. Een onderzoek naar de ervaringen
van regioverpleegkundigen van Kind en Gezin.

c) Gedurende de implementatie van het proefproject Triple P, eerst in 7 grootstedelijke regio’s en
daarna in de overige regio’s van de provincie Antwerpen, werd het proces van implementatie
onderzocht. Het evaluatierapport, uitgevoerd binnen K&G, met beschrijving van proces en
resultaat van de levels 1, 2 en 3 wordt in het najaar van 2009 afgewerkt.

d) Een interne bevraging van alle opgeleide medewerkers m.b.t. training, werken met het Triple P
programma en ondersteuning wordt momenteel verwerkt en zal in de loop van november -
december worden afgewerkt.

2. Een beslissing omtrent de uitbreiding van het Triple P programma binnen Kind en Gezin zal pas
worden genomen nadat alle evaluaties afgerond zijn op het einde van dit jaar.
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 37
van 24 september 2009
van VERA JANS

Actieplan ziekenhuisinfecties - Stand van zaken

Infecties met MRSA en andere resistente ziekenhuiskiemen vormen een belangrijk probleem in onze
zorginstellingen. In het eerste semester van 2007 trad er per 1000 opnames in Vlaamse ziekenhuizen
bij 1,4 patiënten een ziekenhuisinfectie op met MRSA. Dat cijfer ligt lager dan de 2,2 patiënten per
1000 opnames in Belgische ziekenhuizen. De Belgische cijfers gaan echter ook de goede kant op,
want in 2003 waren er per 1000 ziekenhuisopnames nog 4,2 patiënten die een ziekenhuisinfectie
opliepen.

Ondanks de vooruitgang die reeds geboekt werd worden er echter nog altijd jaarlijks tienduizenden
mensen met MRSA geïnfecteerd in een ziekenhuis of woonzorgcentrum en overlijden er elk jaar
wellicht minstens een 1000-tal mensen in België ten gevolge van een ziekenhuisinfectie.

In 2007 werden, op vraag van toenmalig minister Vervotte, door het Agentschap Zorg en Gezondheid
studies uitgevoerd in samenspraak met deskundigen, ziekenhuishygiënisten en de betrokken sectoren.
Op basis van deze resultaten werd een actieplan opgesteld. Dit actieplan bevat acties specifiek gericht
op de beheersing van ziekenhuisinfecties in woonzorgcentra enerzijds en ziekenhuizen anderzijds. Het
plan dient eveneens gezien te worden in samenhang met maatregelen die op het federale vlak werden
genomen en nog zullen moeten worden genomen.

1. Wat is de stand van zaken betreffende dit actieplan?

Graag een toelichting per actie en per zorginstelling.

2. Welke maatregelen plant de minister nog in het kader van dit actieplan?

3. Welk bedrag is er uitgetrokken voor de uitvoering van dit actieplan?

4. Heeft de minister reeds contact gehad met zijn federale collega over de problematiek van
ziekenhuisinfecties in ziekenhuizen en woonzorgcentra?

Zo ja, welke afspraken of maatregelen vloeiden hieruit voort ?

Zo neen, plant de minister een overleg met zijn federale collega op korte termijn?

5. Welke maatregelen dienen eventueel te worden bijgestuurd?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 37 van 24 september 2009

van VERA JANS

1. Een deel van het actieplan werd al uitgevoerd, andere acties zijn in uitvoering of worden gepland.
Hierna volgt een toelichting per actie en per type zorginstelling.

I. Woonzorgcentra

A. Er wordt momenteel een draaiboek infectiebeleid in woonzorgcentra uitgewerkt door de
onderzoeksgroep Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven. In het eerste trimester van 2010
zal het draaiboek door het Agentschap Zorg en Gezondheid ter beschikking worden gesteld
van alle Vlaamse woonzorgcentra. De projectleiders waren al betrokken bij een vorig oplei-
dingsproject van het Agentschap over MRSA preventie in de woonzorgcentra. Het nieuwe
draaiboek bouwt verder op de toenmalige expertadviezen. De projectleiders werden ook nauw
betrokken bij de werkgroep ‘grieppandemie en oudereninstellingen’, waardoor eenvormigheid
wordt bekomen tussen de adviezen over de huidige grieppandemie aan woonzorgcentra in
2009 en het komende draaiboek. De betrokkenheid van ziekenhuishygiënisten in de stuur-
groep van het draaiboekproject garandeert ook een logische verhouding tot de richtlijnen in de
ziekenhuizen.

B. Het bovenvermelde draaiboek zal een hoofdstuk over standaardvoorzorgsmaatregelen bevat-
ten. Van elk woonzorgcentrum wordt verwacht dat dit draaiboek beschikbaar zal zijn voor het
personeel en dat de richtlijnen worden toegepast.

C. Er werd in het voorjaar 2009 voor het eerst een handhygiënecampagne gehouden in de
Vlaamse woonzorgcentra. Meer informatie hierover op de website www.zorginfecties.be .

D. Tijdens inspecties wordt bijzondere aandacht gegeven aan de hygiëneaspecten.

E. In het kader van het woonzorgdecreet (2009) is er een besluit genomen door de Vlaamse
Regering over de erkenningsnormen van de woonzorgcentra, waarin de verplichte RX Thorax
bij opname werd afgeschaft.

II. Ziekenhuizen

A. Elk erkend ziekenhuis in Vlaanderen werd door de voormalige minister van Volksgezondheid,
Steven Vanackere, uitgenodigd om jaarlijks hun rapport over de ziekenhuisinfecties in hun
instelling op hun webstek te plaatsen en publiek te maken met respect voor de geheimhouding
van de persoonsgebonden gegevens. Aan deze oproep is - voor zover het Agentschap Zorg en
Gezondheid hier zicht op heeft - slechts in zeer beperkte mate gevolg gegeven.

B. Tijdens de vijfjaarlijkse audits besteden het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Agent-
schap Inspectie van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bijzondere aan-
dacht aan de onderwerpen die voortvloeien uit de aanbevelingen van de studie ‘Preventie van
ziekenhuisinfecties in de Vlaamse ziekenhuizen’ van het Agentschap Zorg en Gezondheid en
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Dit vertaalt zich in aanbevelingen in de
auditrapporten die betrekking hebben op deze thema’s.
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C. Via een project van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, in samenwerking met de
sector van de ziekenhuishygiëne, werden informatieve folders uitgewerkt over MRSA, over
Clostridium difficile en over voorzorgsmaatregelen. Daarnaast werden gestandaardiseerde
pictogrammen en hygiënekaarten uitgewerkt die, samen met de folders, in de maand oktober
zullen worden verspreid aan alle Vlaamse ziekenhuishygiënisten.

D. Binnen de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
werd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een studie over screening
uitgevoerd. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis hiervan in 2010 publiceren bij
welke patiënten in woonzorgcentra en ziekenhuizen een screening op MRSA dragerschap
wordt verwacht.

E. Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid werd een sjabloon van transfer-
document gepubliceerd voor communicatie tussen voorzieningen in geval van transport van
een besmette patiënt. In het kader van het pilootproject over zorginfectiebeheersing in
woonzorgcentra zal het effectieve gebruik ervan worden geëvalueerd. Dit moet op termijn van
een tweetal jaren ook uitmonden in afspraken met de brede eerstelijn (SIT).

2. Het is de bedoeling dat de handhygiënecampagne in de volgende jaren periodiek wordt herhaald.
Ook wat het draaiboek infectiebeleid voor woonzorgcentra betreft zal een periodieke actualisering,
bijvoorbeeld een eerste keer na 2 jaar, zich opdringen.

3. Voor het draaiboek infectiebeleid van de woonzorgcentra en voor het project van de folders en
pictogrammen werd telkens een bedrag van 25.000 euro uitgetrokken. Voor de handhygiëne-
campagne werd 100.000 euro gebudgetteerd. Binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is,
voor het werkjaar 2009, voor de surveillance van ziekenhuisinfecties 61.350 euro opgenomen in
het jaarplan.

4. Op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) van 17 juni 2008 werden de
actiepunten uit het plan die zich binnen de RIZIV- of federale bevoegdheidssfeer bevinden,
besproken met de federale minister. Voor handhygiënemateriaal in woonzorgcentra werd door het
RIZIV een financiële regeling uitgewerkt. Voor de kosten van de screeningstesten werd nog geen
regeling uitgewerkt tot op heden. De IMC besliste een werkgroep op te richten die in eerste instan-
tie een proefproject zal begeleiden over zorginfectiebeleid in woonzorgcentra. Het Agentschap
Zorg en Gezondheid is in de stuurgroep van dit pilootproject vertegenwoordigd.

5. Het actieplan is in uitvoering en er is momenteel geen nood om de maatregelen, voorzien in het
actieplan, bij te sturen. Een verdere en volledige uitvoering van alle beschreven maatregelen moet
worden nagestreefd.
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Vraag nr. 38
van 24 september 2009
van VERA JANS

Thuislozen - Registratie

Thuisloos zijn betekent meer dan “geen dak boven het hoofd hebben”. Geen onderdak hebben, kan te
maken hebben met armoede, verslaving, een psychiatrische ziekte, … maar ook eenvoudigweg met
een ramp zoals het afbranden van een huis, een overstroming, enzovoort.

Iedereen kan dakloos worden, maar niet iedereen beschikt over dezelfde mogelijkheden om het
probleem op te lossen en voor eigen onderdak te zorgen. Is dat niet het geval, dan kan men voor hulp
aankloppen bij een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) of een OCMW.

1. Over welke cijfergegevens beschikken de diensten van de minister met betrekking tot de
thuislozenproblematiek in Vlaanderen? Graag een overzicht per provincie.

2. Wat is het aandeel van minderjarigen in deze cijfergegevens?

3. Op welke wijze worden deze gegevens geregistreerd en opgevolgd?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 38 van 24 september 2009

van VERA JANS

1-2. Ik beschik over jaarlijkse registratiegegevens voor het aantal opgevangen cliënten binnen de
thuislozenzorg van het algemeen welzijnswerk in Vlaanderen. Een onderverdeling per provincie
wordt hier weergegeven, met als referentiejaar 2008. Van de 6.328 geregistreerde cliënten zijn
er 1.006 cliënten minderjarig, dit wil zeggen 15,9%.

Provincie

Antwerpen Brussel Limburg
Oost-

Vlaanderen
Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Typemodule Geslacht
- 18
jaar

+ 18
jaar

- 18
jaar

+ 18
jaar

- 18
jaar

+ 18
jaar

- 18
jaar

+ 18
jaar

- 18
jaar

+ 18
jaar

- 18
jaar

+ 18
jaar

Man 0 57 3 51 0 23 0 2 2 9 0 17

Vrouw 0 52 9 59 1 11 0 2 1 12 0 14

Preventieve
woonbegeleiding

Totaal 0 109 12 110 1 34 0 4 3 21 0 31

Man 5 47 0 4 0 20 4 43 9 39 0 15

Vrouw 2 41 0 5 1 15 6 28 4 23 0 6

Begeleid
zelfstandig wonen

Totaal 7 88 0 9 1 35 10 71 13 62 0 21

Man 10 307 12 65 13 76 4 114 0 19 6 100

Vrouw 11 104 14 68 8 61 6 63 0 1 16 51

Begeleid wonen

Totaal 21 411 26 133 21 137 10 177 0 20 22 151

Man 0 10 0 7 0 10 1 57 0 2 0 30

Vrouw 0 0 0 2 0 1 0 7 0 0 0 5

Zorgwonen

Totaal 0 10 0 9 0 11 1 64 0 2 0 35

Man 9 413 13 327 18 234 61 575 12 133 0 280

Vrouw 4 74 15 36 15 115 44 288 6 57 5 147

Integrale
residentiële
begeleiding
thuisloosheid

Totaal 13 487 28 363 33 349 105 863 18 190 5 427

Man 26 48 1 21 2 26 0 14 0 4 18 88

Vrouw 22 71 0 1 3 8 1 14 0 0 11 41

Integrale
begeleiding
studio-opvang

Totaal 48 119 1 22 5 34 1 28 0 4 29 129

Man 5 34 0 0 1 33 5 49 1 10 4 36

Vrouw 0 6 0 0 3 19 5 26 0 4 2 8

Integrale
residentiële
begeleiding
jongvolwassenen

Totaal 5 40 0 0 4 52 10 75 1 14 6 44

Man 1 1 0 0 0 0 32 0 0 0 2 1

Vrouw 2 78 0 0 0 1 27 77 0 39 3 66

Integrale
residentiële
begeleiding
slachtoffers
partnergeweld

Totaal
3 79 0 0 0 1 59 77 0 39 5 67

Man 60 1 7 0 17 0 39 1 29 0 73 2

Vrouw 69 1 9 0 26 1 45 3 29 0 72 6

Individuele
begeleiding
kinderen ouder(s)
in opvangsituatie

Totaal 129 2 16 0 43 1 84 4 58 0 145 8

Integrale Man 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vrouw 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0residentiële
begeleiding
slachtoffers
mensenhandel

Totaal
3 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal =
6.328

229 1.394 83 646 108 654 280 1.363 93 352 213 913

Wat de opdracht van de OCMW’s betreft naar dak- en thuislozen toe, en de (eventuele) registra-
tiegegevens hieromtrent, dien ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger door te verwijzen naar de
bevoegde federale dienst, namelijk de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.

3. De registratie van voormelde cijfergegevens bij de centra voor algemeen welzijnswerk gebeurt
via het Tellus-systeem. Het registratieprogramma “Tellus” zorgt voor de vergelijkbaarheid over
de sector heen en laat toe het gerealiseerde aanbod van de verschillende deelwerkingen van de
centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) in beeld te brengen. Elk CAW zendt jaarlijks zijn
registratiegegevens naar het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw. Het Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk vzw bundelt deze gegevens en bezorgt vervolgens een aflaad van de registratie-
gegevens aan mijn administratie.
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 39
van 24 september 2009
van VERA JANS

Welzijns- en gezondheidssector - Personeelsuitbreiding

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit voor de periode 2006 – 2011 (VIA III) is van
toepassing op de welzijns- en gezondheidssector, de sociale economie en het sociaal-cultureel werk.
Het akkoord bevat drie luiken: een uitbreidingsluik, een verhoging van de koopkracht en een
kwaliteitsverbetering.

Wat betreft het uitbreidingsluik in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector voorziet het VIA III
akkoord een uitbreiding van de tewerkstelling met zo’n 1222 voltijdse equivalenten (VTE).

1. Wat is de stand van zaken in de uitbreiding van het personeelscontingent in de welzijns- en
gezondheidssector? Graag een overzicht per deelsector en per provincie.

2. Hoeveel procent van het totale budget voorzien voor de uitvoering van het VIA III-akkoord is
voorbestemd voor de welzijns- en gezondheidssector en hoeveel procent is hiervan reeds besteed?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 39 van 24 september 2009

van VERA JANS

1. De uitbreiding met extra VTE’s overeengekomen in het VIA-akkoord, is maar een fractie van wat
binnen de sector Welzijn en Gezondheidszorg aan uitbreiding gedaan wordt. De VIA-budgetten
voor uitbreiding vormen slechts een onderdeel van de jaarlijkse opstappen in de gehandicapten-
sector, van het Globaal Plan, van de jaarlijkse opstap in de gezinszorg met 2,5%, enzovoort.

Bovendien gaat de uitbreiding in het VIA-akkoord zowel over het creëren van bijkomende dienst-
verlening als over het creëren van meer tewerkstelling. Daarom moet voor het uitbreidingsbeleid
niet enkel naar bijkomende tewerkstelling gekeken worden, maar ook naar de verhoging van de
dienstverlening.

In het VIA-akkoord is bij het uitbreidingsbeleid immers afgesproken dat er budget ter beschikking
werd gesteld voor verschillende sectoren. Daarbij is er een raming gemaakt van het aantal perso-
neelsleden dat hiermee kan overeenstemmen.

In het VIA-akkoord staat ook als engagement dat er budget wordt vrijgemaakt om te zorgen voor
zeer substantiële verhogingen van dienstverlening, onder meer in de volgende sectoren:

- meer dan 1000 bijkomende opvangplaatsen in de gehandicaptenzorg;
- 433 bijkomende opvangplaatsen in de bijzondere jeugdbijstand;
- bijna 800.000 bijkomende uren gezinszorg/thuiszorg;
- bijna 1600 bijkomende plaatsen in de kinderopvang.

Uit de bespreking van de verschillende sectoren hierna in deze nota blijkt dat deze engagementen
ruimschoots gerealiseerd zijn.

In de sector bijzondere jeugdbijstand is het personeelscontingent door het uitbreidingsbeleid
tussen 2006 en 2009 aangegroeid met 588 voltijdse equivalenten. 60 voltijdse equivalenten
hiervan werden met VIA-middelen gerealiseerd. Het is niet mogelijk om een overzicht per provin-
cie te geven.

In de sector van de samenlevingsopbouw:
2007: 1 VTE bij Antwerpen provincie;
2008: 1 VTE bij Antwerpen provincie;
2009: 1 VTE bij Brussel;
2010: 1 VTE bij Oost-Vlaanderen (gepland);
2011: 1 VTE bij Antwerpen provincie (gepland).

De toewijzing gebeurde op grond van een vergelijking van het voorkomen van de prioritaire
groepen in de respectieve werkgebieden

De sector Algemeen Welzijnswerk zit reeds op kruissnelheid in 2007, met een realisatie van 18
extra VTE’s.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -359-

Dit is moeilijk uit te drukken in aantal opvangplaatsen of gerealiseerde uren. Uit de boordtabellen
blijkt dat 1 VTE overeenstemt met ca. 1580 inzetbare uren. Daarom wordt het aantal VTE
vermenigvuldigd met 1580 uren.

Met de 1.000.000 euro kon 21,17 VTE ingezet worden. Dit komt dan neer op een bijkomende
dienstverlening van 33.448,6 inzetbare uren. Er werden nog eigen middelen aan toegevoegd, zodat
er een uitbreiding van 24 VTE mogelijk was (14 VTE voor de versterking van de aanpak van
intrafamiliaal geweld - partnergeweld, 5 VTE voor de versterking van de bezoekruimte en 5 VTE
voor de onderbezette regio Halle-Vilvoorde).

Per provincie geeft dit volgende verdeling:
Antwerpen 6
Limburg 2
Oost-Vlaanderen 4,5
Vlaams-Brabant en Brussel 9,25
West-Vlaanderen 2,25

24

Het volledige budget is naar de CAW's gegaan (private organisaties).

De sector kinderopvang zit reeds op kruissnelheid in 2007, met een realisatie van 130 extra
VTE’s. Het uitbreidingsbeleid 2006-2007 heeft betrekking op de realisatie van 2950 plaatsen
(vanaf 2007). Er is altijd sprake geweest van de realisatie van "3000" plaatsen. Door de overhe-
veling van het budget van flexibele schijven naar het Actieplan flexibele en occasionele opvang
werden er minder plaatsen binnen deze uitbreiding gerealiseerd.

Deze uitbreiding heeft voor een aanzienlijk deel betrekking op realisatie van plaatsen in de
zelfstandige sector. De uitbreiding kan dan ook niet aanzien worden als louter een realisatie op
VIA middelen (de VIA middelen nemen 30% van de totale budgetimpact van deze uitbreidings-
golf (incl. zelfstandige sector) op zich).

Hieronder het gevraagde overzicht (om het aantal uren in te schatten is rekening gehouden met een
38 urenweek).

Aantal VTE Aantal uren Aantal
opvangplaatsen

Budget 2007

vzw openbaar vzw openbaar vzw openbaar vzw openbaar
Uitbreiding
2006 –
2007 *

81,39 51,18 160.832,29 101.128,86 801,00 399,00 3.379.096,88 1.782.479,28

*muv uitbreiding zelfstandige sector

Verdeling van de gesubsidieerde VTE’s per provincie :
Antwerpen 47,23
Limburg 17,48
Oost-Vlaanderen 37,43
Vlaams-Brabant 20,38
West-Vlaanderen 9,54

132,06

Wat de sector preventieve gezinsondersteuning betreft: enkel de vertrouwenscentra kinder-
mishandeling en de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning waren oorspronkelijk gevat in
het VIA III-akkoord.
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Voor deze sectoren vindt u hieronder een overzicht van de globale personeelsuitbreiding. Deze
uitbreidingen kunnen echter niet aanzien worden als louter een realisatie van het VIA III-akkoord.

Overzicht Vertrouwenscentra kindermishandeling Stand 3e kwartaal
2005

Stand 1ste kwartaal
2009

Antwerpen 19,30 19,20
West-Vlaanderen 11,90 11,90
Brussel 6,40 6,10
Oost-Vlaanderen 11,71 11,71
Limburg 9,56 9,36
Vlaams-Brabant 8,65 11,20
totalen 67,52 69,47

Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning:
Voor deze sector is het niet relevant om een opsplitsing per provincie te geven aangezien sommige
CKG’s een afdeling hebben in een andere provincie, dan waar de hoofdzetel gelegen is. Een
weergave volgens provincie zou dus geen correct beeld geven.
Aantal VTE 3de kwartaal 2005: 789,37 VTE.
Aantal VTE 1ste kwartaal 2009: 809,73 VTE.

Op vlak van het preventieve gezondheidsbeleid worden de middelen, conform het Intersectoraal
akkoord, toegekend aan diverse organisaties waaronder de Logo’s en partnerorganisaties. Die
organisaties worden doorgaans gesubsidieerd op basis van convenanten. Hierin zijn de resultaat-
gebieden opgenomen, maar meestal geen vereisten op vlak van het personeelsbeleid. De verdeling
van de VIA middelen voor de organisaties in de preventieve gezondheidszorg gebeurt op basis van
de verhouding tussen het beschikbare budget binnen de uitvoering van het akkoord en de reguliere
subsidie die is voorzien voor alle begunstigden waar op het akkoord betrekking heeft. Voor 2009
ging het voor de preventieve gezondheidszorg om 295.882 euro voor uitbreiding tewerkstelling,
koopkrachtverhoging en kwaliteitsverbetering samen, die werden verdeeld over 41 preventie-
organisaties van de paritaire comités 305, 200 en 329. Ik beschik niet over gedetailleerde informa-
tie per organisatie over de verdeling van het relatief kleine bedrag voor uitbreiding van tewerk-
stelling.

Binnen de sector Gezinszorg zijn in de eerste twee jaren (2006 en 2007) van het VIA- akkoord
2005-2011 met de uitbreidingsmiddelen VIA 81 extra VTE tewerkgesteld. Vanaf 2008 heeft de
Vlaamse Regering beslist om de VIA- middelen onder te brengen in de jaarlijkse uitbreiding van
het urencontingent gezinszorg. Het is vanaf dan ook niet meer mogelijk het aandeel VIA- midde-
len af te scheiden. In 2008 en 2009 werd het urencontingent gezinszorg uitgebreid met 993.726
uren. Met deze uitbreiding kunnen nog eens 645 VTE verzorgenden tewerkgesteld worden in de
diensten voor gezinszorg.

Een verdeling van de uren over de verschillende provincies kan niet gegeven worden. De uren van
de private diensten voor gezinszorg werden verdeeld tot op het niveau van een regionale stad,
zoals gedefinieerd in het zorgregiodecreet van 23 mei 2003. Deze zorgregio’s vallen echter niet
altijd binnen de provinciegrenzen. Bij de verdeling wordt steeds rekening gehouden met de
invulling van de programmatie op niveau van de zorgregio’s.

Hieronder vindt u een overzicht van de procentuele verdeling van de extra uren gezinszorg over de
verschillende regionale steden en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voor de periode 2006-
2009. Deze tabel houdt zowel rekening met de extra uren gezinszorg die aan de openbare diensten
als aan de private diensten werden toegekend.
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Regionale Stad % verdeling

Aalst 8,05

Antwerpen 21,68

Brugge 3,64

Brussel 16,1

Genk 4,63

Gent 6,56

Hasselt 11,15

Kortrijk 1,32

Leuven 5,31

Mechelen 5,66

Oostende 5,79

Roeselare 0,35

Sint-Niklaas 5,1

Turnhout 2,29

Brussel - Hoofdstad 2,37

Binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werden de VIA-
middelen inzake uitbreidingen ook samen genomen met de bijkomende middelen voor uitbreiding
binnen de sector voor personen met een handicap. Dit maakt het moeilijk om exact te bepalen
hoeveel plaatsen exact met de VIA-middelen werden gerealiseerd, maar deze middelen vormden
ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel van dit algemeen uitbreidingsbeleid.

JAAR VIA UITBEIDING ALGEMEEN
UITBREIDING

RESIDENTIEEL
EN AMBULANT

PERCENTAGE
VIA

AANTAL NIEUWE
PLAATSEN TOTAAL
RESIDENTIEEL EN

AMBULANT
2006 3.300.000 15.000.000 22 808
2007 3.366.000 18.375.000 18,3 1055
2008 3.800.000 18.920.000 20 876
2009 4.100.000 0 0
2010 4.733.000 ? ? ?

De uitbreidingsmiddelen , hier uitgedrukt in recurrente cijfers op jaarbasis, werden de facto maar
toegekend vanaf september van het lopende jaar, waarna vanaf het jaar daarop de gehele som
diende voorzien te worden. Voor 2009 is er geen uitbreidingsbeleid, maar diende de omzetting van
1/3 van 36 mio in 2008 naar 100 % van dit bedrag in 2009, nog voorzien te worden, of dus een
verhoging van de benodigde middelen met 24 mio. Voor 2009 werden de VIA-middelen ingezet
voor deze verhoging.

Tussen 2006 en 2008 is het recurrent budget voor de ambulante en semi-residentiële sector
gestegen met € 52.295.000,00. Dit betekent voor de periode 2006-2009 een uitbreiding van de
tewerkstelling van ongeveer 1100 voltijdse personeelsleden, waarvan ongeveer 300 VTE’s werden
gedragen door VIA-middelen.

Een opsplitsing per provincie kan niet gegeven worden aangezien het uitbreidingsbeleid enerzijds
wel provinciaal werd verdeeld, maar anderzijds ook acties inhield voor heel Vlaanderen, zoals de
verbetering van de omkadering van sommige voorzieningen. Het VAPH beschikt niet over een
gedetailleerde registratie aangaande het tewerkstellingseffect in iedere provincie. In combinatie
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met het feit dat de VIA-middelen mee ingebed zaten in de algemene uitbreidingsmiddelen, zou
deze oefening slechts indicatieve cijfers kunnen bevatten.

2. De budgetten van het VIA-akkoord zijn vastgelegd binnen de Vlaamse Regering. Ik verwijs hier
naar de mededeling van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 (VR/2005/1612/MED10).
Het percentage van het totale budget voor de uitvoering van het VIA-akkoord voorbestemd voor
de welzijns- en gezondheidssector varieert jaar per jaar. In de mededeling vindt u een overzicht
van de budgetten per cluster en per sector. Alle middelen zijn jaarlijks verdeeld en voor de volle
100 % besteed.
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 40
van 24 september 2009
van VERA JANS

Welzijns- en gezondheidssector - Allochtone werknemers

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit (VIA) voor de periode 2006 – 2011 is van
toepassing op de welzijns- en gezondheidssector, de sociale economie en het sociaal-cultureel werk.
Het bevat drie luiken: een uitbreidingsluik, een verhoging van de koopkracht en een
kwaliteitsverbetering.

Voor de tewerkstelling in de Vlaamse sectoren welzijn en sociale economie voorziet het VIA III een
uitbreiding van tewerkstelling met zo’n 1710 FTE (fulltime equivalenten).

Het VIA III stipuleert tevens: “De sociale partners streven de evenredige arbeidsdeelname van
werknemers van allochtone afkomst na. Ze verbinden zich om in het kader van de jobcreatie die
voortvloeit uit dit akkoord, een substantiële inspanning te leveren om personen van allochtone afkomst
aan te werven, voortbouwend op de inspanningen die de sector al leverde. 10 % van de bijkomende
jobcreatie is het streefcijfer voor deze doelgroep. Ze zullen dit engagement verder concretiseren in de
betrokken sectorconvenant”.

Dit sectorconvenant werd op 9 december 2005 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het
convenant werd afgesloten tussen de Vlaamse Regering en Het Vlaams Instituut voor Vorming en
Opleiding in de Social Profit (VIVO vzw).

In artikel 11 van dit sectorconvenant staat dezelfde bepaling opgenomen als in het VIA. De verdere
uitwerking van deze actie is dus toevertrouwd aan VIVO vzw.

1. Heeft de minister een zicht op het aantal personen van allochtone afkomst dat momenteel
werkzaam is in de welzijns- en gezondheidssector? Graag een overzicht per provincie.

2. Hoeveel bedraagt het aandeel van allochtone werknemers in het bijkomend personeelscontingent
voor de welzijns- en gezondheidssector? Graag een overzicht per provincie.

3. Wordt het allochtone personeelscontingent gekenmerkt door diversiteit? Om welke nationaliteiten
gaat het?

4. Welke criteria worden gehanteerd om de allochtone afkomst van werknemers te bepalen?

5. Heeft de minister een zicht op de spreiding van de bijkomende werknemers van allochtone
afkomst over de verschillende deelsectoren zoals de geestelijke gezondheidszorg, het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, kinderdagverblijven, enzovoort? Graag een
overzicht per provincie.
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Muyters (vraag nr. 42) en Vandeurzen (nr. 40).
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 40 van 24 september 2009

van VERA JANS

Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van
Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 41
van 24 september 2009
van CARL DECALUWE

Schuldbemiddeling - Stand van zaken

De registratiegegevens van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling worden gecentraliseerd bij
het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling.

Graag kreeg ik van de minister aan de hand van de volgende vragen een stand van zaken inzake
schuldbemiddeling.

1. Hoeveel instellingen zijn momenteel als dienst voor schuldbemiddeling erkend?

Kan dit opgesplitst per provincie?

2. Hoeveel dossiers van schuldbemiddeling zijn bij het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling bekend?

Kan dit ook opgesplitst per provincie?

3. Hoe evolueert dit?

4. Welke knelpunten signaleert de sector inzake het ganse systeem van schuldbemiddeling?

Plant de minister ter zake nieuwe initiatieven of bijsturingen?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 41 van 24 september 2009

van CARL DECALUWE

1. Momenteel zijn 331 instellingen voor schuldbemiddeling erkend: 305 OCMW’s, 22 CAW’s en 4
OCMW-verenigingen. De opsplitsing per provincie vindt u in onderstaande tabel.

Antwerpen
Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Oost-
Vlaanderen

Limburg
Vlaams
Gewest

Brussels
Hoofdstedelijk

Gewest*
OCMW 70 64 64 64 43 305 /
CAW 5 3 6 5 2 21 1
OCMW-
vereniging

2 0 0 1 1 4 /

Totaal 77 67 70 70 46 330 1
* Vlaanderen is niet bevoegd voor de erkenning van Brusselse OCMW’s.

2. De basisregistratie gebeurt pas sinds 2007. Onderstaande tabel geeft per provincie het aantal
dossiers schuldhulpverlening weer dat de erkende instellingen registreerden voor de jaren 2007 en
2008. Schuldhulpverlening omvat eenmalige bemiddeling, enkel schuldbemiddeling, schuldbe-
middeling met budgetbegeleiding of budgetbeheer en dossiers collectieve schuldenregeling waar
de instelling bij betrokken is.

Antwerpen
Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Oost-
Vlaanderen

Limburg
Vlaams
Gewest

2007 16.484 6.492 13.276 12.502 8.251 57.005
2008 16.418 7.289 13.706 14.275 8.546 60.234

De erkende instellingen registreren ook het aantal dossiers budgethulpverlening zonder schulden
(budgetbegeleiding of budgetbeheer) dat ze behandeld hebben. Deze vindt u in volgende tabel.

Antwerpen
Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Oost-
Vlaanderen

Limburg
Vlaams
Gewest

2007 5.885 1.175 2.908 3.961 1.922 15.851
2008 4.861 1.448 3.017 2.456 1.683 13.465

Het totaal aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening dat de erkende instellingen geregistreerd
hebben vindt u in onderstaande tabel, per provincie en jaar.

Antwerpen
Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Oost-
Vlaanderen

Limburg
Vlaams
Gewest

2007 22.369 7.667 16.184 16.463 10.173 72.856
2008 21.279 8.737 16.723 16.731 10.229 73.699

3. De tabellen in het antwoord op de tweede vraag geven de evolutie tussen 2007 en 2008. Vroegere
gegevens zijn niet beschikbaar. Het totaal aantal dossiers dat de instellingen registreerden, is licht
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gestegen (+1%). We merken echter een sterke stijging van het aantal dossiers met schulden (+6%)
en een afname van de dossiers budgethulpverlening zonder schulden (-15%). Gezien er slechts
gegevens beschikbaar zijn van twee jaar, is het belangrijk voorzichtig te zijn in het trekken van
conclusies.

4. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling en de koepels van de erkende instellingen, namelijk de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,
signaleren dat de maximumcapaciteit van de erkende instellingen overschreden wordt door de
toename van het aantal mensen en gezinnen met schuldproblemen.

Ik blijf het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling verder ondersteunen. Door voormelde decreets-
wijziging kan dit Centrum een decretale basis krijgen als Vlaams Centrum Schuldenlast. Ik zal in
overleg met de betrokken actoren een besluit opmaken dat uitvoering geeft aan deze decreets-
wijziging, zodat het Centrum alle opdrachten, waaronder de ondersteuning van de erkende
instellingen, ten volle kan uitvoeren. Daarnaast blijf ik in samenwerking met het Vlaams Centrum
Schuldbemiddeling inzetten op preventie. Zo wordt in het najaar het themapakket ‘In Balans’
voorgesteld. Dit is een gevarieerd preventiepakket voor scholen uit het secundair onderwijs.

Inzake een aantal andere knelpunten, die verband houden met de federale wetgeving betreffende
de collectieve schuldenregeling, zal ik verder overleg hebben met de federale overheid. Het betreft
onder meer de soms gebrekkige communicatie tussen de schuldbemiddelaar en de cliënt en de
samenwerking tussen erkende instellingen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en/of arbeidsrecht-
banken.
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 42
van 24 september 2009
van CARL DECALUWE

Persoonlijk assistentiebudget - Stand van zaken

Personen met een handicap kunnen een beroep doen op een persoonlijk assistentiebudget of PAB.

Graag had ik de minister hierover de volgende vragen gesteld.

1. Aan hoeveel personen werd sinds de invoering reeds een PAB toegekend?

Kan dit opgesplitst per provincie?

2. Wat is de gemiddelde kostprijs per PAB?

3. Hoeveel aanvragen zijn er momenteel bekend?

Kan dit opgesplitst per provincie?

4. Welk budget wordt jaarlijks voor het PAB voorzien?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 42 van 24 september 2009

van CARL DECALUWE

1. Aantal PAB-toekenningen volgens provincie en toekenningsjaar.

PROVINCIE EXPERIMENT 2001 2002 2003 200420052006200720082009TOTAAL

ANTWERPEN 7 29 42 45 39 61 55 67 127 13 485
LIMBURG 5 19 39 30 38 47 40 32 115 27 392

OOST-VLAANDEREN 10 37 26 28 30 30 37 55 70 50 373
VLAAMS-BRABANT 9 33 27 26 25 34 24 40 45 22 285

BRUSSEL 0 3 0 1 0 1 0 2 9 3 19

WEST-VLAANDEREN 10 17 22 29 30 42 32 57 68 24 331

TOTAAL 41 138 156 159 162 215 188 253 434 139 1885

Opmerkingen:

Het PAB-experiment ving aan in 1998.

Het aantal PAB-toekenningen ligt steeds hoger dan het aantal actieve budgethouders. Dit is niet
enkel te wijten aan overlijdens of stopzettingen na PAB-toekenning maar ook aan het niet
opstarten van het PAB na toekenning. In 2007 lag het percentage niet-starters rond de 11% en in
2008 rond de 12%. Ten gevolge van het uitbreidingsbeleid en de toekenningen tijdens de
afgelopen jaren waren er op 1 oktober 2009 1.730 actieve PAB-budgethouders.

2. De gemiddelde kostprijs/budgethoogte van een PAB bedraagt momenteel 32.378,36 euro
(geïndexeerd bedrag 2009). De lijst van alle 1730 huidig actieve budgethouders werd gebruikt
voor de berekening van deze gemiddelde budgethoogte.

3. Aantal PAB-aanvragers op 1 oktober 2009 volgens provincie

PROVINCIE

AANTAL PAB-
AANVRAGERS

ANTWERPEN 1.509

LIMBURG 924

OOST-VLAANDEREN 933

VLAAMS-BRABANT 751

BRUSSEL 53

WEST-VLAANDEREN 934

TOTAAL 5.104

4. Jaarlijks voorzien budget voor PAB

JAAR BUDGET IN EURO
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2001 7.833.435,38
2002 11.214.298,00
2003 18.089.298,00
2004 23.296.030,00
2005 29.214.317,00
2006 35.370.507,00
2007 41.991.968,00
2008 48.691.033,00
2009 54.978.781,00
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 43
van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

Kabinetten en topambtenaren - Dienstvoertuigen

De vorming van de nieuwe Vlaamse Regering heeft naast het herschikken van bevoegdheden en de
komst van nieuwe ministers ook heel wat gevolgen op logistiek vlak ook wat betreft het wagenpark.

Ook aan de topambtenaren van de Vlaamse administratie (de management- en
projectmanagementfuncties van N-niveau en de functies van algemeen directeur) worden veelal
dienstwagens ter beschikking gesteld.

In het regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden” lezen we in het
hoofdstuk “beperking van hinder en verontreiniging”: “De luchtkwaliteit verbeteren we door de
uitvoering van actieplannen tegen fijn stof. Daarbij zal de overheid het voorbeeld geven door het eigen
wagenpark gefaseerd te vervangen door milieuvriendelijke voertuigen, dat wil zeggen hybride en
elektrische voertuigen.”.

1. Over hoeveel wagens beschikt het kabinet van de minister? Graag met vermelding van merk,
model, kostprijs (hetzij huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de gebruiker.

Werd de wagen al dan niet overgenomen van het vorige kabinet? Indien niet, wat gebeurde er met
de vorige auto? Indien deze werd verkocht, graag de verkoopsprijs.

2. Welke criteria worden gehanteerd om deze nieuwe wagens aan te kopen of in dienst te nemen (in
geval van huur of huurkoop) door het kabinet? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker, of eventuele andere criteria?

3. Hoeveel topambtenaren binnen de diensten die onder de bevoegdheid van de minister vallen,
beschikken over een dienstwagen? Graag met vermelding van merk, model, kostprijs (hetzij
huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de functie van de gebruiker.

4. Welke criteria worden gehanteerd om nieuwe wagens voor topambtenaren aan te kopen of in
dienst te nemen (in geval van huur of huurkoop)? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker of eventuele andere criteria?

5. Welke stappen zal de minister nemen om het engagement uit het regeerakkoord m.b.t.
milieuvriendelijke voertuigen waar te maken?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr.32, Lieten nr. 15, Bourgeois nr. 49,
Vandeurzen nr. 43, Crevits nr. 110, Van den Bossche nr.35, Muyters nr. 45, Schauvliege nr.44,
Smet nr.28).
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 43 van 24 september 2009

van JOS DE MEYER

Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister,
bevoegd voor het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening en het vastgoedbeheer in de
Vlaamse administratie.
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 1
van 28 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Bestuursefficiëntie - Interveniërende bestuurslagen

Volgens het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden”
(Stuk 31(2009) – Nr. 1) zal de Vlaamse Regering sterk inzetten op de verbetering van het partnerschap
tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Zo wordt de planlast verminderd en komen er goede
taakafspraken met de lokale en provinciale besturen zodat het aantal interveniërende bestuurslagen per
beleidssector gereduceerd wordt tot maximum twee.

Deze reducering van interveniërende bestuurslagen is een zeer ambitieuze opdracht, die heel wat
voorbereiding vraagt wil men deze tot een goed einde brengen. In het kader van het kerntakendebat
van een aantal jaren geleden werd daar wel reeds onderzoek naar verricht, maar de vraag is in hoeverre
dit nog actueel is en eventueel als basis voor verdere discussie kan dienen.

Graag had ik van de minister per beleidsdomein waarvoor zij/hij bevoegd is een geactualiseerd/recent
overzicht verkregen van de sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering ervan meer dan twee
interveniërende bestuurslagen bevoegd zijn. Graag hierbij ook steeds vermelding van de betrokken
bestuurslagen.

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 1, Lieten nr. 1, Bourgeois nr. 2,
Vandeurzen nr. 1, Crevits nr. 6, Van den Bossche nr. 3, Muyters nr. 1, Schauvliege nr. 4, Smet nr.
4).
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 1 van 28 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister,
bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden.
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 2
van 28 september 2009
van VERA VAN DER BORGHT

Kinderopvang - Bijkomende plaatsen

Bij de laatste uitbreidingen in de gesubsidieerde kinderopvang waren middelen voorzien voor 574
plaatsen in de kinderdagverblijven en 909 voor de diensten voor onthaalouders. Er liepen daarentegen
bij Kind en Gezin aanvragen binnen voor in totaal 2.884 plaatsen bij kinderdagverblijven en voor 940
plaatsen bij diensten voor onthaalouders.

Voor occasionele plaatsen in de kinderopvang waren er 200 bijkomende plaatsen subsidieerbaar, maar
er kwamen slechts 36 aanvragen binnen voor in totaal 155 plaatsen.

Eind juni besliste Kind en Gezin over de toekenning van de plaatsen.

1. Aan welke kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders werden hoeveel plaatsen
toegekend, zowel wat dagopvang als occasionele opvang betreft?

2. Op basis van welke criteria werden deze plaatsen verdeeld?

3. Hoe verklaart de minister dat voor occasionele opvang het aantal aangevraagde plaatsen onder het
aantal te bedelen plaatsen ligt, gelet op de grote vraag van ouders naar flexibele en occasionele
opvang om job en gezinsleven te kunnen combineren? Werd dit onderzocht?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 2 van 28 september 2009
van VERA VAN DER BORGHT

1. Het overzicht van de toekenningen aan erkende kinderdagverblijven en diensten voor onthaal-
ouders vindt u als bijlage. Dit overzicht is ook op de website van Kind en Gezin te consulteren. De
beslissing over de occasionele plaatsen in erkende kinderdagverblijven en de toewijzing van de
plaatsen in de lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang werd tot op heden nog niet geno-
men.

2. Als bijlage vindt u de respectievelijke beslissingskaders, waarover de sector op voorhand geïnfor-
meerd werd. Deze kaders zijn ook terug te vinden op de website van Kind en Gezin.

3. We hebben momenteel geen sluitende verklaring. Ouders gaan zeer zorgzaam om met de opname
van externe opvang voor hun kind voor occasionele redenen of op flexibele uren, dwz vroeg, laat,
nacht of in het weekend. Men zoekt wellicht altijd eerst andere oplossingen, meer in het eigen in-
formele netwerk.

Daarnaast staan de voorzieningen die bereid moeten gevonden worden om een dergelijk aanbod
aan te bieden. Dit is niet altijd of overal inpasbaar.

Ik plan een onderzoek om te evalueren hoe al dan niet het occasioneel en flexibel aanbod ingevuld
wordt en of het beantwoordt aan de vraag van ouders.

BIJLAGEN

1. overzicht van de toekenningen van bijkomende plaatsen aan erkende kinderdagverblijven en dien-
sten voor onthaalouders in 2009;

2. beslissingskader uitbreidingsronde 2009 (AAGJ002);
3. beslissingskader occasionele plaatsen KDV (AAGJ003);
4. beslissingskader lokale diensten (AAGJ008).

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/2/antw.002.bijl.001.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/2/antw.002.bijl.002.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/2/antw.002.bijl.004.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/2/antw.002.bijl.003.doc
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 3
van 28 september 2009
van VERA VAN DER BORGHT

Rusthuizen - Subsidiëring animatiefunctie

Naar aanleiding van de integratie van de DAC-ers (Derde Arbeidscircuit) in het reguliere
personeelskader in de welzijnssector werd in de rustoorden en de rust- en verzorgingssector de functie
van animator gesubsidieerd, zij het enkel in deze die de vorm aangenomen hadden van een vzw of
opgericht waren door een ondergeschikt bestuur.

Alle rustoorden – ook deze die niet uitgebaat worden door een openbaar bestuur of een vzw – moeten
wel animatie aanbieden, dus ook mensen in dienst nemen die deze animatie verzorgen. De bejaarden
die in deze voorzieningen verblijven, betalen dus de facto via hun dagprijs volledig zelf dit personeel,
in tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten in rustoorden uitgebaat door een vzw of een openbaar bestuur.
Dit lijkt de financiële toegankelijkheid van de residentiële zorg voor ouderen niet ten goede te komen.

1. Is er al nagegaan wat de meerkosten zijn indien de subsidiëring van de animatiefunctie in ROB’s
of RVT’s zou worden uitgebreid naar ROB’s (rustoord voor bejaarden) en RVT’s (rust- en
verzorgingstehuizen) met een andere rechtsvorm dan de rustoorden uitgebaat door een vzw of een
openbaar bestuur?

2. Welke argumenten weerhouden de minister ervan om de subsidiëring van de animatiefunctie ook
mogelijk te maken voor rustoorden die niet uitgebaat worden door een openbaar bestuur of een
vzw?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 3 van 28 september 2009
van VERA VAN DER BORGHT

1. De meerkost voor de uitbreiding van de animatiesubsidiëring naar ROB’s (rustoord voor
bejaarden) en RVT’s (rust- en verzorgingstehuizen) met een andere rechtsvorm dan de rustoorden
uitgebaat door een vzw of een openbaar bestuur, bedraagt 4.875.440,76 euro. Dit budget is
bepaald op basis van de op 1 januari 2009 erkende voorzieningen en de subsidiebedragen 2009.

2. Budgettaire argumenten en principiële: werkingssubsidies staan haaks op het winstprincipe van
betrokken rustoorden. Het Arrest van het Grondwettelijk Hof van 4 maart 2008 met betrekking tot
de animatiesubsidie in de rusthuizen (rolnr. 4246) argumenteert dat het juridisch statuut een
pertinent criterium van onderscheid is t.a.v. de nagestreefde doelstelling; nl. het aanpakken van de
vergrijzing van de bevolking op een efficiënte manier binnen de budgettaire beperkingen.De keuze
van de decreetgever om enkel dié erkende inrichtingen te subsidiëren die uitgebaat worden door
lokale en provinciale besturen, VZW’s en stichtingen is ook verantwoord omdat de subsidieerbare
inrichtingen beheerd worden zonder winstoogmerk en niet met het oog op de verrijking van de
leden van de rechtspersoon. Het is tenslotte niet kennelijk onredelijk dat een subsidiërende
overheid voor het verlenen van haar financiële steun opteert voor uitbaters waarvan de rechtsvorm
garandeert dat hun activiteiten op het algemeen belang zijn gericht en dat ze geen persoonlijke
verrijking nastreven.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 4
van 28 september 2009
van VERA VAN DER BORGHT

Welzijnssector - Projecten en experimenten

In de afgelopen jaren werden in de hele welzijnssector, de VOI’s inbegrepen, tal van projecten en
experimenten uitgevoerd teneinde de nodige ervaringen en vernieuwingen tot stand te kunnen
brengen.

Niemand betwist het nut en de opportuniteit van dergelijke experimenten en projecten, gelet op het feit
dat zij belangrijke resultaten en bevindingen kunnen opleveren die vervolgens op grootschalige wijze
kunnen worden geïmplementeerd binnen het ruime welzijnsdomein via verankering in decreten en
besluiten.

Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat na een bepaalde tijdsperiode gelanceerde experimenten en
projecten onvoldoende of zelfs niet geëvalueerd worden. Sommige projecten en experimenten hebben
ook niet de verhoopte resultaten.

Toch stellen we vast dat sommige experimenten en projecten jaar na jaar worden voorgezet, zonder
enige discussie over het feit of de voortzetting ervan al dan niet nog kan verantwoord worden, zowel
op vlak van beleidsrelevantie als op vlak van beschikbare budgettaire ruimte. Vele experimenten en
projecten beginnen soms een eigen leven te leiden en worden dan door de betrokkenen na verloop van
enkele jaren beschouwd als een verworvenheid.

1. Welke projecten en experimenten en projecten werden in 2005, 2006, 2007 en 2008 opgestart,
onderverdeeld naar de subsectoren (gehandicaptensector, kinderopvang, preventieve kinderzorg,
bijzondere jeugdbijstand, enz.)?

2. Wat is het bedrag van de subsidie dat op jaarbasis werd besteed aan de projecten en experimenten
bedoeld in vraag 1?

3. Wat is de looptijd van de projecten en experimenten bedoeld in vraag 1?

4. Welk van de projecten en experimenten bedoeld in vraag 1 werd wettelijk verankerd (decreet of
besluit) of werd geïmplementeerd in het werkveld?

5. Welk van de projecten en experimenten bedoeld in vraag 1 werd afgevoerd omdat geen bevredigd
resultaat werd bereikt?

6. Welk van de projecten en experimenten bedoeld in vraag 1 werden verlengd en om welke reden en
met welke finaliteit?
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7. Welk van de projecten en experimenten bedoeld in vraag 1 worden nog steeds gesubsidieerd
omdat er geen regelgevend kader voor bestaat, zonder dat de intentie bestaat er ooit een
reglementering voor te ontwikkelen?

Wat is de motivering hiervoor?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 4 van 28 september 2009
van VERA VAN DER BORGHT

1. Per subsector kan volgend overzicht van projecten en experimenten gegeven worden.

Op de begroting van 2005 van het Agentschap Zorg en Gezondheid werden geen middelen
vastgelegd voor de financiële ondersteuning van experimentele en niet gereglementeerde
welzijnsprojecten.

Op de begroting van 2006 werden volgende projecten aangerekend:

- project “Docendo Animatiebeurs” van de vzw Docendo Dienstencentrum voor een bedrag van
15.000 euro;

- project “Leiflijn” van de Vlaamse Vereniging Recht op Waardig Sterven voor een bedrag van
48.000,00 euro;

- project “Incontinentie” van de vzw Belgische Vereniging voor Urologische Verpleeg-
kundigen, Paramedici en Aanverwanten voor een bedrag van 49.281,68 euro;

- project “Ethiek in de ouderenzorg: naar een cultuur van verdraagzaamheid” van de vzw
Groepering van Voorzieningen voor Ouderenzorg Kortrijk voor een bedrag van 50.000,00
euro;

- project “Ouderenparticipatie” van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor een
bedrag van 148.000,00 euro;

- in het kader van de projectoproep “Voorkoming van MRSA in rusthuizen”, werd aan het
WZC Domino Rusthuis Tempelhof een bedrag van 4.764,00 euro toegekend en aan het
samenwerkings-verband VVSG, VVI en FERUBEL, een bedrag van 236.193,00 euro;

- in het kader van de project oproep “Outreach Centra voor Geestelijke Gezondheid in de rust-
huizen” werd een bedrag van 175.000,00 euro verdeeld over 9 centra voor Geestelijke
Gezondheid.

Op de begroting van 2007 werden volgende projecten aangerekend:

- project “Josta” van de vzw Josta voor een bedrag van 61.042,00 euro;
- project “Het optimaliseren van expertise over wonen van ouderen door tijdelijke intensivering

van informatie-uitwisseling, methodiekondersteuning en deskundigheidsbevordering ten
behoeve van ouderen en professionelen” van de vzw ENTER voor een bedrag van 69.243,00
euro.

Op de begroting van 2008 werden volgende welzijnsprojecten aangerekend:

- project tot ondersteuning van 5 Palliatieve Dagcentra voor een totaalbedrag van 100.000 euro;
- project “Heracleitos” van de vzw Vlaamse Verpleegunie voor een bedrag van 37.715,00 euro;
- project realisatie van een “Therapietuin Oost West Tuin Best” van de vzw Heilig Hart te

Gingelom voor een bedrag van 16.600,00 euro;
- project “CADO, autonoom dagopvangcentrum” van het OCMW Vosselaar voor 135.493,00

euro;
- project “Bijster Gelukkig” van de vzw Docaddict voor een bedrag van 20.000,00 euro;
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- project “Stimuleren van ethische reflectie bij medewerkers in ouderenzorg door belevings-
gericht werken” van de vzw Stimul, zorg-ethisch lab voor een bedrag van 90.454,29 euro;

- project “Thuisbegeleidingsdienst dementie” van de vzw Familiezorg West-Vlaanderen voor
een bedrag van 148.563,20 euro;

- project “Navorming voor personeelsleden van dagcentra en nursing homes voor patiënten met
een hersentumor of ander niet aangeboren hersenletsel” voor een bedrag van 52.000,00 euro;

- EFRO project “Télémédicine Technologies Geriatrics” van de KULAK Kortrijk voor een
bedrag van 110.000,00 euro;

- EFRO project “Woonlabo, kennisvalorisatie gericht op levenslang wonen, aanpasbaar bouwen
en universal design” van de Provinciale Hogeschool Limburg voor een bedrag van 99.925,00
euro.

In het kader van de projectoproep “Modern gezins- en personeelsbeleid in de ouderenzorg” werd
aan de vzw WZC Ten Kerselaere en aan de vzw Groepering van Ouderenvoorzieningen een
totaalbedrag van 116.000,00 euro toegekend.

Binnen de sector thuiszorg worden elk jaar een aantal thema’s bepaald waarbinnen projecten
uitgewerkt kunnen worden en waarvoor een projectsubsidie verkregen kan worden. Als bijlage 1
vindt u een overzicht van de projecten die binnen de verschillende thema’s over de periode 2005-
2008 werden geselecteerd.

Een overzicht van de projecten en experimenten die door het Agentschap Jongerenwelzijn
opgestart werden in de periode 2005-2008 vindt u als bijlage 2.

Een overzicht van de projecten en experimenten inzake armoedebestrijding, samenlevingsopbouw
en schuldbemiddeling die door het Afdeling Welzijn en Samenleving opgestart werden in de
periode 2005-2008 vindt u als bijlage 3.

De Vlaamse volksvertegenwoordiger vindt in bijlage 4 een tabel met alle projecten en experi-
menten voor de sector algemeen welzijnswerk die zijn opgestart tijdens de begrotingsjaren 2005
tot 2008. In de tabel wordt per begrotingsjaar elk project aangegeven, ook als het gaat om een
verlenging van een project dat eerder is opgestart. De Vlaamse volksvertegenwoordiger zal
immers kunnen vaststellen dat bij verlengde projecten het bedrag per subsidieperiode kan
verschillen.

Vanuit het OPZ Geel werden inreach-activiteiten naar de gemeenschapsinstelling voor bijzondere
jeugdbijstand De Kempen opgestart, met als doel het aanbieden van professionele
jeugdpsychiatrische en therapeutische hulp en ondersteuning t.a.v. jongeren die in de
gemeenschapsinstelling De Kempen verblijven.

Binnen de sector van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werd
in 2007 met zogenaamde 'niet-gereglementeerde toelagen' (NGT) een bedrag van 135.000 euro
toegewezen aan vzw CGG Vlaams-Brabant Oost. Dit bedrag werd toegekend voor het project met
als werktitel 'Yot - kom binnen' ter besteding in dat werkingsjaar. Het betrof een project om
inclusieve geestelijke gezondheidszorg te realiseren voor personen met een verstandelijke
beperking. De opvolging en aansturing gebeurde door beide administraties (VAPH en Gezond-
heidszorg). In 2009 werd ter verlenging nog een restbedrag van 35.000 euro toegekend vanuit het
VAPH, ook met NGT. Uiteindelijk werd overeengekomen dat een structurele verankering diende
voorzien te worden door de administratie Gezondheidszorg. Vanaf 1 januari 2008 is het project
erkend door Zorg en Gezondheid via ministerieel besluit en subsidiëring is dus structureel. Het
Agentschap Zorg en Gezondheid subsidieert 25.000 euro per CGZ (4 x 25.000).

In 2008 werd met NGT een project goedgekeurd van SOC Hagewinde, een door het VAPH
erkende voorziening die als eerste een ervaringsdeskundige in de armoede tewerkstelde. De
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projectsubsidie werd aanvankelijk voorzien voor één jaar en ten bedrage van 40.000 euro. Daarna
werd het project eenmalig verlengd in 2009 voor een periode van zes maanden en met een
subsidie van 20.000 euro. Reden van de verlenging was een eventuele verdere verspreiding van
het project naar andere, door het VAPH erkende, voorzieningen.

Eind 2008 werd eveneens met NGT een bedrag van 13.000 euro toegewezen aan het vertrouwens-
centrum kindermishandeling Vlaams Brabant vzw, ter ondersteuning van de door het VAPH
erkende voorzieningen in geval van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van minderjarige
personen met een handicap. Dit, voor één werkingsjaar.

In 2009 werd een bedrag van 68.000 euro toegewezen aan Dienstencentrum Sint-Oda ter extra
omkadering van een observatie- en behandelunit voor personen met een matig, ernstig of diep
mentale handicap en bijkomende extreme gedrags- en/of psychische stoornissen. Dit voor de
werkingsperiode 1.6.2009 tot en met 31.12.2009.

In 2008 werd een meerjarig wetenschappelijk experiment opgestart ter eventuele invoering later
van een persoonsgebonden budget voor personen met een handicap. Dit gebeurde met
wetenschapskrediet. In dit kader werd met de Universiteit Antwerpen een contract gesloten voor
de periode 15.2.2008 tot en met 15.7.2010 voor een bedrag van 300.683,87 euro; met de
K.U.Leuven voor de periode van 1.9.2008 tot en met 31.7.2009 voor een bedrag van 39.794,24
euro.

Vanuit Kind en Gezin werden in de periode 2005-2008 diverse projecten opgestart. Binnen de
sector van kinderopvang werden 16 proefprojecten Centrum voor Kinderopvang (CKO) opgezet in
mei 2007 tot 31 december 2009. Een CKO is een samenwerkingsverband van opvangvoor-
zieningen. De opdrachten van een CKO zijn:
- een lokale/regionale operationeel opvangproject te realiseren dat expliciet aandacht heeft voor

de drie maatschappelijke functies van kinderopvang;
- een transparanter, efficiënt en gecoördineerd opnamebeleid realiseren;
- het aanbod afstemmen op lokale en regionale opvangbehoeften.

De subsidies bedroegen voor budgetjaar 2007: 16 x 10.000 euro. Voor budgetjaar 2009 was dit
eveneens 16 x 10.000 euro. Het subsidietotaal voor CKO-proefprojecten bedroeg 320.000 euro.

Nog binnen de sector van kinderopvang kreeg het initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO)
KIK (Ket in Kuregem) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2006 een éénmalige
projectsubsidie van 25.000 euro toegekend. Het ging om een buitenschools opvangproject, dat -
omwille van de specifieke werking (nest/web) en de aanpassingen die op termijn nog nodig waren
- nog niet binnen de reguliere IBO-werking kon plaatsgrijpen.

Onderstaande projecten werden opgestart in 2005, 2006, 2007 of 2008 binnen de sector van de
preventieve kinderzorg.

Het Ruilhoekje
- looptijd: 1.1.2006 – 31.12.2007;
- subsidiebedrag: 20.440 € voor 2 jaar;
- Het betreft een tijdelijke ondersteuning van dit project.

Kindwerkmap Kinderrechtswinkel
- looptijd: 01.03.2008 – 28.2.2009;
- subsidiebedrag: 20.970 €.
 Subsidieverhoging eind 2008: 5.858.32 €
- Het betreft een eenmalige ondersteuning voor een specifieke opdracht.
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STOP 4-7
- Looptijd: opstart gespreid over 2007, 2008 en 2009.
- 5,5 teams in 2008, georganiseerd door de vzw Vormingscentrum voor de Begeleiding van het

Jonge Kind en een aantal centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, namelijk: CKG Het
Open Poortje, CKG De Hummeltjes, CKG Molenberg, CKG De Stap, CKG Kapoentje, CKG
Sint-Clara, CKG Don Bosco, CKG De Schommel, CKG Kinderland.

- Subsidiebedrag 2008: 199.397,38 euro per team plus een subsidie voor de programmaleiding
- Deze projecten zijn geïntegreerd in de werking van de centra voor kinderzorg en gezinsonder-

steuning en worden jaarlijks verlengd.

Crisishulp
- Looptijd: opstart gespreid over 2007, 2008 en 2009.
- 3,5 VTE in 2008 opgenomen door CAW De Viersprong en een aantal centra voor kinderzorg

en gezinsondersteuning, namelijk: CKG Centrum voor het Jonge Kind, CKG De Hummeltjes,
CKG Molenberg en CKG Zonneheuvel.

- Subsidiebedrag 2008: 50.292 € per VTE
- Deze projecten zijn geïntegreerd in de werking van de centra voor kinderzorg en gezinsonder-

steuning en worden jaarlijks verlengd.

Opvoedingswinkels
Van 15.12.2007 tot 15.12.2008 werden de opvoedingswinkels projectmatig gesubsidieerd en
ontvingen ze een vast subsidiebedrag.

- Aalst: 25.193,50€ (Kind en Gezin 22.489,50€ + Jongerenwelzijn 2.704€);
- Antwerpen: 47.249,5€ (Kind en Gezin 42.249,5€ + Jongerenwelzijn 5.000€);
- Brugge: 26.719,5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 4.230€);
- Brussel: 47.249.5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 5.000€);
- Genk: 25.250,5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 2.761€);
- Gent: 47.249,5€ (Kind en Gezin 42.249,5€ + Jongerenwelzijn 5.000€);
- Hasselt: 24.843,5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 2.354€);
- Kortrijk: 25.309,5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 2.820€);
- Leuven: 25.606,5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 3.117€);
- Mechelen: 25.729,5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 3.240€);
- Oostende: 24.645,5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 2.156€);
- Roeselare: 24.679,5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 2.190€);
- Sint-Niklaas: 25.198,5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 2.709€);
- Turnhout: 23.904,5€ (Kind en Gezin 22.489,5€ + Jongerenwelzijn 1.415€).

De opvoedingswinkels in de grootsteden ontvangen 42.249,5 € en in de centrumsteden 22.489,5 €.
Vanuit het agentschap Jongerenwelzijn ontvangen de opvoedingswinkels ook een jaarlijks
subsidiebedrag voor werkingskosten.

Binnen het Agentschap Inspectie WVG, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoons-
gebonden Aangelegenheden en het OPZC Rekem werden geen projecten of experimenten opge-
start in de periode 2005-2008. Volgende vragen zijn dan ook niet van toepassing.

2. Voor het antwoord van Agentschap Zorg en Gezondheid op deze vraag wordt verwezen naar het
bedrag dat vermeld wordt naast de opgesomde projecten in het antwoord op de eerste vraag.

Voor de projecten thuiszorg vindt u het antwoord op deze vraag terug in kolom C van bijlage 1.

De subsidiebedragen op jaarbasis voor de projecten van het Agentschap Jongerenwelzijn worden
vermeld in bijlage 2.
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Het subsidiebedrag besteed aan de projecten en experimenten inzake armoedebestrijding, samen-
levingsopbouw en schuldbemiddeling vanuit afdeling Welzijn en Samenleving worden vermeld
in bijlage 3. Voor de projecten binnen de sector algemeen welzijnswerk wordt het subsidiebedrag
vermeld in bijlage 4.

Het OPZ Geel betaalde op jaarbasis een subsidiebedrag van 258.000 euro voor personeelskosten
(via dotatie uitbetaald).

Voor het antwoord van het VAPH wordt verwezen naar het subsidiebedrag aangegeven in het
antwoord op de eerste vraag.

De subsidiebedragen voor de projecten van Kind en Gezin worden vermeld in het antwoord op de
eerste vraag.

3. De looptijd van de projecten binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid bedraagt doorgaans 1
jaar. De projecten die ingediend worden via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) hebben een looptijd van 2 jaar.

Voor de projecten thuiszorg vindt u het antwoord op deze vraag terug in kolom D van bijlage 1.

De looptijd van de projecten en experimenten van het Agentschap Jongerenwelzijn wordt
vermeld in bijlage 2.

In bijlage 3 vindt u de looptijd van de projecten en experimenten inzake armoedebestrijding,
samenlevingsopbouw en schuldbemiddeling van de afdeling Welzijn en Samenleving. Voor de
projecten binnen de sector algemeen welzijnswerk wordt de looptijd aangegeven in bijlage 4.

De looptijd van de projecten binnen OPZ Geel geldt als een overeenkomst voor een periode van
onbepaalde duur.

Voor het antwoord van het VAPH naar de looptijd van de projecten wordt verwezen naar de
vermelding ervan in het antwoord op de eerste vraag.

De looptijd voor de proefprojecten CKO vanuit Kind en Gezin is de periode van mei 2007 –
december 2009. Voor het IBO KIK gold een looptijd van 1 jaar. De looptijd van de projecten
binnen de sector van preventieve kinderzorg word aangegeven in het antwoord op de eerste vraag.

4. De projecten en experimenten worden binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid niet wettelijk
verankerd, de resultaten van de projecten en experimenten gelden eerder als ondersteunende
voorbeelden voor de guidelines of good practices.

Binnen de sector thuiszorg werd in 2007 op basis van de projecten rond het thema “uitbouw van
een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling” het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
regulier ingebed in de werking van het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarnaast werd er een
convenant gesloten met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de provincies om de
samenwerking in de aanpak van ouderenmis(be)handeling te bevorderen. Hierin is opgenomen dat
de Vlaamse overheid de basissubsidiëring van het Vlaams Meldpunt en van de hulpverlening op
zich neemt. De provincie-besturen en de VGC nemen binnen hun grondgebied een ondersteunende
en intermediaire taak op zich ter optimalisering van de concrete hulpverlening.

Bij de evaluatie van de projecten ‘Technologie en Dementie’ 2006 is gebleken dat het personen-
alarmtoestel (PAS) een beproefd systeem van thuisondersteuning is in Vlaanderen dat door zowel
gebruikers als de sector positief geëvalueerd wordt. Daarbij werden twee knelpunten aangegeven,
namelijk de beperkte bewegingsvrijheid van het klassieke personenalarmtoestel en de nood aan
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uitbreiding en differentiëring van het klassieke personenalarmsysteem met focus op het verhogen
van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van zowel gebruiker als mantelzorger. In 2007 werd de
regelgeving van de personenalarmtoestellen in die zin aangepast. De subsidiëring van PAS-
toestellen met extra functionaliteiten (bewegingsdetectie, CO-detectie, rook- en branddetectie en
valdetectie) werd mogelijk gemaakt.

De zorgvorm “gastopvang” werd in 2007 en 2008 projectmatig aangeboden. Vanaf 1 januari 2010
zal dat structureel gebeuren door de diensten voor gastopvang. Deze diensten worden dan erkend
en gesubsidieerd vanuit het nieuwe woonzorgdecreet van 13 maart 2009.

Het resultaat van het project met als thema “Analyse van factoren voor een optimale spreiding van
het geprogrammeerde urencontingent gezinszorg” zal samen met de recente studie over de
programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen (uitgevoerd door een consortium van de
onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen van het Hoger Instituut voor de Arbeid- K.U.Leuven
en de onderzoeksgroep Welzijn en Verzorgingsstaat van de Universiteit Antwerpen) gebruikt
worden om de bestaande programmatie gezinszorg bij te sturen.

Binnen de sector van Jongerenwelzijn schreef de Vlaamse Regering met haar besluit van 16
januari 2009 twee nieuwe erkenningscategorieën in het besluit van de Vlaamse Regering van 13
juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de
bijzondere jeugdbijstand: diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) en
diensten voor crisishulp aan huis. Hiermee werd een juridische basis gelegd om het projectmatige
aanbod HCA en crisishulp aan huis te erkennen als voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand. Met het besluit van de administrateur-generaal van Jongerenwelzijn van 23 februari
2009 werden deze projecten, samen met ander aanbod inzake HCA en crisishulp aan huis dat al
vóór 2005 werd opgestart, geregulariseerd.

De projecten inzake de netwerken crisisjeugdhulp van de integrale jeugdhulp werden ofwel
overgeheveld naar andere sectoren, ofwel geïntegreerd in de reguliere werking van voorzieningen
van de bijzondere jeugdbijstand.

De overeenkomst met OSBJ inzake de intersectorale praktijkondersteuning jeugdrecht werd
stopgezet en in het meerjarenconvenant dat met de initiatiefnemer werd afgesloten geïntegreerd.

De time-outprojecten welzijn-onderwijs worden in cofinanciering met Onderwijs ondersteund.
Met het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende de toekenning van
subsidies voor time-outprojecten voor welzijn en onderwijs werd een basis gecreëerd waardoor
deze initiatieven niet langer als facultatieve maar als semi-gereglementeerde subsidies betoelaagd
kunnen worden.

Het project intersectorale aanpak van knelpuntdossiers was een voorafname van de hulpverlening
die geregeld wordt met het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot vaststelling van
de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd
hulpaanbod in de intersectorale aanpak van knelpuntdossiers. Dit project eindigt medio 2010.

Volgende projecten inzake armoedebestrijding, samenlevingsopbouw en schuldbemiddeling
vanuit de afdeling Welzijn en Samenleving werden geïmplementeerd in het werkveld of
wettelijk verankerd:

- Het project Gekleurde armoede van het Minderhedencentrum resulteerde in een seminarie en
verslagboek met aanbevelingen, die verder door het beleid en het werkveld gebruikt kunnen
worden.

- Het project Babybabbel van Leren Ondernemen werd vanaf 1 januari 2009 verankerd in het
Inloopteam Leuven.
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- Het project “Mediconsult” resulteerde in een samenwerking met “Dokters van de Wereld”,
waardoor het project met eigen middelen kan worden voortgezet.

- Het project van Link=Brussel werd gesubsidieerd voor de opstartfase. Nadien zal het project
verder gedragen worden met reguliere middelen van Samenlevingsopbouw Brussel.

- Het project “lokale adviescommissies” van Samenlevingsopbouw Antwerpen resulteerde in
een brochure met aanbevelingen voor een goede werking van de lokale adviescommissies.
Deze brochure werd aan alle OCMW’s bezorgd.

- Het project Grondrechtenboom wordt voortgezet met reguliere middelen van samenlevings-
opbouw Oost-Vlaanderen.

- De projecten in het kader van de projectoproep armoedebestrijding 2008 lopen nog. Een
evaluatie is dan ook nog niet mogelijk. Bij het beoordelen van de projecten was een van de
criteria wel dat de resultaten van deze projecten na een positieve evaluatie op termijn
implementeerbaar moeten worden in andere organisaties of beleidsdomeinen.

- Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling, dat op projectbasis van start ging, verkreeg na ver-
loop van tijd een nominatim subsidie. Door de wijziging van 10 juli 2008 van het decreet van
24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in
de Vlaamse Gemeenschap, krijgt de subsidie in de toekomst een decretale basis. Hiervoor
werk ik aan een uitvoeringsbesluit.

- Het project van Welzijnszorg Kempen loopt nog. Deze subsidie werd toegekend voor de
opstart van de collectieve dienst schuldenregeling, die verder zal blijven werken via middelen
van de deelnemende OCMW’s.

Voor de projecten en experimenten binnen de sector van het algemeen welzijnswerk vindt u het
antwoord op deze vraag in bijlage 4. In de kolom met als titel “Is er een wettelijke verankering van
het project?” wordt aangegeven in hoeverre dit project aanleiding heeft gegeven tot een wijziging
van de regelgeving om de verdere uitvoering of implementatie van de resultaten van het project
toe te laten. Onder de titel “Is het project of het resultaat geïmplementeerd in het werkveld?”
wordt per project aangegeven of de resultaten van het project daadwerkelijk zijn geïmplementeerd
in het werkveld.

Deze vraag is niet van toepassing voor het OPZ Geel.

Binnen de gehandicaptenzorg werd overeengekomen een structurele verankering te voorzien
voor het project ‘Yot – Kom binnen’ van vzw CGG Vlaams-Brabant Oost. Vanaf 1 januari 2008 is
het project erkend door het agentschap Zorg en Gezondheid via ministerieel besluit en structurele
subsidiëring. Het Agentschap Zorg en Gezondheid subsidieert 25.000 euro per CGZ (4 x 25.000
euro).

De wettelijke verankering van de proefprojecten CKO vanuit Kind en Gezin is het Besluit van de
Vlaamse Regering van 29 juni 2007 (BS 20 juli 2007) tot bepaling van het kader en van de
financiële ondersteuning van proefprojecten ‘centrum voor Kinderopvang’. De verlenging in 2009
werd geregeld met een Besluit van de Administrateur-Generaal van Kind en Gezin, die daartoe
beslissings-bevoegdheid heeft in het kader van het Decreet Kind en Gezin.

Vanuit het oprichtingsdecreet heeft Kind en Gezin de mogelijkheid om dergelijke projecten als
IBO KIK financieel te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2007 werd, na een aantal vooral infrastruc-
turele aanpassingen, en vanuit de gegevenheid dat de 'nestfunctie' dan wel degelijk gevat kon
worden als IBO-werking, een erkenning voor de IBO-werking toegekend binnen het bestaand
wettelijk kader.

Binnen de sector van preventieve kinderzorg zullen de projecten STOP 4-7 opgenomen worden in
de nieuwe regelgeving rond de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning. De projecten
Crisishulp betreffen een doorlopende opdracht van Integrale Jeugdhulp in het kader van het besluit
van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken
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rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de
integrale jeugdhulp. De opvoedingswinkels zijn gevat door het decreet van 13 juli 2007 houdende
de organisatie van opvoedingsondersteuning. Vanaf 15/12/08 werden de opvoedingswinkels
structureel erkend en wettelijk verankerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december
2008 betreffende de toekenning van een subsidie-enveloppe en kwaliteitslabel aan de
opvoedingswinkels.

5. Er werden geen projecten vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid afgevoerd omdat geen
bevredigend resultaat bereikt werd.

De projecten thuiszorg worden gekenmerkt door hun tijdelijk, vernieuwend en experimenteel
karakter. Zij moeten binnen de thema’s vallen die door de minister jaarlijks worden vastgelegd en
zijn in principe maar subsidiabel voor een projectjaar, tenzij de minister een thema opnieuw
vastlegt met het oog op een verlenging van projecten. Alle geselecteerde projecten thuiszorg
hebben hun projecttermijn doorlopen. De projecten van 2008 lopen nog tot 1 november 2009
(behalve het project van het OCMW van Heusden-Zolder (30 september 2009) en het project van
de vzw Landelijke thuiszorg rond gastopvang (15 oktober 2009)).

Van de in bijlage 2 opgelijste projecten van het Agentschap Jongerenwelzijn werd geen enkel
stopgezet omdat het geen bevredigende resultaten genereerde. Wel werd en wordt een aantal
projecten stopgezet die van bij aanvang een eenmalig karakter hebben:

- De projecten in het raam van de Prijs Jeugdzorg zijn telkens eenmalige initiatieven die de
laureaten in staat moeten stellen om hun aanbod in Vlaanderen te ontsluiten;

- Het project sensibiliseringscampagne pleegzorg 2007-2009 is een eenmalig initiatief, gericht
op het beter bekendmaken van pleegzorg bij de betrokken welzijnsactoren en de brede
maatschappij. Het loopt af op het eind van dit jaar en wordt niet verlengd;

- Het project “Week van de pleegzorg” is eveneens een eenmalig project dat vzw Pleegzorg
Vlaanderen ondersteunt bij de organisatie van de week van de pleegzorg;

- Het project pleegzorg: transitiefunctie in één loket pleegzorg dat door vzw SOPEH wordt
gedragen en is een wegbereider naar een provinciale organisatie van het private pleegzorg-
aanbod. Op het einde van het jaar wordt het project afgerond. Op basis van de tussentijdse
rapporten wordt verwacht dat het project voldoende materiaal en ervaringen zal hebben
gegenereerd om tijdens deze legislatuur de pleegzorg in Vlaanderen grondig te reorganiseren;

- Het project crisishulp aan huis – programmaleiding van vzw Sporen is stopgezet. Dit project
had als bedoeling intervisie tussen de verschillende initiatiefnemers te organiseren en een
kwaliteitsstandaard voor het aanbod crisishulp aan huis op te stellen. De opdracht van dit
project is gefinaliseerd en leverde mee het basismateriaal voor de creatie van de erkennings-
categorie voor dit aanbod;

- Het project outreaching vanuit geestelijke gezondheidszorg naar bijzondere jeugdzorg had van
bij aanvang een beperkte looptijd van 1 jaar. De subsidiëring van het initiatief werd nadien
overgenomen door het agentschap Zorg en Gezondheid.

Binnen de afdeling Welzijn en Samenleving werden geen projecten inzake armoedebestrijding,
samenlevingsopbouw en schuldbemiddeling afgevoerd wegens onbevredigende resultaten. Een
aantal projecten had een looptijd van 1 jaar, zonder de intentie deze te verlengen.

Voor de projecten en experimenten binnen de sector van het algemeen welzijnswerk vindt u het
antwoord op deze vraag in bijlage 4. De kolom “Is het project afgevoerd omdat geen bevredigend
resultaat werd bereikt?”geeft aan of het project is stopgezet omdat de doelstellingen niet of
onvoldoende zijn gehaald. Een “nee” duidt in dit geval hetzij op het gegeven dat het project niet
werd stopgezet, hetzij op het gegeven dat het project niet om die reden is stopgezet.

Deze vraag is niet van toepassing voor het OPZ Geel.
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De CKO-proefprojecten van Kind en Gezin werden niet tussentijds afgevoerd.

6. Er werden geen projecten of experimenten vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid verlengd.

Voor de sector thuiszorg werden enkele projecten verlengd. De projecten rond technologie en
dementie van 2005 werden nog verlengd in 2006. Het was daarbij de bedoeling om de initiatief-
nemers de mogelijkheid te bieden om de bevindingen en de resultaten van hun project 2005 verder
uit te diepen, te toetsen of te concretiseren (zie ook vraag 4).

Met de projecten rond de uitbouw van een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling en zijn
provinciale steunpunten werd gestart in 2002 en 2003. Deze projecten werden verlengd tot 2006.
De bedoeling van deze projecten was om te komen tot een structurele ondersteuning van een
Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling en om na te gaan op welke wijze de provinciale
steunpunten een ondersteunende en aanvullende werking konden uitbouwen of continueren (zie
ook vraag 4).

Het project van de vzw Landelijke thuiszorg rond het thema “gastgezin” in 2007, werd nog
verlengd in 2008. Dit met het oog op een structurele inbedding van de zorgvorm ‘gastopvang’ in
het nieuwe woonzorgdecreet van 13 maart 2009 (zie ook vraag 4).

Binnen het Agentschap Jongerenwelzijn loopt het project proeftuin De Overstap af eind 2009.
Momenteel wordt dit project geëvalueerd. Het resultaat van de evaluatie zal bepalend zijn voor het
verdere beleid ter zake.

Ouderwerking van vzw ROPPOV wordt projectmatig gecontinueerd. Actie 42 van ‘Perspectief!
Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg; visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van
kinderen en jongeren’ kondigt aan dat in elke regio dergelijke initiatieven zullen worden ontwik-
keld. Met deze ontwikkeling zal ook onderzocht worden op welke wijze dit aanbod op termijn
structureel ingebed kan worden.

Binnen de afdeling Welzijn en Samenleving werden volgende projecten verlengd:

- Het project Babybabbel van Leren Ondernemen werd met 2 maanden verlengd (november-
december 2008), zodat de werking vanaf 1 januari 2009 kon verankerd worden in het
Inloopteam Leuven.

- Het project Armoede In-Zicht van Welzijnszorg werd verlengd met 11 maanden om een
geïntegreerd vormingsnetwerk uit te bouwen. Bij het ontwikkelen van methodieken, het aan-
maken van vormingspakketten op maat en het geven van vorming over armoede, is het
belangrijk om voldoende vanuit de ervaringen van mensen in armoede te vertrekken. Daarom
werd de inzet van een ervaringsdeskundige gesubsidieerd.

- De projecten in het kader van de projectoproep armoedebestrijding die mogelijk verlengd
worden, hebben een langere looptijd nodig om het project ten volle te kunnen uitvoeren en
hun mogelijke ruimere implementatie na te gaan.

De laatste kolom in bijlage 4 geeft beknopt aan of een project binnen de sector van algemeen
welzijnswerk werd verlengd en zo ja, waarom.

Deze vraag is niet van toepassing voor het OPZ Geel.

Vanuit het VAPH werd in 2009 ter verlenging een restbedrag van 35.000 euro toegekend met
NGT aan het project ‘Yot – Kom binnen’ van vzw CGG Vlaams-Brabant Oost. In 2009 werd
eveneens het project van SOC Hagewinde eenmalig verlengd met zes maanden met oog op
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eventuele verspreiding naar andere, door het VAPH erkende, voorzieningen. Wegens budgettaire
redenen werd dit tot op heden niet meer verlengd.

Aanvankelijk was een duurtijd tot 31.12.2008 voorzien voor de CKO-projecten van Kind en
Gezin. Omdat evenwel meer tijd nodig bleek in functie van implementatie, werden de proef-
projecten met één jaar verlengd, zodat meer resultaten konden zichtbaar worden.

De projecten STOP 4-7 en Crisishulp binnen de sector van preventieve kinderzorg zijn geïnte-
greerd in de werking van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en worden jaarlijks
verlengd.

7. De resultaten van het project Youth at Risk vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn zijn veel-
belovend. Dit aanbod wordt verdergezet en uitgebreid, in eerste instantie met projectfinanciering,
omdat het niet geregulariseerd kan worden binnen de contouren van het besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de
voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

Het project residentieel kortdurend jongerenprogramma van De Sleutel creëert bijkomende
middelen voor een RIZIV-voorziening die de initiatiefnemer in staat stelt om een gericht aanbod
voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie of die een als misdrijf omschreven
feit hebben gepleegd te ontwikkelen en hun families intensief bij de begeleiding te betrekken. Dit
project kan niet geïntegreerd worden in de reguliere werking van de bijzondere jeugdbijstand.

Het project ‘Bind-Kracht’ binnen de sector van de afdeling Welzijn en Samenleving ontvangt
momenteel een subsidie zonder dat er een regelgevend kader voor bestaat. Er kan slechts een
regelgevend kader worden ontwikkeld van zodra er voldoende afstemming bestaat tussen de
verschillende aanbieders van vormingen inzake armoede.

Binnen de sector algemeen welzijnswerk werden over de periode 2005-2008 geen projecten of
experimenten gesubsidieerd die jaar na jaar verlengd worden zonder de intentie hiervoor
regelgeving te ontwikkelen.

Deze vraag is niet van toepassing voor het OPZ Geel.

De CKO-proefprojecten van Kind en Gezin zullen eindigen per 31.12.2009, omdat dan voldoende
informatie en inzichten verzameld zullen zijn om een antwoord te kunnen formuleren op de
initiële vragen. Dit impliceert niet dat de betrokken samenwerkingen hoe dan ook zullen eindigen.
De beslissing daartoe nemen zij zelf. Wel wordt vanaf 2010 geen specifieke projectopvolging en -
subsidie meer voorzien. Het verdere perspectief voor samenwerking in de kinderopvang zal wor-
den opgenomen in het kader van het komende decreet kinderopvang.

BIJLAGEN

1. overzicht projecten thuiszorg 2005-2008;
2. overzicht projecten Jongerenwelzijn 2005-2008;
3. overzicht projecten Welzijn en Samenleving 2005-2008;
4. overzicht projecten Algemeen Welzijnswerk 2005-2008.

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/4/antw.004.bijl.002.xls
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/4/antw.004.bijl.004.xls
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/4/antw.004.bijl.001.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/4/antw.004.bijl.003.doc
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 5
van 28 september 2009
van HELGA STEVENS

Persoonsgebonden budget gehandicapten - Stand van zaken

De experimentele invoering van het persoonsgebonden budget (PGB) is nu zo’n jaar oud. In
september 2008 werden de deelnemers geselecteerd.

Graag kreeg ik enige verduidelijking omtrent onderstaande punten.

1. Hoeveel personen stapten uiteindelijk in en hoeveel personen maken vandaag nog deel uit van het
PGB-experiment?

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom geselecteerde deelnemers niet instapten of uitstapten?

2. Kan de minister een overzicht geven wanneer de effectieve deelnemers aan de slag gegaan zijn
met hun budget? Zijn er nog deelnemers die geen budget hebben?

3. Zijn er al tussentijdse rapporten/evaluaties van UA (Universiteit Antwerpen), KUL (Katholieke
Universiteit Leuven), expertencommissie of studiecel van het VAPH (Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap) afgeleverd? Zo ja, over welke aspecten?

Zijn deze documenten publiek raadpleegbaar?

4. Acht de minister het nuttig nog mensen te laten instappen (binnen of buiten de uitgekozen regio’s)
om een beter beeld te krijgen (en eventueel de eerste evaluaties en vaststellingen te verwerken)?

Dit zou financieel mogelijk moeten zijn, aangezien niet alle 200 voorziene plaatsen werden
ingevuld.

5. Heeft de minister een bestemming voor de middelen die, gezien het geringer aantal effectieve
deelnemers, niet gebruikt zullen worden binnen het PGB-experiment? Kunnen deze nog in 2009
gebruikt worden voor uitbreidingsbeleid?

6. In een rapport van het Expertisecentrum Onafhankelijk Leven wordt gemeld dat niet door het
VAPH erkende zorgaanbieders de facto niet konden participeren omdat enkel de erkende
zorgaanbieders werden geïnformeerd en er (nog steeds?) geen formulier beschikbaar is voor
andere zorgaanbieders om een licentie aan te vragen in het kader van dit experiment.

Klopt dit? Hoe reageert de minister hierop?

7. Ik verneem dat verschillende kandidaten zich niet konden vinden in het feit en het zelfs
discriminatoir vinden dat zij op basis van hun woonplaats niet alleen niet konden deelnemen, maar
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daardoor bovendien ook niet in aanmerking komen voor de zorggarantie die gegarandeerd wordt
aan de deelnemers.

Hoe reageert de minister daarop, vooral omtrent het aspect van zorggarantie?

8. Kiest een budgethouder ervoor om zijn volledige budget of een deel ervan te gebruiken voor het
inkopen van ondersteuning bij een voorziening, dan wordt dit (deel)budget met 15 % verhoogd.
De budgethouder die zelf assistenten aanwerft, krijgt niet dergelijke verhoging van maximaal
15 % voor (te bewijzen) overheadkosten. Wel een budgetverhoging voor de persoonlijke
assistenten van 2 %.

Waarom dit onderscheid? Welke beleidsvisie hanteert de minister?

9. Hoeveel voorzieningen wensen voor één of meerdere gebruikers enkel met trekkingsrechten te
werken? Wat is het totaalaantal betrokken voorzieningen?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 5 van 28 september 2009
van HELGA STEVENS

1. De initiële groep (september 2008, start van het experiment) bestond uit 200 kandidaten. Eind
oktober 2008, toen de onderzoekers de nulmeting uitvoerden, waren er 178 kandidaten die nog
verder wilden deelnemen. In april 2009 werd een volgende fase van het experiment ingezet, name-
lijk het toekennen van de budgetten en het organiseren van de ondersteuning door de budget-
houders. Op dat ogenblik waren er nog 170 personen die deelnamen aan het experiment en zij
kregen allen een beslissingsbrief met de hoogte van hun budget. Op 1 oktober zijn er 138 budget-
houders die het experiment verder zetten en daadwerkelijk met een PGB aan de slag zijn gegaan.

De redenen waarom geselecteerde deelnemers niet in- of uitstapten, is voorwerp van het flan-
kerend wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoeksrapport zal worden opgeleverd nadat het
experiment is afgelopen (het experiment loopt af eind 2010, dus het rapport mag verwacht worden
in het voorjaar van 2011).

2. Op 21 april 2009 werd aan de personen die op dat ogenblik nog deelnamen aan het experiment een
budget toegekend. Wanneer de budgethouders concreet zijn gestart met het besteden van hun
PGB, is voorwerp van de monitoring tijdens het experiment. Het hieraan verbonden onderzoeks-
rapport zal worden opgeleverd nadat het experiment is afgelopen (het experiment loopt af eind
2010, dus het rapport mag verwacht worden in het voorjaar van 2011).

Op dit ogenblik zijn 138 budgethouders effectief aan de slag met hun budget.

3. Er zijn momenteel geen formeel opgeleverde tussentijdse rapporten.

4. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het niet wenselijk dat er nu nog mensen in het experiment
instappen, omdat dit ons niets meer zal leren in het kader van het experiment. De deelnemers
dienen immers een nulmeting te ondergaan, om nadien het effect van het werken met een budget
te kunnen vaststellen, er dient een fase van vraagverduidelijking te worden doorlopen, de budget-
houders moeten minimaal een jaar aan de slag zijn met hun budget om het effect ervan in kaart te
kunnen brengen … Aan deze voorwaarden kan nu niet meer worden voldaan mochten personen
met een handicap alsnog instappen.

5. Deze resterende middelen zullen ingezet worden voor PAB’s, plaatsen Zorg in Natura en/of
knelpuntdossiers.

6. Dit klopt niet. Naast alle door het VAPH erkende voorzieningen en ambulante diensten, werden
ook alle reguliere diensten die onder het kwaliteitsdecreet vallen geïnformeerd over het PGB-
experiment, De licentievoorwaarden en het aanvraagformulier kunnen op eenvoudig verzoek
worden verstrekt en deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website van het VAPH. Op
deze manier krijgen niet door het VAPH erkende organisaties ook de mogelijkheid om in het
kader van het experiment ondersteuning aan te bieden aan PGB-budgethouders.

7. Om het leereffect te garanderen, werden de personen met een handicap die aan het PGB-expe-
riment konden deelnemen, geconcentreerd in twee regio’s: de regio Antwerpen-Stad en de regio
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Halle-Vilvoorde. Deze twee regio’s werden geselecteerd op basis van wetenschappelijke criteria,
bepaald door de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen.

Aangezien het om een experiment gaat, waarvoor een wettelijke basis bestaat, kan er bovendien
ook geen sprake zijn van discriminatie. Er werd immers een steekproef gedaan uit de ganse popu-
latie van mogelijke kandidaten in de twee regio’s, op basis van de criteria zoals die in de PGB-
resolutie zijn opgenomen en op basis van andere wetenschappelijke criteria. Kandidaten die aan
deze criteria voldeden, werden at random uit de populatie geselecteerd.

De zorggarantie voor de kandidaten werd ingegeven als incentive om het experiment te volein-
digen.

8. In het experiment is er maar één overheadkost voorzien, en dat is wanneer de budgethouder voor
zijn ondersteuning een beroep doet op een voorziening of ambulante dienst die een licentie heeft
om zorg aan te bieden gedurende het experiment. In een eerder onderzoeksrapport, in het kader
van de studie zorggradatie, werd immers aangetoond dat er een overheadkost is voor voorzie-
ningen en dat deze samenhangt met de zorggebonden personeelskosten.

Voor een budgethouder die zelf zijn ondersteuning organiseert, is er geen wetenschappelijk onder-
zoek dat aantoont dat er overheadkosten zijn en hoeveel deze zouden bedragen, daarom werd er
hiervoor in het experiment geen overheadkost voorzien. De twee procent waarnaar u refereert, is
een budgetverhoging die in het experiment mogelijk is binnen de budgettaire marges van het ex-
periment voor diegenen die zelf hun zorg organiseren. De budgethouder kan mogelijke overhead-
kosten ten gevolge van de organisatie van zijn ondersteuning vanuit zijn PGB betalen, met een
maximum van 5% van zijn jaarbudget. Dezelfde regeling is momenteel bij PAB van toepassing.

9. Dit zal blijken uit de monitoring tijdens het experiment.
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VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 6
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Beleidsondersteuning - VRT-programma’s

Voor de ondersteuning van het beleid kan een minister een beroep doen op de VRT. Het gaat vaak om
kortere info- of sensibiliseringsblokjes op radio of televisie, maar het ook gaan om
televisieprogramma’s die in opdracht van de minister worden gemaakt of gesubsidieerd.

Graag had ik, voor de beleidsdomeinen van de minister, hierover de volgende vraag gesteld.

Heeft de minister ter ondersteuning voor haar of zijn beleid reeds opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes of worden er reeds gepland? Zo ja, welke en wat is de geraamde kostprijs
hiervan?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 2, Lieten nr. 2, Bourgeois nr. 5,
Vandeurzen nr. 6, Crevits nr. 9, Van den Bossche nr. 4, Muyters nr. 2, Schauvliege nr. 6, Smet nr.
8).
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 6 van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister,
bevoegd voor het mediabeleid.
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Vraag nr. 7
van 29 september 2009
van JORIS VAN HAUTHEM

Harmonisering vaccinatiebeleid - Protocolakkoord

Op 20 maart 2003 werd een protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de overheden
bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende de harmonisering van het
vaccinatiebeleid.

Is de Vlaamse Regering, onder meer in het licht van het Vlaamse regeerakkoord, nog gebonden door
dit protocolakkoord?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 29 september 2009

van JORIS VAN HAUTHEM

Op de recente interministeriële conferentie volksgezondheid van 28 september 2009 werd een nieuw
“Protocolakkoord Preventie” goedgekeurd.

Door dit protocolakkoord vervalt het protocolakkoord van 20 maart 2003 niet. Het nieuwe protocol-
akkoord stelt letterlijk in hoofdstuk I, Algemene principes:
“de bestaande protocolakkoorden in verband met opsporing en vaccinatie blijven onverminderd van
toepassing, voor zover ze niet worden gewijzigd of vervangen door dit protocolakkoord”.

Onder hoofdstuk IV Preventieprogramma’s is er een luik 1A. HPV-vaccinatie.
Hierdoor vormt HPV-vaccinatie een uitzondering op het protocolakkoord van 2003. Dit moet de
mogelijkheid bieden om op een asymmetrische manier te komen tot veralgemeende vaccinatie tegen
HPV voor de meisjes binnen de Vlaamse Gemeenschap zonder dat dit noodzakelijk ook gebeurt in de
andere Gemeenschappen. Door dit nieuwe protocolakkoord engageert de federale overheid zich tot
cofinanciering van deze HPV-vaccinatie op dezelfde wijze als dit het geval is voor andere vaccins in
het reeds bestaande protocolakkoord van 20 maart 2003: 2/3 ten laste van het RIZIV en 1/3 ten laste
van de begroting van de Vlaamse overheid.

Ik hoop deze vaccinatie met potentieel belangrijke volksgezondheidskundige impact concreet te
kunnen starten in september 2010.
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VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 8
van 29 september 2009
van LODE VEREECK

Hulpmiddelen voor gehandicapten - Terugbetaling

Op 17 september 2009 verscheen in De Standaard het volgende artikel:

“Het Rekenhof is kritisch voor de manier waarop personen met een handicap hulpmiddelen krijgen
terugbetaald.

BRUSSEL

Personen met een handicap kunnen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een
terugbetaling krijgen voor de hulpmiddelen die ze wegens hun handicap moeten aankopen. Dat kan
gaan van een stuurbol in de auto of een toetsenbord met grote toetsen tot een geleidehond en een
aangepaste badkamer.

Maar de regelgeving bevat tegenstrijdigheden, stelt het Rekenhof vast. De terugbetaalde
hulpmiddelen, goed voor 31 miljoen euro, zijn opgenomen in een refertelijst. Die houdt er geen
rekening mee dat een hulpmiddel voor een persoon met een welbepaalde handicap ook iemand met
een andere handicap ten goede kan komen.

Dat heeft tot gevolg dat de administratie sommige gehandicapten een fictieve functiebeperking
toekent, om hen het hulpmiddel dat ze nodig hebben, toch toe te kunnen kennen omdat ze daar anders
geen recht op hebben. Zo werden tot voor kort personen met een mentale handicap heel vaak
beschouwd als personen met een motorische handicap omdat ze dan veel makkelijker een
terugbetaling krijgen.

'Uitvoerders van de regelgeving zien zich soms genoodzaakt kunstgrepen toe te passen om een
noodzakelijk hulpmiddel te kunnen verstrekken', schrijft het Rekenhof. 'Dat die creatieve oplossingen
ook nog eens per provincie kunnen verschillen, is een element dat bijdraagt tot de ongelijke
behandeling van de aanvragers.'

Zo kan de tegemoetkoming voor de aanpassing van een badkamer ofwel 1.283 euro bedragen ofwel
2.681 euro. In de ene provincie is het al makkelijker om de hogere terugbetaling te krijgen dan in de
andere. Dat komt omdat de provinciale diensten niet altijd dezelfde 'creatieve' oplossing hebben
gekozen om personen met een handicap toch de hulp te geven waarop ze volgens de dienst recht
hebben.

Ook met de hoogte van de bedragen loopt het mis. Wie een aangepaste bureaustoel nodig heeft, krijgt
die volledig terugbetaald, zonder dat het bedrag van een gewone bureaustoel in mindering wordt
gebracht. Voor verbouwingen is de tegemoetkoming in vele gevallen te laag. Een aantal dure,
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geavanceerde hulpmiddelen zouden wel eens te duur verkocht kunnen worden, vreest het Rekenhof.
Alleen is de controle daarvan nog maar pas gestart.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zegt dat hij vaststellingen heeft gedaan die
gelijklopen met de bevindingen van het Rekenhof. Onder de vorige regeerperiode is al een aantal
maatregelen genomen om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en in te korten.

Vandeurzen neemt zich voor om de omstreden refertelijsten zo snel mogelijk en volledig te vervangen
door 'hulpmiddelenfiches'. Die houden rekening met de noden van de gehandicapten. Alle betrokkenen
krijgen een opleiding om de nieuwe procedure goed toe te passen. (wwi)”

1. Klopt het dat het bedrag van terugbetaling voor bepaalde kosten van gehandicapten kan
verschillen van gemeente tot gemeente doordat de administratie fictieve functiebeperkingen moet
toekennen?

Zo ja, hoe gaat de minister dit aanpakken? Gaat voor sommige provincies de terugbetaling stijgen?

2. Zal er een rechtzetting gebeuren naar gehandicapten die minder terugbetaling hebben ontvangen
omdat ze toevallig in een provincie wonen waar er minder wordt terugbetaald?



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -407-

JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 8 van 29 september 2009

van LODE VEREECK

1. De indeling van de refertelijst gaat uit van algemene categorieën van functiebeperkingen en
interventieniveaus. Bepaalde hulpmiddelen kunnen noodzakelijk zijn maar wanneer de persoon
niet voldoet aan de criteria om de juiste functiebeperking en interventieniveau toegekend te
krijgen, kon het hulpmiddel niet toegekend worden. Dat er hierdoor een verschil in terugbetaling
zou ontstaan zijn tussen de verschillende provinciale afdelingen, klopt niet helemaal.

Elk dossier is uniek en vaak een complexe combinatie van verschillende factoren. Daarom is een
multidisciplinaire aanpak een garantie voor een integrale en geïndividualiseerde benadering.
Hieraan zijn echter consequenties verbonden in die zin dat elk lid van een provinciale evaluatie-
commissie (PEC) eigen ervaringen, kennis en visies meebrengt waardoor de 5 verschillende
PEC’s verschillende visies en gewoonten kunnen ontwikkelen. Het is uiteraard de bedoeling om
uniformiteit te bekomen zodat voor gelijkaardige situaties dezelfde rechten gelden.

Om dit te bewerkstelligen en in te spelen op de opmerking van het Rekenhof, heeft het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) recent een aantal maatregelen genomen die
van toepassing zijn voor aanvragen vanaf 1 januari 2009.

Door een aanpassing van het hulpmiddelenbesluit op 12 december 2008 werd een gerichte uit-
breiding van de refertelijst doorgevoerd. Zo worden enkele functiebeperkingen/interventie-niveaus
aangevuld met bepaalde hulpmiddelen die voordien enkel onder andere lijsten opgenomen waren.
Daarnaast werd er een nieuwe lijst gecreëerd voor personen met beperking van de “intellectuele en
andere mentale functies”.

Omdat de refertelijst niet voor elke bijzondere situatie een sluitend antwoord kan bieden, werd de
mogelijkheid ingevoerd om via de arts van de provinciale afdeling een noodzakelijk hulpmiddel
toegekend te krijgen dat niet onder de toegekende functiebeperking(en)/interventieniveau gecata-
logeerd staat. Sedert de invoering vanaf 1 januari 2009 zijn er ongeveer 110 dossiers via deze
procedure behandeld. Deze nieuwe procedure zal op termijn geëvalueerd worden.

Het VAPH zal ook een voorstel indienen om een aantal vergoedingen die in de refertelijst voor-
zien zijn voor verbouwingswerken aan de woning aan te passen en gelijk te trekken over de
interventieniveaus. In hoeverre dit voorstel kan doorgevoerd worden, zal verder onderzocht
worden.

Bij de bepaling van de refertebedragen voor werk- en bureaustoelen werd de kostprijs van een
gewone bureaustoel reeds in mindering gebracht. Op korte termijn zal de refertelijst voor de aan
de functiebeperking aangepaste werk- en bureaustoelen verduidelijkt worden zodat ook hier de
onduidelijkheid kan weggenomen worden.

Om een uniforme werking te garanderen, is ook geregeld overleg tussen de diverse beslissings-
organen noodzakelijk. In 2008 werd een nota opgemaakt door de administratie van het VAPH
waarin richtlijnen werden gegeven met betrekking tot het toekennen van interventieniveaus en
functiebeperkingen. Dit document werd positief onthaald door de voorzitters van de PEC’s en
adviescommissies voor heroverweging (HOC). Bovendien bieden deze richtlijnen ook voor de
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provinciale afdelingen een stevige basis om te komen tot een gelijke beoordeling en behandeling
van aanvragen.

2. Er zal geen rechtzetting gebeuren omdat de PEC of HOC de aanvragen multidisciplinair beoor-
deelden rekening houdend met de diverse elementen van het aanvraagdossier.
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Vraag nr. 9
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Ziekteverzuim

In opvolging van mijn schriftelijke vraag van 27 februari 2008 aan alle ministers had ik graag
volgende vragen gesteld over het personeel van de departementen en verzelfstandigde agentschappen
binnen hun respectieve beleidsdomeinen.

1. Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden genoteerd binnen de
respectieve departementen en agentschappen? Kan de minister de cijfers meedelen voor 2008 en
de stand van zaken in 2009?

2. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode
vastgesteld?

3. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd
in dezelfde periode?

4. Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5. Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode
vastgesteld?

6. Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7. Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 5, Lieten nr. 4, Bourgeois nr. 9,
Vandeurzen nr. 9, Crevits nr. 13, Van den Bossche nr. 5, Muyters nr. 4, Schauvliege nr. 8, Smet
nr. 14).
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 29 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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Vraag nr. 10
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Rechtszaken

De Vlaamse Regering, de respectieve departementen en verzelfstandigde agentschappen hebben
rechtszaken hangende bij het Grondwettelijke Hof, de Raad van State en de rechtbanken. Hiervoor
wordt een beroep gedaan op advocaten.

1. Hoeveel juridische betwistingen zijn er hangende per minister en diens departementen en
verzelfstandigde agentschappen?

2. Kan de minister een overzicht geven van de advocaten die thans een hangende rechtszaak hebben,
met vermelding van hun erelonen/provisies?

3. a) Binnen welk stadium van een dispuut/onrechtmatigheid wordt er zelf een rechtszaak opgestart,
en dit per departement en verzelfstandigd agentschap?

b) In welke mater wordt er geopteerd voor een dading?

c) Hoe worden de advocaten geselecteerd?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 6, Lieten nr. 5, Bourgeois nr. 10,
Vandeurzen nr. 10, Crevits nr. 14, Van den Bossche nr. 6, Muyters nr. 5, Schauvliege nr. 9, Smet
nr. 15).
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 10 van 29 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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Vraag nr. 11
van 30 september 2009
van LODE VEREECK

Zorgsector - Wachtlijsten

Tussen 2003 en 2008 zijn de wachtlijsten in de zorgsector verdubbeld naar meer dan 10.500 plaatsen,
terwijl de Vlaamse Regering structurele oplossingen zoals het persoonsgebonden budget (PGB) in een
proeffase houdt.

Het wegwerken van de bestaande wachtlijsten vereist een jaarlijkse bijkomende investering van 50
miljoen euro, waarvoor door de keuzes van de regering alvast de eerste twee jaren geen budgettaire
ruimte voorhanden is.

1. Hoe zal de schrijnende problematiek van de wachtlijsten beleidsmatig worden weggewerkt?
Welke concrete beleidsmaatregelen zullen er worden genomen en wat is het daartoe beleidsmatig
vooropgestelde tijdsbestek?

2. Wanneer wordt het proefproject inzake het PGB geëvalueerd en indien deze evaluatie reeds
doorgang zou hebben gevonden, wat zijn ter zake de conclusies? Zal het PGB al dan niet versneld
worden doorgevoerd om aan de specifieke noden van de zorgbehoevenden tegemoet te komen en
wat is daartoe de vooropgestelde timing?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 11 van 30 september 2009

van LODE VEREECK

1. De problematiek van de wachtlijsten werd op het einde van de vorige legislatuur besproken in het
Vlaams Parlement, op basis van de meerjarenanalyse uitgevoerd door het VAPH. Dit gaf aan-
leiding tot een resolutie, waarin de krijtlijnen werden uitgetekend om een antwoord te bieden aan
de wachtlijstproblematiek.

Bij de toelichting van mijn beleidsnota zal ik hierop verder ingaan.

Het uitbreidingsbeleid voor 2010 is een eerste aanzet om verder werk te maken van de afbouw van
het aantal urgent wachtenden.
Het definiëren van het uitbreidingsbeleid voor 2010 is momenteel in voorbereiding.
Op 23 oktober 2009 geef ik hierover een mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering.

Daarna wordt een meerjarenplan 2011-2014 opgesteld. Ook dat zal ik ten gepaste tijde toelichten.

2. Het experiment loopt tot eind 2010. Daarna, in het voorjaar van 2011, zal het onderzoeksrapport
worden opgeleverd, als resultaat van het aan het experiment flankerend wetenschappelijk onder-
zoek. Op basis van het wetenschappelijk en methodologisch correct onderbouwd onderzoeksrap-
port zal ik een debat voeren over de conclusies van het onderzoek.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -415-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 12
van 1 oktober 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Rusthuizen en serviceflats - Europese Dienstenrichtlijn

Aangezien de uitbating van rusthuizen en serviceflats voor senioren in essentie een commerciële
dienstverlening betreft, weliswaar gekoppeld aan kwaliteitsnormen en andere gedragsregels, vallen het
Vlaams vergunnings- én erkenningsstelsel hieromtrent onder het toepassingsgebied van de Europese
Dienstenrichtlijn en moeten zij derhalve getoetst worden aan de artikelen 9 en 10 van deze richtlijn.

Nu moet deze toetsing uitgevoerd en aan de EU-commissie gerapporteerd zijn tegen eind dit jaar.
Meer concreet moet de Vlaamse overheid volgens artikel 39 van deze richtlijn uiterlijk op 28
december 2009 de EU-commissie inlichten op basis van welke redenen zij deze vergunningsstelsels
met de bepalingen van de Dienstenrichtlijn in overeenstemming acht.

1. Is de Vlaamse overheid klaar met de toetsing van de betrokken Vlaamse regelgeving die een
vergunnings- én een erkenningsplicht aan de uitbaters van rusthuizen en serviceflats voor senioren
oplegt?

Indien dat niet het geval is, wanneer zal deze toetsing uitgevoerd zijn?

Indien dit het geval is, op basis van welke redenen acht zij deze twee vergunningsstelsels al dan
niet met de bepalingen van de Dienstenrichtlijn in overeenstemming?

2. Is de screening op basis van de door de Vlaamse Regering op 9 mei 2008 aanbevolen DIT-
methodiek (dienstenimpacttoets) uitgevoerd? Indien niet, om welke redenen is dit niet zo gebeurd?
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op vraag nr. 12 van 1 oktober 2009

van BOUDEWIJN BOUCKAERT

1. In uw vraagstelling gaat u ervan uit dat rusthuizen en serviceflats voor senioren onder het
toepassingsgebied van de Europese dienstenrichtlijn vallen.

Uw stelling geeft één van de vele bestaande interpretaties weer die bestaan omtrent de concrete
invulling van de begrippen die cruciaal zijn bij de beoordeling of een bepaalde dienst onder het
concrete toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn valt. Het gaat dan om de kernbegrippen
“dienst in de zin van het EG-verdrag’ alsook “sociale diensten en gezondheidsdiensten in de zin
van art. 2, lid 2, f) en j) dienstenrichtlijn”. Bij gebrek aan (duidelijke) Europese rechtspraak
omtrent deze begrippen en hun concrete toepassing op de (Vlaamse) welzijnssector, is een een-
duidig begrip ervan niet mogelijk.

Ikzelf houd de volgende interpretatie aan:

- voor woonzorgcentra: Deze vallen in een grijze zone bij het beoordelen of het hier om een
“dienst in de zin van het EG-verdrag” gaat. Het gaat om diensten die voor een groot deel met
(federale of Vlaamse) overheidsmiddelen bekostigd worden, waardoor het betwistbaar is of
het al dan niet “diensten in de zin van het EG-verdrag” (die m.a.w. tegen vergoeding als
economische tegenprestatie geschiedt) betreft.

Ongeacht of deze diensten nu “diensten in de zin van het EG-verdrag” zijn; zij vallen hoe dan
ook onder het uitzonderingsregime van de dienstenrichtlijn (art. 2) en meer bepaald onder
“gezondheidsdiensten” van art. 2, lid 2, f) dienstenrichtlijn. De Europese Commissie inter-
preteert het begrip “gezondheidsdienst” in het Implementatiehandboek als zijnde een medisch-
farmaceutische dienst die verleend wordt aan patiënten door een beoefenaar van een geregle-
menteerde beroep in de gezondheidszorg en aan deze laatste is voorbehouden. De dienst heeft
de bedoeling de patiënts gezondheid te beoordelen, te bewaren of te verbeteren

Deze gezondheidsdiensten die verleend worden aan bewoners van woonzorgcentra, vormen
mijns inziens het meest wezenlijke deel van de dienstverlening. De andere diensten die er ver-
leend worden, zijn met andere woorden ondergeschikt aan en noodzakelijk om de gezond-
heidszorgdiensten uit te oefenen.

- voor serviceflats: Deze vallen inderdaad onder het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn.
Vooreerst betreft het een “dienst in de zin van het EG-verdrag”. De bewoner van een service-
flat betaalt immers een vergoeding die men als een economische tegenprestatie kan duiden. Ik
ben van oordeel dat deze diensten ook niet onder het uitzonderingsregime vallen van art. 2 van
de dienstenrichtlijn. Bezwaarlijk kan men immers stellen dat hier gaat om “sociale diensten of
gezondheidsdiensten in de zin van art. 2, lid 2, f) en j) dienstenrichtlijn”.

In principe moet de regelgeving dus inderdaad gescreend worden op conformiteit met art. 9 en
10 van de dienstenrichtlijn. De regelgeving voor groepen van assistentiewoningen voorziet
echter niet in een vergunningsstelsel in de zin van de dienstenrichtlijn (art. 4, d) diensten-
richtlijn). Het Woonzorgdecreet voorziet daarentegen een aanmeldingsplicht. Deze aanmel-
dingsplicht impliceert namelijk niet dat er een positieve beslissing van de overheid nodig is
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alvorens te mogen starten met het oprichten en uitbaten van een groep van assistentie-
woningen. Het screenen op conformiteit met de artikelen 9 en 10, die van toepassing zijn op
vergunningsstelsels, is dus niet mogelijk wegens gebrek aan voorwerp.

2. Zoals aangetoond in 1. is geen screening gebeurd op conformiteit met de artikelen 9 en 10 van de
dienstenrichtlijn van de regelgeving omtrent woonzorgcentra en serviceflats (inmiddels door het
Woonzorgdecreet omgedoopt tot groepen van assistentiewoningen).
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Vraag nr. 13
van 1 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Vlaamse Zorgkas - Administratieve boetes

Het probleem betreft het uitreiken van administratieve boetes door de Vlaamse Zorgkas voor een
bedrag van 250 euro per persoon in geval van niet-betaling op de vervaldag of een laattijdige betaling
van de bijdragen voor de zorgverzekering.

Geregeld verneem ik dat deze administratieve boetes vaak exorbitant hoog zijn en dat de manier van
aflevering vaak te wensen overlaat (gebrek aan communicatie, afwezigheid van herinneringen, …).
Vaak krijgen de mensen geen herinneringsbrief, maar worden de boetes afgeleverd bij
deurwaardersexploot, waardoor er onvoorziene procedurekosten bijkomen.

Er bestaat dus een groot verschil tussen de echte sociale noodzaak waarvoor het systeem in het leven
werd geroepen en de opgelegde sancties die, heel tegenstrijdig, veeleer anti-sociale maatregelen zijn,
aangezien vaak de zwaksten in de samenleving erdoor worden getroffen.

1. Wordt een substantiële vermindering van de administratieve boetes overwogen op korte termijn?

2. Wordt er in afwachting van een dergelijke hervorming gedacht aan een spreiding van de
administratieve boetes?

3. Hoeveel mensen kregen in de Vlaamse provincies en in Vlaams-Brabant, per gemeente, in 2008
een administratieve boete?
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op vraag nr. 13 van 1 oktober 2009

van CHRISTIAN VAN EYKEN

1. De decreetswijziging van 30 april 2009 heeft geen vermindering van de administratieve geldboete
ingevoerd. Daarvoor zijn op korte termijn ook geen plannen. Wel werden de boetes die waren opge-
legd wegens te laat betalen kwijtgescholden.

2. Wie een administratieve boete wordt opgelegd kan een afbetalingsplan aanvragen bij het Vlaams
Zorgfonds.

3. Hieronder vindt u als bijlage per provincie een overzicht van het aantal boetes dat voor het jaar 2008
werd opgelegd. Tevens vindt u een overzicht per gemeente in Vlaams-Brabant.

Provincie Aantal boetes
Antwerpen 4219
Limburg 1810
Oost-Vlaanderen 2941
West-Vlaanderen 2291
Vlaams-Brabant 2630
Totaal 13891

Gemeente Aantal boetes
Aarschot 46
Affligem 27
Asse 98
Beersel 61
Begijnendijk 9
Bekkevoort 7
Bertem 15
Bever 8
Bierbeek 7
Boortmeerbeek 20
Boutersem 5
Diest 48
Dilbeek 117
Drogenbos 25
Galmaarden 15
Geetbets 10
Glabbeek 5
Gooik 9
Grimbergen 93
Haacht 16
Halle 64
Herent 21
Herne 5
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Gemeente Aantal boetes
Hoegaarden 12
Hoeilaart 30
Holsbeek 7
Huldenberg 23
Kampenhout 14
Kapelle-Op-Den-Bos 9
Keerbergen 18
Kortenaken 15
Kortenberg 34
Kraainem 74
Landen 22
Lennik 11
Leuven 328
Liedekerke 29
Linkebeek 31
Linter 9
Londerzeel 27
Lubbeek 12
Machelen 61
Meise 35
Merchtem 31
Opwijk 17
Oud-Heverlee 13
Overijse 95
Pepingen 5
Roosdaal 21
Rotselaar 11
Scherpenheuvel-Zichem 40
Sint-Genesius-Rode 73
Sint-Pieters-Leeuw 107
Steenokkerzeel 20
Ternat 21
Tervuren 72
Tielt-Winge 17
Tienen 67
Tremelo 24
Vilvoorde 131
Wemmel 91
Wezembeek-Oppem 59
Zaventem 141
Zemst 29
Zoutleeuw 13
Totaal 2630
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Vraag nr. 14
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Externe consultants - Regelingen

Voor bijkomend advies bij onder meer het opstellen van ontwerpen van decreet, worden de leden van
de Vlaamse Regering soms bijgestaan door externe adviseurs en consultants.

1. In welke situaties heeft de minister nood aan extern betaald advies?

2. In welke mate wordt er een beroep gedaan op de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap?

3. Wie zijn de externe adviseurs waarop de minister een beroep doet indien nodig?

Op welke basis werden zij geselecteerd?

4. In hoeverre zijn er met deze consultants en adviseurs afspraken inzake de kostprijs voor extern
advies of begeleiding?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 8, Lieten nr. 6, Bourgeois nr. 14,
Vandeurzen nr. 14, Crevits nr. 18, Van den Bossche nr. 7, Muyters nr. 10, Schauvliege nr. 14,
Smet nr. 20).
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op vraag nr. 14 van 1 oktober 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal gegeven worden door de heer Kris Peeters, bevoegd voor het
algemeen regeringsbeleid.
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Vraag nr. 15
van 1 oktober 2009
van PETER GYSBRECHTS

Hartcentra Kempen - Stand van zaken

De Kempen hebben een acute behoefte aan een hartcentrum. De lange afstanden en rijtijden zijn
letterlijk moordend voor de patiënt. De goedkeuring voor de nieuwe hartcentra laat echter weer op
zich wachten. De Raad van State heeft de regelgeving voor de oprichting van nieuwe hartcentra in de
Kempen vernietigd. Dit betekent een aanzienlijk uitstel van enkele maanden vooraleer men ten
vroegste met een nieuwe regelgeving voor de dag kan komen. Minister Laurette Onkelinx zal pas
volgende maand starten met een gesprek met enkele specialisten.

Daartegenover staat dat de Kempen twee dossiers hebben ingediend voor een nieuw hartcentrum.
Nochtans was één dossier voor de hele Kempen een uitdrukkelijk voorwaarde voor het verkrijgen van
een nieuw hartcentrum.

De minister schakelt nu de gouverneur in om met de betrokken partijen aan tafel te zitten. Om allerlei
redenen is het hoogst onwaarschijnlijk dat één van beide kandidaten zich zal terugtrekken of dat men
tot een compromis zal komen.

1. Hoeveel tijd geeft de minister de gouverneur om tot een oplossing te komen? Wanneer zal de
gouverneur starten met de onderhandelingen?

2. Indien beide kandidaten hun dossiers niet wensen in te trekken, welke procedure stelt de minister
dan voor om toch tot een nieuw hartcentrum in de Kempen te komen?

3. Welke einddatum stelt de minister voorop om tot een definitieve beslissing te kunnen komen?

4. Zal de minister zich actief opstellen in het realiseren van een nieuwe regelgeving in samenwerking
met minister Onkelinx?
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1-3. Aan mevrouw Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen, werd gevraagd om met alle betrokken
partijen rond de tafel te zitten, om tot een oplossing te komen. Op woensdag 7 oktober 2009
werd het volledige dossier bezorgd aan de gouverneur.

Ik heb geen einddatum vooropgesteld om tot een definitieve beslissing te kunnen komen. Het
zou immers niet verstandig zijn om ons nu al vast te pinnen op een datum, nog vooraleer de
besprekingen zijn aangevat.
Het overleg heeft immers enkel slaagkans indien men kan werken in een sfeer van vertrouwen
die leidt tot een constructief overleg.

Bovendien heeft het - juridisch gesproken - op dit ogenblik weinig zin om zware druk uit te
oefenen. Ingevolge de vernietiging van artikel 4 van het Koninklijk besluit van 1 augustus 2006
houdende vaststelling van de afwijkingen op de toepassing van artikel 76sexies van de wet op de
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 door het arrest van de Raad van State (nr.
195545), wordt artikel 76sexies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus
1987, opnieuw volledig van kracht voor de cardiale zorgprogramma’s. Dit betekent dat een
nieuwe vestigingsplaats voor een zorgprogramma cardiale pathologie B via associatie program-
matorisch in rekening moet worden gebracht.

Momenteel is de programmatie voor de zorgprogramma’s cardiale pathologie B echter volledig
ingevuld. Het Besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 met betrekking tot de program-
matiecriteria is bijgevolg niet meer uitvoerbaar.

4. Ik zal mij coöperatief opstellen in het realiseren van nieuwe regelgeving in samenwerking met
minister Onkelinx, en met respect voor de wederzijdse bevoegdheden.

De federale overheid is momenteel bevoegd voor het vaststellen van de basisreglementering.

Indien als gevolg van tekortkomingen in het federale normenkader, situaties dreigen te ontstaan
die geen maximale patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg garanderen, zal ik aan de Vlaamse
Regering voorstellen om aanvullende wetgeving te ontwikkelen en uit te vaardigen.
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Vraag nr. 16
van 1 oktober 2009
van PETER GYSBRECHTS

Tandbederf bij kinderen - Sensibilisering

Naar aanleiding van een onderzoek naar de tandgezondheid bij 5.738 West-Vlaamse kinderen door de
Bond Moyson, kwam er heel wat berichtgeving in de kranten met betrekking tot de tandgezondheid
van de Vlaamse 6-jarigen. Volgens het ziekenfonds zou 1 op de 2 van de 6-jarigen nog nooit bij de
tandarts gepasseerd zijn. Meer dan de helft van de getrokken tanden zou voorkomen bij kinderen die
voor de eerste keer bij de tandarts komen.

Deze opvallende resultaten worden door sommige tandartsen bevestigd en door andere ontkend. Er is
ook onduidelijkheid over de methodiek van het onderzoek. Maar het geeft wel een belangrijk signaal
dat de tandhygiëne bij kinderen in Vlaanderen misschien nader moet worden onderzocht.

Een goede tandgezondheid is immers op het vlak van gezondheid maar ook op sociaal vlak cruciaal.

1. Geven deze cijfers aanleiding tot een breder onderzoek naar de tandgezondheid bij de Vlaamse
kinderen?

2. Zo ja, wordt naar aanleiding van dit onderzoek eventueel een actieplan overwogen om de
tandgezondheid bij kinderen in een breed kader aan te pakken?

3. Acht de minister het opportuun om een sensibiliseringscampagne te voeren met betrekking tot
tandgezondheid?
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1. Bij het onderzoek van de Bond Moyson moeten een aantal kantlijnen worden gemaakt.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van klanten van de socialistische mutualiteit, en is dus
niet gebaseerd op een representatieve steekproef van alle West-Vlaamse vijf- en zesjarigen. Ook
de onderzoeksopzet en -methodiek zijn niet eenduidig omschreven. Om een voorbeeld te geven:
het is niet duidelijk of het gaat over kinderen die als 5- en als 6-jarige geen bezoek brachten aan de
tandarts (maar misschien wel vóór hun vijfde verjaardag en na hun zevende verjaardag) dan wel
over kinderen geboren in 1999 die, tot ze in 2007 bij de tandarts langsgingen, nog nooit een
tandarts gezien hadden. De gebruikte termen bemoeilijken ook de interpretatie van de resultaten.
Men kan in het onderzoek bijvoorbeeld lezen: "Maar het geeft wel een belangrijk signaal dat de
tandhygiëne bij kinderen in Vlaanderen misschien nader moet worden onderzocht." Er is in dit
onderzoek geen onderzoek gedaan naar mond- (liever dan tand-)hygiëne. Mondhygiëne evalueren
kan je doen door ouders te bevragen over het poetsgedrag bij hun kroost en/of bij een klinisch
onderzoek in de mond te gaan scoren voor de aanwezigheid van tandplaque, tandsteen en gingi-
vitis (tandvleesontsteking), niet op basis van de geregistreerde consulten bij de tandarts. Boven-
dien mag men niet vergeten dat de huidige nomenclatuur niet toelaat om tegelijkertijd een
preventief mondonderzoek en een eventuele daaruit voortkomende noodzakelijke verzorging te
attesteren (bijvoorbeeld als een kind een tandarts preventief raadpleegt en de tandarts een kleine
cariës vaststelt - die onmiddellijk verzorgd wordt). De tandarts zal in de meeste gevallen de
vulling attesteren en niet het preventief onderzoek.

Ter nuancering van de resultaten van het geciteerde onderzoek, kan verwezen worden naar het
mondgezondheidspromotieproject ‘Tandje de Voorste’ (samenwerkingsverband tussen KU Leu-
ven, UGent, Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, Kind&Gezin en
GABA Int en Benelux). In dat kader werd het zorgaanbod van Kind&Gezin in twee interventie-
regio's (Waregem en Tielt) uitgebreid met onderwerpen rond mondgezondheid (bijvoorbeeld: ‘een
fopspeen die gevallen is reinig je niet in de mond van mama of papa, maar wel onder stromend
water’). Het bespreken van die onderwerpen werd ondersteund met communicatiemiddelen
(bijvoorbeeld: het kindboekje werd uitgebreid met handige tips, een beker met tandenborstel en
staaltje tandpasta bij doorbraak eerste melktand). De ouders van vijfjarigen in de genoemde
regio’s werden in het voorjaar van 2009 bevraagd.
De voorlopige gegevens van de twee controlegroepen uit dat project illustreren dat met de resul-
taten van het onderzoek van Bond Moyson omzichtig moet worden omgegaan: in de regio Tielt-
Winge (Vlaams Brabant) rapporteerden 18% van de ouders dat ze nog niet met hun vijfjarige naar
de tandarts waren geweest. In Berlaar (Antwerpen) gaat het om 25%.

2. Mondgezondheid bevorderen, is een complexe opdracht. Idealiter komt de preventieve boodschap
met betrekking tot mondgezondheid, wil ze effect hebben, van verschillende actoren, en wordt ze
steeds opnieuw herhaald. Dit is ook het uitgangspunt van het Vlaamse beleid ter zake.
In het geval van kinderen en jongeren biedt de schoolcontext daartoe een ideale setting. Mond-
gezondheid maakt om die reden deel uit van het aanbod van de Centra voor Leerlingenbegeleiding
(CLB), enerzijds door ervoor te zorgen dat bij het gezondheidsbeleid op school ook mondgezond-
heidspromotie aan bod komt, en anderzijds door aandacht te hebben voor mondgezondheid en
mondgezondheidspromotie tijdens de medische consulten. In opdracht van de Vlaamse Gemeen-
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schap, ontwikkelt de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg,
standaarden om de werking van de CLB op vlak van preventieve gezondheidszorg te optimali-
seren. Zo werd begin 2009 de standaard Mondgezondheid afgerond en goedgekeurd.
Deze standaard stelt aansporen tot goede mondhygiëne (o.a. twee keer per dag tanden poetsen),
gezond mondgezondheidsgedrag (o.a. gezonde voedings- en drankgewoonten) en regelmatig
preventief tandartsbezoek (vanaf tweede verjaardag minstens één keer per jaar) als prioritaire
doelstelling voorop. Wat de mondonderzoeken tijdens de consulten in de CLB betreft, legt de
standaard de klemtoon ook eerder bij sensibiliseren dan bij screenen. Op die manier wil het
Vlaams beleid de mondgezondheid bij jongeren bevorderen en hen en hun ouders motiveren om
regelmatig op controle te gaan bij de tandarts.

3. Op internationaal vlak werd vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie de nadruk gelegd op de
integratie van mondgezondheidspromotie in de algemene gezondheidspromotie. De reden hiervan
is het feit dat heel wat gezondheidsproblemen hun oorsprong vinden in de gemeenschappelijke
risicofactoren. Overdadig suikergebruik bijvoorbeeld zal niet alleen aanleiding geven tot
tandbederf maar zal ook een negatieve invloed hebben op het ontstaan en controleren van diabetes,
obesitas en hart- en vaataandoeningen. Roken zal een verhoogd risico teweegbrengen voor
paradontitis (ontsteking van weefsel rondom de tand) maar evenzeer voor een hele reeks kankers,
chronische longziekten, hart- en vaataandoeningen.
In Vlaanderen hebben we er dan ook voor gekozen om mondgezondheidspromotie te integreren in
de bestaande gezondheidspromotiekanalen. Zoals eerder uitgelegd, spelen de CLB hierbij een
voorname rol. Verschillende deskundigen zoals tandartsen, artsen, verpleegkundigen, maatschap-
pelijk werkers, diëtisten en andere gezondheidswerkers werken hiervoor samen binnen het Vlaams
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGEZ) en binnen de loco-regionale
netwerken voor preventie, de Logo’s. In de gezondheidsdoelstellingen rond voeding (en
beweging) en Tabak, Alcohol en Drugs zijn er aanknopingspunten voor de primair-preventieve
aspecten van de preventieve mondzorg. Sensibiliseren tot tandenpoetsen en een regelmatig bezoek
bij de tandarts wordt daarenboven specifiek opgenomen in de reguliere werking van Kind en
gezin, de school en de CLB.
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Vraag nr. 18
van 2 oktober 2009
van JAN ROEGIERS

HIV-preventie - Post-exposure profylaxis

Een zevental maanden geleden stelde ik de vorige minister van Volksgezondheid een vraag om uitleg
over post-exposure profylaxis of kortweg PEP (Commissievergadering C140 – WEL 12). PEP is een
pillenbehandeling van een maand met aidsremmers die moet beletten dat het HIV-virus de
lichaamscellen kan binnendringen.

In haar antwoord tijdens de commissievergadering van 3 maart 2009 (Handelingen C140 – WEL 12)
kondigde toenmalig minister Heeren aan dat op haar initiatief een interkabinettenwerkgroep (IKW) dit
dossier verder zou opvolgen. Een vertegenwoordiger van haar federale collega agendeerde tijdens de
IKW-vergadering van 24 februari 2009 ook een uitgebreide bijeenkomst met het Riziv, de
gemeenschappen, de aidsreferentiecentra en -artsen, Sensoa en het Plate-Forme Prevention Sida.

Ik kijk uit naar het resultaat van dat overleg en de gevolgtrekkingen van de minister wat betreft het
preventieve luik, vandaar volgende opvolgingsvragen.

1. Heeft dat geplande “grote” overleg tussen de bevoegde overheden, het Riziv en de betrokken
partnerorganisaties – over de mogelijke uitbreiding van een terugbetaling van de PEP-behandeling
bij eventuele HIV-besmetting en de communicatie daarover – ondertussen effectief plaatsgehad?

Zo ja, wat is het resultaat daarvan?

Zo neen, waarom niet en voor wanneer plant de minister dan wel zo’n overleg?

2. Gaat de minister een sensibiliseringscampagne rond PEP-behandeling opzetten?

Zo ja, gericht op welke doelgroepen (gezondheidswerkers, homomannen,…), welke actoren
worden bij zo’n campagne betrokken, welk budget trekt de minister daarvoor uit en welke timing
houdt hij voor ogen?

Zo neen, waarom niet, welke obstakels weerhouden de minister er nog van?
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ANTWOORD

op vraag nr. 18 van 2 oktober 2009

van JAN ROEGIERS

1. De geplande werkgroepvergadering tussen de bevoegde overheden heeft plaats gehad. De
mogelijke uitbreiding van een terugbetaling van de PEP-behandeling bij eventuele hiv-besmetting
en de communicatie daarover was een van de agendapunten. Op de vergadering waren vertegen-
woordigers aanwezig van het kabinet van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, van het kabinet van de Federale Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van het
departement van de Vlaamse Gemeenschap, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van het kabinet
van de minister van de Franstalige Gemeenschap, bevoegd voor Kinderen, Jongerenbeleid en
Gezondheid, van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en van de administratie van de Federale Overheid, bevoegd voor Sociale Zaken en
Volksgezondheid. Alle betrokken partijen waren het er over eens dat primaire preventie een
belangrijke opdracht blijft en voornamelijk bedoeld is om de boodschap ‘veilig vrijen’ verder uit
te dragen. Als er ondanks goede voorzorgsmaatregelen, toch iets fout zou gaan zoals een condoom
dat scheurt bij het vrijen waarbij een van de partners hiv-positief is, dan moet men weten welke
mogelijkheden bestaan om Post Exposure Profylaxis (PEP) te vragen voor de seronegatieve part-
ner. Dit betekent dat de seronegatieve partner gedurende enkele weken antiretrovirale therapie
neemt, om een hiv-infectie te voorkomen. Deze behandeling is doorgaans erg duur.

Er werd een tekst opgesteld van een Koninklijk Besluit en voor conventies om het beleid en de
modaliteiten voor terugbetaling van PEP te concretiseren. Het betreft hier het “ Koninklijk besluit
tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan
sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor
de profylactische behandeling in geval van niet-professionele blootstelling aan het human
immunodeficiency virus of van professionele blootstelling die niet ten laste wordt genomen door
de arbeidsongevallenverzekering, noch door het Fonds voor beroepsziekten, noch door een andere
verzekering in België of in het buitenland.” Hiervoor werd een jaarlijks budget van 155.000 euro
voorzien. Als besluit van de vergadering werd gesteld dat de financiering en beschikbaarheid van
PEP op federaal niveau zou opgevolgd worden.

De besprekingen met het RIZIV zijn terug opgestart. Een gewijzigde versie van het vermelde
besluit ligt momenteel voor bij de federale Minister van begroting en dient nog voor advies voor-
gelegd bij de Raad van State. De wijzigingen betreffen een verhoging van het budget en een meer
eenvormige manier van werken. De PEP zal wel enkel in de referentiecentra terugbetaald worden
omwille van de moeilijkheidsgraad van het beoordelen van het risico en de noodzaak aan PEP. De
budgettaire verhoging laat een jaarlijks behandeling toe voor 500 personen. Dit is 150 personen
meer in vergelijking met de oorspronkelijke tekst.

2. Aangezien het gewijzigde besluit nog niet gepubliceerd is, ga ik nog geen sensibilisatiecampagne
doorvoeren. Wel zorgt de partnerorganisatie, Sensoa, er voor dat de risicogroepen op de hoogte
gehouden worden via hun specifieke kanalen. Op 15 oktober 2009 heeft het Begeleidingscomité
van het RIZIV een nieuw overleg georganiseerd om de vertegenwoordigers van de verzekerings-
instellingen, de aidscentra en de universiteiten op de hoogte te stellen van de vorderingen over het
gewijzigde besluit. Aangezien het besluit geldig is voor de hele bevolking, is de doelgroep
iedereen die risicovol en onveilig heeft gevreeën met een hiv-positieve persoon. Daarom zal ik,
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eens het KB van kracht is, al de organisaties die werken rond seksuele gezondheid (Sensoa,
Ghapro, Pasop en het Instituut voor Tropische Geneeskunde) inschakelen om de informatie zo
goed mogelijk te verspreiden naar hun doelgroepen.
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Vraag nr. 19
van 2 oktober 2009
van VERA VAN DER BORGHT

Thuiszorg voor dementerenden - Projecten

In 2005 werden een aantal projecten inzake de thuiszorg van dementerenden gestart. De bedoeling van
deze projecten was om de diensten voor gezinszorg te ondersteunen om de dementerenden langer thuis
te kunnen begeleiden en verzorgen door de inzet van hulpmiddelen zoals een kookplaat die na verloop
van tijd automatisch uitgaat, telecaresystemen, enzovoort.

Dit past uiteraard binnen de visie om zo lang mogelijk de klemtoon te leggen op de thuiszorg binnen
de ouderenzorg, ook voor de groep van dementerenden.

1. Zijn deze projecten al afgelopen? Zo neen, wanneer lopen zij af?

Zo ja, welke conclusies kunnen uit deze projecten worden getrokken?

2. Zullen deze projecten leiden tot nieuwe werkvormen of tot nieuwe methodieken in de diensten
voor gezinshulp?

Zo ja, hoe wordt deze informatie verspreid naar de andere diensten voor gezinshulp?

3. Wordt voorzien in een aangepaste financiering voor de zorg voor dementerenden in hun
thuisomgeving?
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ANTWOORD

op vraag nr. 19 van 2 oktober 2009

van VERA VAN DER BORGHT

1. De projecten rond technologie en dementie, die werden opgestart in 2005, liepen af in 2006. De
resultaten hiervan werden gepresenteerd op 10 november 2006 in het Vlaams Parlement, en
kunnen ook worden teruggevonden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid
(http://www.zorgengezondheid.be/default.aspx?id=6818).

Na het eerste projectjaar (2005-2006) bleek dat de resultaten nog niet van die aard waren, dat ze al
meteen beleidsmatig konden worden vertaald. Daarom werd er geopteerd voor een tweede
werkjaar (2006-2007) om de bevindingen te verfijnen en de introductie van de technologie in de
thuiszorg voor te bereiden. Met het oog op de toepasbaarheid en de implementatie op ruimere
schaal, werd aan de initiatiefnemers gevraagd om bij de uitwerking van hun 'vervolgproject'
bijzondere aandacht te hebben voor schaalgrootte en voor informatiedoorstroming en kennis-
deling.

De uiteindelijke resultaten werden op de projectendag van de thuiszorg die in 2008 werd
gehouden, opnieuw in het Vlaams Parlement, voorgesteld. De presentatie die toen werd gegeven
kan ook worden teruggevonden op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
(http://www.zorgengezondheid.be/Projectendag_2008.aspx).

Algemene conclusies:

Uit de projecten bleek dat de samenwerking tussen de zorg en de technologie geen evidentie is. De
technologische hulpmiddelen bieden wel een meerwaarde, zeker in combinatie met mantelzorg,
maar ze vormen slechts een aanvulling op de persoonlijke, menselijke zorg.

Van deze technologische hulpmiddelen worden soms mirakels verwacht. Men moet zich echter
realiseren dat deze hulpmiddelen slechts kunnen ondersteunen, om zo de zorg voor dementerenden
eenvoudiger en draaglijker te maken, voor de dementerende zelf, voor de hulpverlener, de
mantelzorger en de naaste omgeving van de dementerende. Om teleurstellingen en ontgoocheling
te voorkomen is het dan ook belangrijk dergelijke technologische hulpmiddelen op een geloof-
waardige manier voor te stellen.

Er werd verschillend omgegaan met en gereageerd op de introductie van de technologische
hulpmiddelen, naargelang het een gebruiker, hulpverlener of mantelzorger betrof.

Bij gebruikers werd een zekere weerstand ondervonden ten opzichte van de technologische appa-
raten. Bij het ene apparaat was dit meer het geval, dan bij het andere. Deze weerstand werd binnen
de projecten verklaard als zijnde onbekend is onbemind. Er werd dan ook besloten dat er nood was
aan een bundeling van informatie via een website en een kennisbestand.

Bij de hulpverleners bleek er wel een zeker enthousiasme te bestaan over het gebruik van techno-
logische hulpmiddelen. Hier bleek wel nog nood aan de nodige vorming, zowel over dementie als
over mogelijke technologische hulpmiddelen.
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Voor mantelzorgers is het belangrijk dat ze open en zorgvuldig worden benaderd bij het voor-
stellen van technologische hulpmiddelen. Voor deze groep vormt het elementaire toezicht
(veiligheid en beveiliging), dat het technologische apparaat biedt, een belangrijke meerwaarde
voor de zorg. Dit heeft immers een geruststellend effect. De technologie moet daarvoor wel
eenvoudig zijn in gebruik, en liefst discreet aanwezig zijn.

Er is gebleken dat het personenalarmtoestel (PAS) een beproefd systeem van thuisondersteuning is
in Vlaanderen dat door zowel gebruikers als de sector positief geëvalueerd wordt. Daarbij werden
twee knelpunten aangegeven, namelijk de beperkte bewegingsvrijheid van het klassieke
personenalarmtoestel en de nood aan uitbreiding en differentiëring van het klassieke personen-
alarmsysteem met focus op het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van zowel
gebruiker als mantelzorger. In 2007 werd de regelgeving van de personenalarmtoestellen in die zin
aangepast. De subsidiëring van PAS-toestellen met extra functionaliteiten (bewegingsdetectie,
CO-detectie, rook- en branddetectie en valdetectie) werd mogelijk gemaakt.

De kostprijs van het technologisch hulpmiddel en het wantrouwig staan ten opzichte van
technologie vormen de twee belangrijkste drempels. Daarbij moet ook rekening worden gehouden
met het feit dat sommige technologische hulpmiddelen, zoals camera’s en traceertoestellen, ook de
grenzen van de persoonlijke privacy van de gebruiker aftasten. Dit ethisch vraagstuk moet mee
worden opgenomen in de uiteindelijke opmaak van de rekening.

Het voorkomen of uitstellen van een residentiële opname is dus zeer moeilijk, en vergt een ruime
aanpak op verschillende vlakken (technologie, hulpverlener en mantelzorger). Er is dan ook nood
aan een beleid dat ruimte laat om een evenwicht te zoeken tussen assistentie via technologie en
deze van mantelzorgers en hulpverleners. Vanuit de projecten werd daarom een beleid vanuit een
demand-drivenmodel aanbevolen, waarbij wordt gezocht om specifieke technologische hulp-
middelen aan te kunnen bieden enkel wanneer er vraag naar is.

2. Deze projecten zullen niet leiden tot nieuwe werkvormen of methodieken binnen de gezinszorg.
De projecten moesten nagaan in welke mate het gebruik van technologische hulpmiddelen een
middel kan zijn om personen met een al dan niet beginnende vorm van dementie, langer in de
thuissituatie te laten verblijven. Het ontwikkelen van nieuwe werkvormen of methodieken behoor-
de dan ook helemaal niet tot de vooropgestelde doelstellingen. Wel moesten de projecten een
beeld geven van hoe ver de verschillende technologische ontwikkelingen waren gevorderd, in
welke mate deze bruikbaar zijn binnen de zorgcontext van dementerende personen, en hoe de
omgeving van een dementerend persoon (familielid, mantelzorger, verzorgende) reageert op de
aanwezigheid van die technologie.

3. Er wordt niet voorzien in een aangepaste financiering voor de zorg voor dementerenden in hun
thuisomgeving. Het subsidiemechanisme gezinszorg is prestatiegerelateerd, en niet afhankelijk
van de doelgroep. Dit betekent dat het subsidiebedrag per uur zorg hetzelfde is, met uitzondering
van bepaalde tijdstippen (onregelmatige uren zoals op zon- en feestdagen), ongeacht de doelgroep
van de zorg.
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Vraag nr. 20
van 6 oktober 2009
van VERA VAN DER BORGHT

Welzijnsvoorzieningen - Subsidies Nationale Loterij

Een besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 regelt de voorwaarden tot toekenning van
subsidies afkomstig van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij.

Dit besluit is van toepassing op de subsidies afkomstig van de verdeelde winst van de Nationale
Loterij die bestemd zijn voor de in de algemene uitgavenbegroting bedoelde doeleinden van openbaar
nut, met uitzondering van de subsidies die worden toegekend aan Bloso, wat het Vlaams Sportfonds
betreft, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, Kind en Gezin, Toerisme Vlaanderen,
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Graag vernam ik van de minister:

1. Hoeveel bedroegen de “Lotto”-middelen aan Vlaamse welzijnsvoorzieningen in 2008?

2. Aan welke initiatieven werden deze middelen in 2008 toegekend, met opgave van de naam en de
locatie van de initiatieven, het toegekend bedrag en de besteding van deze middelen?

3. Worden bij het toekennen van Lotto-middelen aan projecten bijzondere criteria gehanteerd, en zo
ja welke waren die criteria in 2008? Zoniet, acht de minister het dan niet opportuun om de
besteding van deze middelen toch enigszins afhankelijk te maken van bepaalde objectieve
voorwaarden, in plaats van deze arbitrair toe te wijzen?
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ANTWOORD

op vraag nr. 20 van 6 oktober 2009

van VERA VAN DER BORGHT

1. In 2008 waren er op de begroting in het raam van de subsidies afkomstig van de winst van de
Nationale Loterij kredieten opgenomen voor een bedrag van 536.000 euro via het Agentschap
Zorg en Gezondheid, 198.000 euro via het Agentschap Jongerenwelzijn en 103.000 euro via het
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

2. Deze vraag werd reeds beantwoord bij de schriftelijke vraag nummer 154 van Vera Jans van 27
januari 2009. Als bijlage gaan de drie overzichten van de initiatiefnemers die een subsidie ontvan-
gen hebben in 2008, met vermelding van de naam en gemeente van de initiatiefnemer, het
toegekende bedrag en het gesubsidieerde project.

3. Voor het jaar 2008 werden de modaliteiten waaraan de aanvragen voor subsidies afkomstig van de
winst van de Nationale Loterij toebedeeld aan de Vlaamse Gemeenschap moesten voldoen,
bepaald in de omzendbrief NL 2007/1 voor het Agentschap Jongerenwelzijn en het Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en in de omzendbrief NL 2008/1 voor het Agentschap Zorg
en Gezondheid. Voor het Agentschap Jongerenwelzijn en het Departement Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin hanteerde mijn voorganger in 2008 en hanteer ik voor 2009 geen bijzondere criteria
waaraan project-, investerings- en werkingssubsidies moeten voldoen.

Voor het Agentschap Zorg en Gezondheid werden in 2008 de volgende criteria vooropgesteld
voor projectsubsidies: nieuwe initiatieven ter bestrijding van ziekenhuisinfecties op het niveau van
een woonzorgcentrum of een ziekenhuis en nieuwe initiatieven ‘wijken voor beweging’ vanuit
‘civil society’ en LOGO. Bij de aanvragen voor investeringssubsidies golden de volgende beper-
kingen:
- alleen investeringen in informatisering en e-(health)care: aankoop hardware, webstekontwik-

keling en investeringen in monitoring van kwaliteit van zorg (aankoop software);
- geen investeringen in onroerend goed.

BIJLAGEN

1. Subsidies Nationale Loterij 2008 – IVA Zorg en Gezondheid
2. Subsidies Nationale Loterij 2008 – IVA Jongerenwelzijn
3. Subsidies Nationale Loterij 2008 – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/20/antw.020.bijl.003.xls
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/20/antw.020.bijl.001.xls
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VANDEURZEN/20/antw.020.bijl.002.xls
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Vraag nr. 66
van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Ministeriële kabinetten - Samenstelling

De ministers laten zich omringen door kabinetsmedewerkers die beleidsvoor bereidend werk
verrichten.

Er werd ook in het verleden reeds herhaaldelijk een afslanking van het aantal kabinetsmedewerkers in
het vooruitzicht gesteld en niet het minst om budgettaire redenen.

Graag had ik een antwoord ontvangen op volgende vragen:

1. Over hoeveel medewerkers mocht initieel een ministerieel kabinet beschikken op het ogenblik van
de samenstelling van de Regering?

2. Kan een overzicht gegeven worden per kabinet:
- volgens de rang van elke medewerker
- volgens de verhouding man/vrouw?

3. Welke zijn de totale personeels- en werkingskosten per kabinet (eventueel huur gebouwen
inbegrepen)?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 23, Lieten nr. 13, Bourgeois nr.
33, Vandeurzen nr. 25, Crevits nr. 66, Van den Bossche nr. 21, Muyters nr. 28, Schauvliege nr.
28 en Smet nr. 18).
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 66 van 15 september 2009

van LINDA VISSERS

Een gecoördineerd antwoord wordt verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.
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Vraag nr. 93
van 22 september 2009
van CARL DECALUWE

Fietsbrug Kortrijk - Kostprijs en oplevering

Volgens diverse mediaberichten heeft het gebruiksklaar verklaren van de fietsbrug ter hoogte van het
Sint-Amandscollege in Kortrijk veel voeten in de aarde gehad.

1. Welke specifieke bijkomende werkzaamheden waren noodzakelijk om tot een oplevering en
indienststelling van de betrokken brug te komen?

2. Wat zijn de meerkosten hiervoor? Wie betaalt dit?

3. Wat is de exacte oorzaak van de noodzakelijke bijkomende werkzaamheden?

4. Wat is de globale kostprijs van deze fietsbrug?
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ANTWOORD

op vraag nr. 93 van 22 september 2009
van CARL DECALUWE

1. De finale afwerking en indienststelling van de Collegebrug te Kortrijk heeft inderdaad geruime
tijd in beslag genomen, nl. van eind november 2008 (afwerking stalen bovenbouw en
kabelwerken) tot medio augustus 2009 (openstelling voor het publiek). Deze gang van zaken
wordt verklaard door de volgende omstandigheden:

 de rijwegbekleding van de brug (polyurethaanlaag ingestrooid met siliciumcarbide)
kon maar worden aangebracht bij voldoende gunstige weersomstandigheden
(minstens 5 dagen droog weer + omgevingstemperatuur boven de 10°C). Pas begin
maart 2009 deed zich hiertoe de kans voor ;

 na het inhangen van de brug vertoonden een aantal secundaire kabels niet het
gewenste gedrag. Eenmaal de brug haar definitieve gewicht had (d.w.z. na het
aanbrengen van de bekleding), diende dan ook een bijkomende fijnregeling van een
deel van het kabelwerk te gebeuren (eind maart 2009) ;

 pas op het ogenblik dat de ganse constructie zich in haar eindtoestand bevond (volle
gewicht + definitieve krachtswerking in de kabels), kon overgegaan worden tot de uit-
voering van de vereiste dynamische en statische proefbelastingen (10 april 2009 resp.
22 april 2009). De trillingsproeven hadden als voornaamste doel na te gaan of de brug
aan alle comforteisen op dit vlak voldeed ;

 de resultaten van de dynamische proeven waren beschikbaar op 5 mei 2009. De
interpretatie en evaluatie ervan nam, mede gelet op het complex en
hooggespecialiseerd karakter van dit onderzoek, meerdere weken in beslag zodat pas
medio juli 2009 hier-omtrent definitief uitsluitsel kon gegeven worden ;

 eenmaal de brug constructief gezien volledig in orde was bevonden, werd ten slotte,
onmiddellijk na het bouwverlof, als laatste element ook nog de verlichtingsinstallatie
van de brug afgewerkt.

2. Uit de bovenstaande opsomming hebben slechts twee elementen aanleiding gegeven tot
meerkosten t.o.v. de voorziene werken :

 de bijkomende fijnregeling van kabels en staven : 50.151,20 euro ;
 de uitvoering van de spannings- en trillingsmetingen : 21.538,00 euro.

Gelet op het feit dat er geen specifieke fouten of tekortkomingen konden worden aangetoond,
noch in ontwerp, noch in uitvoering, vallen deze bijkomende kosten ten laste van de bouwheer,
zijnde Waterwegen en Zeekanaal NV.

3. De fundamentele oorzaak van de bijkomende werken ligt in de aard en de complexiteit van de
con-structie zelf :
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 door de hoge graad van hyperstaticiteit van de ophanging (bovendien ruimtelijk
variërend en met gesplitste secundaire kabels) blijkt het enerzijds, zelfs bij een
uitvoering die aan alle kwaliteitseisen voldoet, niet mogelijk het exacte gedrag ervan
perfect te gaan voor-spellen. Een fijnregeling in situ (met spanningsmetingen) dringt
zich bijgevolg op ;

 de trillingsmetingen werden uitgevoerd op initiatief van de bouwheer en waren
bedoeld om het gebruikscomfort te evalueren. Van een stabiliteitsprobleem is nooit
sprake ge-weest. Hangbruggen zijn van nature uit trouwens iets trillingsgevoeliger dan
andere types bruggen.

Bij deze wil ik er nog op wijzen dat het concept van de brug een technisch hoogstandje is. De
betrok-ken diensten hebben zelfs geen weet van het bestaan van een gelijkaardige fiets- en
voetgangersbrug in Europa.

4. De globale kostprijs van deze voetgangers- en fietsersverbinding bedraagt 4.314.835,95 euro
(excl. BTW).
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Vraag nr. 107
van 24 september 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Kasteel van Ooidonk - Nutsleidingen

Het Kasteel van Ooidonk en de ruime omgeving ervan vormen een site die wordt gekenmerkt door
belangrijke intrinsieke erfgoedwaarden.

Het lijkt dan ook relevant dat er bij de uitvoering van infrastructuurwerken en de aanleg van
nutsleidingen in dergelijke gebieden, bijzondere aandacht uitgaat naar het maximale behoud van die
intrinsieke erfgoedwaarden.

Helaas werd bij de aanleg van een nieuwe riolering op het domein rond het Kasteel van Ooidonk,
gekozen voor een gemakkelijkheidsoplossing en werden de bomen in de aanpalende dreef verwijderd.

Nochtans blijken er voor de aanleg van nutsleidingen heel wat realistische alternatieven te bestaan ,
die vanuit het standpunt van de uitvoerder van de infrastructuurwerken misschien wel duurder zijn,
maar die wel het behoud van de erfgoedwaarden garanderen.

Zo gebruiken sommige gasmaatschappijen het principe van ondergrondse boring om onder niet-
verplaatsbare objecten (bv. een huis) leidingen aan te leggen. Een procedé dat zowel technisch als
financieel perfect haalbaar is. Of, zoals dat bij de aanleg van de Antwerpse Leien gebeurde, kon in dit
geval ook geopteerd worden voor een tijdelijke verplaatsing van de bomen uit de kasteeldreef in
Ooidonk.

1. Welke alternatieven die het behoud van de intrinsieke erfgoedwaarden op het domein van het
Kasteel van Ooidonk konden garanderen, werden onderzocht?

2. Op basis van welke afweging werd uiteindelijk toch geopteerd voor een “klassieke” uitvoering van
de rioleringswerken?

3. Bestaat er binnen de administratie een algemeen beoordelingskader dat van toepassing is om na te
gaan of en op welke manier deze werken kunnen worden uitgevoerd met behoud van de
intrinsieke erfgoedwaarden?

Zo ja, wat is de inhoud van dit beoordelingskader? Zo neen, wordt er aan gedacht dit te maken en
binnen welke termijnen?

4. Op welke manier wordt het overleg tussen de administratie Openbare Werken (en eventuele
andere betrokkenen) en de administratie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed) georganiseerd met betrekking tot de aanleg van nutsleidingen in zones met onroerend
erfgoed?



-450- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 46) en Crevits (nr. 107
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 107 van 24 september 2009

van DIRK VAN MECHELEN

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Geert Bourgeois, viceminister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand.
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Vraag nr. 3
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Luchthavens Oostende en Antwerpen - Geparkeerde vliegtuigen

In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 716 van 30 mei 2008 met gelijknamige titel had ik de
minister graag de volgende vragen gesteld.

1. Werden er sinds mei 2008 “parkeervergoedingen” aangerekend? Zo ja, aan welke maatschappijen,
welk bedrag, voor welke geparkeerde vliegtuigen?

2. Welk aandeel hiervan werd niet betaald?

Wat is de reden hiertoe?

3. Welke maatregelen zijn er momenteel van toepassing om lang parkeren te ontmoedigen?

4. Acht de minister nieuwe initiatieven noodzakelijk? Zo ja, welke?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 3 van 28 september 2009

van CARL DECALUWE

Luchthaven Oostende

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 luchthavenver-
goedingen 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 “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.
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 betreft
voor de periode 1 juni 2008 tot 31 augustus 2009 een gefactureerd bedrag van 292.000 euro.

Luchthaven Antwerpen

De gefactureerde parkeervergoedingen bedroegen op de luchthaven Antwerpen:

2008: 18.041,20 euro
2009: 15.437,70 euro (tot en met 30 september)

De gefactureerde vergoedingen op de luchthaven Antwerpen werden effectief betaald. Op de lucht-
haven bevindt zich één vliegtuigwrak waarvoor geen parkeervergoeding wordt gefactureerd omdat er
betwisting bestaat over de eigendom. De eigendomskwestie werd op 24 september 2009 behandeld
door het Hof van Beroep in Antwerpen. Hier wordt een uitspraak afgewacht.
De aanwezigheid van het wrak vormt geen hinder voor de exploitatie van de luchthaven.
De luchthaven behoudt niettemin de mogelijkheid om de parkeervergoeding alsnog te factureren.

Op de luchthaven Antwerpen is er geen reden om het parkeren te ontmoedigen. De meeste toestellen
die vanaf de luchthaven Antwerpen opereren zijn eigendom van een op de luchthaven gevestigd lucht-
vaartbedrijf dat er ook beschikt over eigen loodsen.
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Vraag nr. 11
van 29 september 2009
van MARLEEN VAN DEN EYNDE

Omlegging N14 Zoersel - Vernietigingsarrest

In het arrest van de Raad van State nr 190.338 van 10 februari 2009 in de zaak A.100.373/X-10.129
wordt het besluit van 9 november 2000 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare werken en
Energie tot onteigening ten algemene nutte volgens de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden van onroerende goederen, nodig voor de geplande omlegging van de N14 in Zoersel,
vernietigd.

Hiermee komt een einde aan een zeer lange juridische strijd, die in het nadeel van het Vlaams Gewest
werd uitgesproken. Het is echter niet duidelijk hoe het Vlaams Gewest verder zal handelen, gelet op
de vernietiging van het besluit.

1. Kan de minister meedelen hoe zij met dit arrest zal omgaan?

2. Worden de plannen voor de omleidingsweg van de N14 in Zoersel definitief opgeborgen?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 11 van 29 september 2009

van MARLEEN VAN DEN EYNDE

1. Het arrest van 10 februari 2009 van de Raad van State heeft het onteigeningsbesluit van 9
november 2000 inderdaad vernietigd. De Raad oordeelde immers dat de noodzaak tot onmid-
dellijke inbezitname van de betrokken percelen in het kader van de spoedprocedure bedoeld in de
wet van 26 juli 1962, onvoldoende gemotiveerd was.

Het arrest is definitief. Voor de realisatie van het project moet de administratieve onteigenings-
procedure derhalve hernomen worden, rekening houdend met de kritiek van de Raad van State.

2. De omleidingsweg zal de verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhogen. De administratieve voor-
bereiding van de werken wordt dan ook voortgezet.

In september 2009 werd een studiebureau aangesteld voor de uitwerking van de projectnota en de
opmaak van de plannen.
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Vraag nr. 12
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Zandvoordebrug Oudenburg - Vervanging

Er zijn plannen om de Zandvoordebrug over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort te vervangen.

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

2. Welke stappen dienen nog ondernomen te worden?

3. Wanneer starten de effectieve werken op het terrein?

4. Zal dit project conform de raming blijven of zijn er meerkosten? Zo ja, welke?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 12 van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

1. Dit infrastructuurproject werd aanbesteed op 8 mei 2009. De stedenbouwkundige vergunning werd
afgeleverd op 8 september 2009 en aansluitend hierop werden op 25 september 2009 de werken
gegund aan de aannemer.

2. Het aanvangsbevel voor de werken is voorzien omstreeks eind november.

3. Rekening houdend met een totale uitvoeringtermijn van 240 werkdagen, waarvan de eerste 120
voorzien zijn voor studie en werken in het atelier, wordt verwacht dat de activiteiten op het terrein
effectief zullen starten medio 2010.

4. De raming van de werken bedroeg 1.945.042 euro. De uiteindelijke offerte van de laagste regel-
matige inschrijver bedraagt 1.586.376,12 euro. Op dit moment is er geen enkele reden om aan te
nemen dat er meerwerken te verwachten zijn.
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Vraag nr. 16
van 1 oktober 2009
van VELI YÜKSEL

Kanaal Gent-Terneuzen - Veerdiensten

Over het kanaal Gent-Terneuzen zijn op twee plaatsen veerdiensten voorzien. Het gaat om oversteken
in Terdonk en in Langerbrugge.

1. Hoeveel veerboten worden er op de twee plaatsen ingezet om de dagelijkse dienstverlening te
garanderen?

2. Hoeveel mensen maken dagelijks gebruik van de veerdienst, op de twee plaatsen afzonderlijk?

3. Wat is de kostprijs voor de Vlaamse overheid voor het organiseren van deze veerdienst in Oost-
Vlaanderen?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 16 van 1 oktober 2009

van VELI YÜKSEL

1. Ter vervanging van de vaste oeververbinding op het kanaal Gent-Terneuzen ter hoogte van
Langerbrugge en Terdonk wordt per veerdienst 1 veerboot ingezet. Het is wel zo dat er telkens
ook een veerboot als ‘reserve’ stand-by gehouden wordt om in geval van pannes deze dienst-
verlening in semicontinudienst te kunnen garanderen voor de gebruikers.

2. Er worden geen dagelijkse tellingen bijgehouden. Hierna wel een beeld van de grootteorde van het
aandeel van de verschillende gebruikersgroepen in de veerdiensten op het Kanaal Gent-Terneuzen.
De cijfers zijn gebaseerd op een extrapolatie van de resultaten van steekproefmetingen.

Gebruikers van de veerdiensten op het Kanaal

Gent - Terneuzen
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Langerbrugge Terdonk

Voetgangers en fietsers

Bestel- en vrachtwagens

Personenwagens

Op basis van deze extrapolatie betekent dit concreet

een jaarlijks vervoer voor Langerbrugge van:
 Voetgangers en fietsers:

o Weekdag: 173.000
o Weekend: 36.100

 Bestel- en vrachtwagens
o Weekdag: 44.400
o Weekend: 4.600

 Personenwagens
o Weekdag: 399.400
o Weekend: 105.000

een jaarlijks vervoer voor Terdonk van:



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -461-

 Voetgangers en fietsers:
o Weekdag: 25.150
o Weekend: 6.400

 Bestel- en vrachtwagens
o Weekdag: 39.150
o Weekend: 2.080

 Personenwagens
o Weekdag: 198.800
o Weekend: 19.000

3. Jaarlijkse kostprijs voor de organisatie van 2 veerdiensten in Oost-Vlaanderen (van 4u30 tot
23u20): samen ca 2.2 miljoen euro. Dit bedrag is inclusief direct toegewezen overhead (vb. sociaal
secretariaat, personeelsdienst, enz…).
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Vraag nr. 18
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Externe consultants - Regelingen

Voor bijkomend advies bij onder meer het opstellen van ontwerpen van decreet, worden de leden van
de Vlaamse Regering soms bijgestaan door externe adviseurs en consultants.

1. In welke situaties heeft de minister nood aan extern betaald advies?

2. In welke mate wordt er een beroep gedaan op de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap?

3. Wie zijn de externe adviseurs waarop de minister een beroep doet indien nodig?

Op welke basis werden zij geselecteerd?

4. In hoeverre zijn er met deze consultants en adviseurs afspraken inzake de kostprijs voor extern
advies of begeleiding?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 8, Lieten nr. 6, Bourgeois nr. 14,
Vandeurzen nr. 14, Crevits nr. 18, Van den Bossche nr. 7, Muyters nr. 10, Schauvliege nr. 14,
Smet nr. 20).
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 18 van 1 oktober 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelands-
beleid.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE,
VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE,

WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 9
van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

Groenestroomcertificaten - Isolatievoorwaarde

Recent werden een aantal wijzigingen doorgevoerd met impact op de toekenning van
groenestroomcertificaten voor elektriciteitsproductie door zonnepanelen.

1. Hoeveel werd in dit kader in de loop van 2008 uitbetaald, en hoeveel reeds in 2009?

2. Waarom wordt nu pas de maatregel ingevoerd dat de uitbetaling van de minimumsteun aan
eigenaars van zonnepanelen afhankelijk is van de aanwezigheid van dakisolatie?

Dat dakisolatie de meest efficiënte isolatie is, staat reeds lang vast.

3. Overweegt de minister om ook een verplichting in te voeren voor aanvragers van
groenestroomcertificaten m.b.t. de aanwezigheid van dubbelglas?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 8 september 2009

van PETER REEKMANS

1. In de loop van 2008 kocht de hoogspanningsnetbeheerder Elia 1.335 groenestroomcertificaten
voor elektriciteit uit zonnepanelen. Dit zijn installaties die in dienst zijn genomen voor 1 januari
2006, en die enkel vallen onder de federale steunmaatregel, zoals voorzien in het KB van
16/07/2002. De verkoopsprijs bedraagt 150€ per groenestroomcertificaat. In de eerste helft van
2009 werden er 598 groenestroomcertificaten aan ELIA verkocht.

In de loop van 2008 werden er 31.470 groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit zonnepanelen
verkocht aan de distributienetbeheerders. Dit betreft installaties die in dienst zijn genomen na 1
januari 2006, en die vallen onder de Vlaamse steunmaatregel, zoals voorzien in het Elektriciteits-
decreet. De verkoopsprijs bedraagt 450€ per groenestroomcertificaat. In de eerste helft van 2009
werden er 41.418 groenestroomcertificaten aan de distributienetbeheerders verkocht.

2. In juli 2008 werd een online enquête bij 1749 eigenaars van zonnepanelen uitgevoerd. 1118
respondenten hebben de enquête ingevuld. Daarbij werden ook enkele vragen gesteld naar andere
energiebesparende maatregelen. 8,86% antwoordde geen dakisolatie te hebben, 0,87% geen
dubbel glas. Bij de gemiddelde Vlaamse eigenaars heeft 28% geen dakisolatie en 8,7% geen
dubbel glas. De eigenaars van zonnepanelen scoren op deze punten dus veel beter. En dat is een
goede zaak, want isolatie in het dak en dubbele beglazing zijn zeer efficiënte maatregelen om de
energiefactuur te drukken. Omdat de markt van de zonnepanelen sterk groeide, werd voorzien dat
een isolatievoorwaarde bij een toenemend aantal zonnepanelen in een belangrijk aantal gevallen
een aanzienlijke energiebesparing zou opleveren. Daarom is bij de eerstvolgende herziening van
de regelgeving inzake groenestroomcertificaten dergelijke isolatievoorwaarde opgenomen. Deze
wijziging kaderde in de aanpassing van het Elektriciteitsdecreet (17 juli 2000), definitief
goedgekeurd door het Vlaams parlement op 30 april 2009 en de aanpassing van het groenestroom-
besluit (5 maart 2004), definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering op 5 juni 2009.

Daarnaast bestaan gedurende geruime tijd belangrijke steunmaatregelen voor de plaatsing van
dakisolatie: premies van de netbeheerders, de dakisolatiepremie, premies voor niet-belasting-
betalers, fiscale voordelen, en schrijft de energieprestatieregelgeving de plaatsing van dakisolatie
voor bij nieuwbouw.

3. Gezien het zeer kleine aandeel van zonnepaneeleigenaars die geen dubbel glas hebben, gaat het
zeer waarschijnlijk over een restaantal dat misschien op korte termijn van plan is de beglazing
toch te vervangen of niet de mogelijkheid heeft de beglazing te vervangen (voorschriften
beschermde monumenten, huurders). Een extra voorwaarde invoeren met betrekking tot super-
isolerend glas, is dus op dit moment minder zinvol.
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Vraag nr. 10
van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

Windturbines - Glabbeek

De gemeente Glabbeek heeft recentelijk de realisatie en de exploitatie van één windturbine
toegewezen aan de firma Ecopower. De gemeente opteerde expliciet voor de realisatie van slechts één
windturbine. Naar verluidt zouden er evenwel stedenbouwkundige vergunningen zijn aangevraagd met
het oog op het realiseren van minstens drie windturbines.

1. Werden er recentelijk m.b.t. de gemeente Glabbeek één of meerdere vergunningsaanvragen
ingediend m.b.t. het realiseren van één of meerdere windturbines?

2. Op hoeveel windturbines had betreffende vergunningsaanvraag betrekking?

3. Werd de aangevraagde stedenbouwkundige vergunning inmiddels reeds verstrekt?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Muyters (nr. 22) en Van den Bossche (nr. 10).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 10 van 8 september 2009

van PETER REEKMANS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister
bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.
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Vraag nr. 11
van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

Netbeheerders - Aansluitingstarieven

De prijs van een aansluiting op het elektriciteits- en aardgasnet wordt bepaald door de netbeheerder.
De prijszetting wordt vervolgens gecontroleerd en goedgekeurd door de Commissie voor de
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Netbeheerders maken bovendien veelal een onderscheid afhankelijk van het feit of iemand aan de ene
zijde of aan de andere zijde van een straat woont. Indien een aanvrager bijvoorbeeld aan de overzijde
van een verdeelkast voor elektriciteit woont, zal die doorgaans meer aansluitingskosten betalen dan
iemand die aan dezelfde zijde van de verdeelkast woont. Boringen onder het wegdek worden veelal
wel aangerekend door netbeheerders van elektriciteit maar veelal niet door de netbeheerders voor
aardgas.

Voor de aansluiting op het aardgasnet is er een maximumprijs voorzien van 250 euro; voor de
aansluiting op het elektriciteitsnet is er geen maximumprijs voorzien. Tevens dienen aansluitingen op
voorhand te worden betaald aan de netbeheerders.

1. Waarom zijn de prijzen van aansluitingen op het elektriciteits- en aardgasnet niet voor iedereen
gelijk?

2. Waarom mogen de netbeheerders zelf de aansluitingsprijzen bepalen?

3. Is de minister van oordeel dat de aansluitingskosten geüniformiseerd moeten worden? Zo neen,
waarom niet?

Zo ja, welke beleidsinitiatieven zal de minister hiervoor nemen en wat is de daartoe
vooropgestelde timing?

4. Kan de minister een overzicht bezorgen van de ter zake door de netbeheerders gehanteerde
tarieven, zoals goedgekeurd door de CREG?

5. Waarom moeten burgers meer betalen voor aansluitingen op het elektriciteitsnet wanneer de
verdeelkast toevallig aan de andere zijde van de straat staat?

6. Hoe verklaart de minister de sterke prijsverschillen voor boringen onder het wegdek die door de
netbeheerders in onderaanneming worden gegeven?

Vindt de minister het opportuun dat deze kosten rechtstreeks aan de klant worden
doorgerekend?
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Zo neen, welke initiatieven zal de minister ter zake nemen en wat is de daartoe vooropgestelde
timing?

7. Waarom is er voor aansluitingen op het elektriciteitsnet geen maximumprijs voorzien zoals dit
het geval is voor aansluitingen op het aardgasnet?

8. Is de minister van oordeel dat er ook een maximumprijs moet komen voor aansluitingen op het
elektriciteitsnet? Zo neen, waarom niet?

Zo ja, welke initiatieven zal de minister ter zake nemen en wat is de daartoe vooropgestelde
timing?

9. Welke initiatieven zullen er worden genomen met het oog op het bewerkstelligen van meer
klantvriendelijkheid en flexibiliteit bij de netbeheerders, en dit meer specifiek op het vlak van de
betalingsvoorwaarden?

Wat is de daartoe vooropgestelde timing?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 11 van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

1-6. Overeenkomstig artikel 6, §1, VII, tweede lid, d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen (BWHI), is enkel de federale overheid bevoegd voor het vastleggen
van de energietarieven.

Ik kan mij dus niet uitspreken over de opportuniteit van deze reglementering, noch over de
manier waarop ze wordt toegepast, aangezien het niet tot mijn bevoegdheid behoort.

7-8. U verwijst tevens naar de maximumprijs voor aansluitingen op het aardgasdistributienet, zoals
vermeld in artikel 12 van het Aardgasdecreet. Deze maximale aansluitingsprijs van 250 euro
werd in 2007 door middel van een voorstel van decreet in het Aardgasdecreet ingeschreven op
grond van de impliciete bevoegdheden.

Artikel 10 BWHI stelt immers dat de decreten rechtsbepalingen kunnen bevatten in de aangele-
genheden waarvoor de raden (in dit geval het Vlaams Parlement) niet bevoegd zijn, voor zover
die bepalingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheden. Voor de toepas-
sing van artikel 10 BWHI moet aan vier voorwaarden voldaan zijn:
1° alleen de decreetgever kan een beroep doen op artikel 10 BWHI;
2° er moet worden aangetoond dat het beroep op artikel 10 BWHI noodzakelijk is voor de

uitoefening van de bevoegdheden van de gewesten;
3° het artikel kan enkel worden ingeroepen in aangelegenheden die zich tot een

gedifferentieerde aanpak lenen;
4° de uitoefening van de impliciete bevoegdheden mag maar een marginale weerslag op de

federale bevoegdheden met zich meebrengen.

De toepassing van dergelijke impliciete bevoegdheden is tevens onderworpen aan de toetsing
door het Grondwettelijk Hof.

Iedere aardgasnetbeheerder zorgt ervoor dat het geheel van de gebieden, die gelegen zijn in het
geografisch afgebakende gebied waarvoor hij werd aangewezen, een aansluitbaarheidsgraad
heeft van:
a) minstens 95 % in 2015 en van 99 % in 2020 bij een evenredige ontwikkeling van de

aansluitingsgraad voor die gebieden die in het gewestplan of ruimtelijk uitvoeringsplan de
bestemming woongebied hebben met uitzondering van de woongebieden met landelijk
karakter;

b) minstens 95 % in 2020 bij een evenredige ontwikkeling van de aansluitingsgraad in woon-
gebieden.

De beperking van de aansluitingskosten was in dit kader een noodzakelijke voorwaarde voor het
uitoefenen van de bevoegdheden op het gebied van energie door het Vlaamse Gewest. Het is
immers niet zinvol een openbare dienstverplichting (een bevoegdheid van het Vlaams Gewest)
op te leggen aan aardgasnetbeheerders betreffende de aansluitbaarheidsgraad wanneer door de
aardgasnetbeheerders een dermate hoge prijs voor een aansluiting wordt aangerekend dat er in
de feiten van een reële mogelijkheid tot aansluiting geen sprake is. Wat elektriciteit betreft,
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speelt dit specifieke probleem niet daar hier reeds een aansluitingsgraad van om en bij de 100
procent bestaat.

9. Om het vertrouwen van de burger in de vrije markt te vergroten zal er een neutrale monitoring
van de dienstverlening van de leveranciers worden opgestart door de VREG. Het kan bijvoor-
beeld gaan over de monitoring van de dienstverlening van de call-centers van de leveranciers,
de tijd die nodig is voor leveranciers om een afdoend antwoord te bezorgen op vragen en
klachten van hun klanten, het aantal klachten dat gericht wordt aan de leverancier zelf of aan de
ombudsdiensten met betrekking tot de leverancier, ... De kwaliteit van dienstverlening zal
objectief en kwantitatief worden gemeten.

De resultaten van deze monitoring zullen worden bekendgemaakt aan de afnemers zodat ze een
geïnformeerde leverancierskeuze kunnen maken. De huidige leveranciersvergelijking op de
website van de VREG, die momenteel vooral een vergelijking mogelijk maakt op basis van
prijsniveau en ‘groengehalte’ van de leverancier, zal daartoe worden uitgebreid met een
vergelijking op basis van de kwaliteit van dienstverlening.
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Vraag nr. 12
van 8 september 2009
van JAN PEUMANS

Lopende overheidsuitgaven - Laattijdige betalingen

In een schriftelijke vraag (nr.109 van 12 februari 2009) vroeg ik de leden van de Vlaamse Regering
naar een overzicht wat betreft de overschrijdingen van de betalingstermijnen door de Vlaamse
overheid.

De inleiding van de betreffende vraag verwees naar een persbericht van de Confederatie Bouw. Dit
werd geïnterpreteerd als een expliciete vraag naar de verrichtingen met economische classificatiecode
7-investeringen.

Uiteraard kent de Vlaamse overheid ook in de lopende uitgaven voor goederen en diensten betalingen.

Daarom had ik van de leden van de Vlaamse Regering graag een volledig overzicht voor de
achterstand in de lopende uitgaven. Graag een overzicht sinds 2004.

1. Graag een overzicht van het aantal facturen waarbij er sprake is van een betalingsachterstand,
zowel wat voorschotten als wat het totale saldo betreft.

2. Wat is de gemiddelde overschrijdingstermijn? Graag een overzicht per departement of
beleidsdomein, per jaar.

3. Wat zijn de redenen voor deze laattijdige betalingen?

4. Om welke bedragen gaat het?

5. In hoeveel gevallen werd een gerechtelijke procedure opgestart? Kan de minister hier een stand
van zaken geven?

N.B. N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 16, Lieten nr. 8, Bourgeois
nr. 20, Vandeurzen nr. 18, Crevits nr. 50, Van den Bossche nr. 12, Muyters nr. 23, Schauvliege
nr. 21, Smet nr. 13).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 12 van 8 september 2009

van JAN PEUMANS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van
Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
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Vraag nr. 13
van 9 september 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Verwarmingstechnici uit andere gewesten - Opleidingsvereisten

Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht
van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater
voorziet in artikel 21 dat een persoon die uit een ander gewest afkomstig is, een kopie of afschrift van
zijn diploma of certificaat moet afleveren aan het opleidingscentrum en een bewijs moet leveren van
de kennis van de Vlaamse regelgeving en de daarin opgenomen terminologie.

Dit heeft tot gevolg dat een verwarmingstechnicus uit het Waalse gewest, uit het Brusselse
Hoofdstedelijke gewest of uit een andere EU-lidstaat een opleiding moet volgen in het Nederlands
indien hij in Vlaanderen wil werken.

1. Is dit besluit niet strijdig met het Europees verdrag dat voorziet in een vrij verkeer van
werknemers?

2. Hoeveel verwarmingstechnici uit het Waalse gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke gewest of uit
andere EU-lidstaten hebben sinds de inwerkingtreding van het besluit een erkenning gekregen?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE
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ANTWOORD

op vraag nr.13 van 9 september 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

1. Het Vlaamse Gewest is niet bevoegd om regelingen over het taalgebruik uit te vaardigen en bijge-
volg bevat het besluit geen enkele vereiste op het vlak van taalgebruik in de opleiding of door de
erkende technicus. Het is bijgevolg niet correct dat een verwarmingstechnicus uit het Waalse of het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of uit een andere EU-lidstaat een opleiding moet volgen in het
Nederlands indien hij in Vlaanderen wil werken.

Het door u geviseerde besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 schrijft daarentegen
slechts voor dat de technicus uit een ander gewest of EU-lidstaat die erkend wenst te worden,
kennis moet hebben van de Vlaamse regelgeving en de daarin opgenomen terminologie die
gebruikt wordt voor het uitvoeren van activiteiten op het vlak van verbrandingscontrole en onder-
houd van centrale stooktoestellen. Deze kennisvereiste wordt nader omschreven in bijlage VI van
het besluit. Ter zake wordt gespecificeerd dat het programma van de opleiding van de Vlaamse
wetgeving en de daarin opgenomen terminologie (minstens 2 uren) omvat:

de relevante wetgeving inzake de bestrijding van de luchtverontreiniging, veroorzaakt door
centrale stooktoestellen, gevoed met vloeibare brandstof, zoals bepaald in het besluit van de
Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de
verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater;

de overzichtslijst van de meest gangbare termen en begrippen m.b.t. de ketel/branderinstallaties,
welke de taakuitvoering en de dienstverlening van de technicus aan de klant ten goede zullen
komen.

Benadrukt moet worden dat dit beperkte programma gevolgd moet worden door élke technicus die
erkend wenst te worden en bijgevolg niet alleen door een technicus uit een ander gewest of een
andere EU-lidstaat. Deze kennis wordt op algemene wijze noodzakelijk geacht om de activiteit te
kunnen uitvoeren in het Vlaamse Gewest. Het betreft dus geenszins een discriminerende voor-
waarde en het besluit is bijgevolg niet strijdig met het vrij verkeer van werknemers binnen de
Gemeenschap.

2. In de periode vanaf 1 juni 2007 (datum inwerkingtreding van het voornoemd besluit van 8 decem-
ber 2006) tot half september 2009 hebben 139 personen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 63
personen uit Wallonië en 7 personen uit Nederland een nieuwe erkenning gekregen voor de
controle en het onderhoud van stookinstallaties.
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Vraag nr. 14
van 9 september 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Woningverkoop Vilvoorde - Taalvoorwaarde

De gemeente Vilvoorde heeft op 15 juli jongstleden beslist om 15 eengezinswoningen tegen verlaagde
prijs te koop aan te bieden. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een woning moeten de
kandidaat-kopers aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Eén van die voorwaarden is een bewijs leveren van kennis van het Nederlands. De kandidaat-kopers
zowel als de echtgenoten moeten een taaltest afleggen om hun kennis van het Nederlands te bewijzen.
Dit is een criterium dat zelfs verder gaat dan wat wordt bepaald in de Wooncode, waar men enkel van
een bereidwilligheid spreekt om de taal aan te leren.

De gemeente Vilvoorde is hiermee niet aan haar proefstuk toe. In het verleden heeft ze reeds woningen
verkocht tegen dezelfde voorwaarden en in de toekomst zullen er nog dergelijke acties volgen.

In welke mate zal er tegen deze illegale maatregel opgetreden worden?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 14 van 9 september 2009

van CHRISTIAN VAN EYKEN

Gezien de vraag betrekking heeft op de verkoop van woningen door een gemeente, valt deze vraag niet
onder mijn bevoegdheid. Taalvoorwaarden koppelen aan de verkoop van de woningen is een initiatief
van de gemeente Vilvoorde. De gemeente is autonoom en is vrij om een eigen beleid te voeren binnen
haar eigen bevoegdheden. Toch dient de gemeentelijke autonomie enigszins te worden genuanceerd.
De beleidsvrijheid grenst immers aan de hogere rechtsnormen en aan het algemeen belang. Via het
administratief toezicht kan dat worden getoetst. Ik dien dan ook te verwijzen naar mijn collega die
bevoegd is voor het beleidsdomein Bestuurzaken.
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Vraag nr. 15
van 9 september 2009
van ROBRECHT BOTHUYNE

Windturbines - Stand van zaken

In Semmerzake is een militair luchtvaartcontrolecentrum gevestigd dat in de militaire Air Traffic
Control van de NAVO een zeer belangrijke rol speelt. Binnen het “windplan Oost-Vlaanderen” zijn er
plannen om in de omgeving van Semmerzake windturbines te plaatsen.

De Belgische Defensie zou nu echter de bouw van windturbines in een straal rond de radarinstallatie
willen verbieden. Een windturbine zou namelijk effect hebben op het radarsysteem en dit beïnvloeden
door de reflecties die een windturbine geeft. Dit wil echter niet zeggen dat het onmogelijk zou zijn om
een windturbine in de omgeving van een radarinstallatie te bouwen. Veel hangt af van het specifieke
materiaal dat gebruikt wordt om de turbine te bouwen. Evenzo hangt veel af van het type radar dat
aangewend wordt.

1. Wat zijn de concrete bezwaren die de Belgische Defensie heeft tegenover het plaatsen van
windturbines in de omgeving van Semmerzake? Is hierover al overlegd tussen de diensten van de
minister en de Belgische Defensie? Zo ja, wat heeft dit overleg opgeleverd?

Is het de diensten van de minister bekend hoe in andere NAVO-lidstaten wordt omgegaan met het
plaatsen van windturbines in de nabijheid van dergelijke radarinstallaties?

2. Hoeveel windturbines zullen er gerealiseerd worden in de verschillende provincies? Graag
inplantingsplan en opdeling naar vermogen. Graag per provincie een overzicht van de
windturbines in productie, in aanbouw, in aanvraag en de geweigerde projecten.

3. Hoeveel gezinnen kunnen bevoorraad worden door de geleverde elektriciteit van deze
windturbines? Graag een overzicht per provincie en opgedeeld in het aantal gezinnen
respectievelijk voor de windturbines in productie, in aanbouw, in aanvraag en de geweigerde
projecten.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 15 van 9 september 2009

van ROBRECHT BOTHUYNE

1. De radar van Semmerzake is één van de belangrijkste Belgische radars voor defensiedoeleinden.
Het blijkt daarbij tot de mogelijkheden te behoren dat deze radarinstallaties in de toekomst ook
belangrijke taken in de burgerluchtvaart zullen krijgen.

Er heerst bezorgdheid over de mogelijke impact van windturbines op de goede werking van
radars in een bepaalde zone rond deze installaties. Onderzoek over de aard van deze impact en
de parameters die de mogelijke impact bepalen, is hierbij nog noodzakelijk.

De Belgische Defensie hanteert momenteel een kegelradius van 15 km rond het radarstation.
Voor windturbines die omwille van hun afstand of hun hoogte binnen deze ruimte vallen, dient
men aan te tonen dat geen impact zal veroorzaakt worden. Dit kan de inplanting van
windmolens bemoeilijken.

Ten aanzien van de impact van windenergie op de werking van diverse radarinstallaties worden
momenteel op Europees niveau regels uitgewerkt door Eurocontrol. Deze regels kunnen in een
verdere fase worden toegepast door de nationale entiteiten, in casu Belgocontrol, het autonome
overheidsbedrijf dat instaat voor de veiligheid van het luchtverkeer in België.

Dit omvat zowel civiele als militaire radarinstallaties. Het toepassen van deze regels hoort
daarbij tot de bevoegdheid van mijn federale collega, bevoegd voor mobiliteit.

Met alle actoren moet naar een werkbare oplossing worden gezocht die gebaseerd is op objec-
tieve gegevens over de impact waarvan sprake om tot duidelijke, transparante regels te kunnen
komen die zowel de goede werking van radarinstallaties garanderen als een verdere uitbouw van
windturbines toelaten.

2.-3. Als Vlaams minister bevoegd voor het energiebeleid ben ik op de hoogte van de operationele
windturbineparken in Vlaanderen.

In Vlaanderen is momenteel in totaal ongeveer 226 MW aan windturbinevermogen opera-
tioneel. Dit vermogen wordt geleverd door 141 windturbines aangesloten op het elektriciteits-
net. Opgesplitst naar de Vlaamse provincies geeft dit volgende verdeling:
- West – Vlaanderen: 85 MW
- Antwerpen: 54 MW
- Oost-Vlaanderen: 53 MW
- Limburg: 31 MW
- Vlaams-Brabant: 3 MW

De jaarlijks geproduceerde elektriciteit door een windturbine is locatieafhankelijk en zal
gemiddeld gesproken hoger zijn aan de kust en afnemen naarmate men het binnenland intrekt.
Desondanks worden voor specifieke locaties ver in het binnenland rendabele windsnelheden
gehaald.
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Rekening houdend met een algemeen gemiddelde voor de jaarlijkse elektriciteitsproductie uit
windenergie op land in Vlaanderen en het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van een
Vlaams gezin, kan de jaarlijkse productie als volgt naar de verschillende provincies opgedeeld
worden:
- West – Vlaanderen: 41.200 gezinnen
- Antwerpen: 26.300 gezinnen
- Oost-Vlaanderen: 25.500 gezinnen
- Limburg: 15.150 gezinnen
- Vlaams-Brabant: 1.360 gezinnen

Ik beschik niet over alle gegevens omtrent windturbineparken waarvoor bouw- en/of milieu-
vergunningsaanvragen zijn aangevraagd en eventueel geweigerd. Deze gegevens zijn mogelijk
beschikbaar bij mijn collega’s, de Vlaamse ministers voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.
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Vraag nr. 17
van 9 september 2009
van PETER REEKMANS

Premies passiefhuisstandaard - Uniformiteit

De netbeheerders kunnen zelf bepalen welke acties zij ondernemen en welke premies zij toekennen
m.b.t. passiefhuisstandaard. Zo verstrekken de Vlaamse netbeheerders PBE en GHA geen premies
m.b.t. passiefhuisstandaard bij het verbouwen van een woning, terwijl de andere (AGEM, EANDIS en
INFRAX) dat wel doen. INFRAX, PBE en GHA verstrekken daarentegen geen premies m.b.t.
passiefhuisstandaard bij het verbouwen van een appartement, terwijl AGEM en EANDIS dat wel
doen. Anderzijds wordt er door alle netbeheerders een premie toegekend bij het realiseren van
energiezuinige nieuwbouwwoningen.

Het onderscheid dat door de diverse netbeheerders wordt gemaakt tussen enerzijds energiezuinige
nieuwbouw en anderzijds energiezuinige renovatie, waarbij er bovendien een onderscheid wordt
gemaakt naargelang de renovatie betrekking heeft op een appartement of een woning, wordt door de
burger als uitermate verwarrend en hoogst onbegrijpelijk ervaren.

Vindt de minister het nodig om beleidsmatig eenvormigheid na te streven m.b.t. het toekennen van
premies inzake energiezuinige passiefhuisstandaard? Zo neen, waarom niet?

Zo ja, welke initiatieven neemt de minister om de betrokken netbeheerders ertoe aan te zetten het
verbouwen naar energiezuinige passiefhuisstandaard op een meer eenvormige wijze te promoten en
welke timing stelt de minister daarbij voorop?
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ANTWOORD

op vraag nr. 17 van 9 september 2009

van PETER REEKMANS

Het gebrek aan eenvormigheid in de premieregelingen tussen nieuwbouwwoningen en bestaande
woningen heeft vooral te maken met het feit dat er een uitgebreide regelgeving bestaat om de energie-
prestaties voor nieuwbouwwoningen te berekenen. Voor bestaande gebouwen is een dergelijke regel-
geving nog niet voorhanden.

Sinds 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving van kracht. Alle nieuwbouwwoningen moeten
een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen. Er is bovendien een minimale
en gecontroleerde ventilatie nodig. De te behalen energieprestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. Op
dit ogenblik moet dat E-peil lager zijn dan of gelijk zijn aan 100. Elke nieuwbouwwoning beschikt
ook over een energieprestatiecertificaat waaruit ondermeer het bereikte E-peil blijkt. Dit heeft het
mogelijk gemaakt dat er voor nieuwbouwwoningen een vereenvoudigde premieaanvraag bij de
netbeheerders kon worden ontwikkeld. Aanvragers dienen nu niet langer alle afzonderlijke premies
aan te vragen en de betrokken facturen voor te leggen, maar kunnen nu enkel door het afleveren van
een kopie van het energieprestatiecertificaat één globale premie aanvragen, een premie die bovendien
toeneemt naarmate de woning energiezuiniger is gebouwd.

Bestaande woningen daarentegen beschikken niet allemaal over een energieprestatiecertificaat, waar-
door nog moet worden gewerkt met individuele premieaanvragen en facturen.

Door de netbeheerders werden ook specifieke premies ontwikkeld voor woningen die volgens het
passiefhuisconcept worden gebouwd of verbouwd. Voor nieuwbouw kunnen deze passiefhuizen onder
de algemene premieregeling voor nieuwbouw met verlaagd E-peil worden gecatalogeerd, waarbij
veralgemenend kan worden gesteld dat passiefhuizen overeenstemmen met ongeveer een E40. Voor
bestaande woningen kunnen aanvragers die passief verbouwen ervoor opteren om niet de individuele
premies aan te vragen maar een globale overkoepelende premie aan te vragen

Wat vervolgens de keuze van de netbeheerders betreft om bepaalde ‘passiefhuisstandaard’ premies al
dan niet aan te bieden: dit is volkomen conform het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart
2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik. De
verschillende netbeheerders in Vlaanderen hebben immers, behoudens enkele actieverplichtingen,
voornamelijk een resultaatsverplichting om een bepaalde hoeveelheid primaire energie te besparen bij
hun eindafnemers. Zij kunnen dit doen door zelf de acties te kiezen die naar hun mening het best
geschikt zijn om in het gebied waar zij het netbeheer verzorgen de opgelegde doelstelling te behalen

Een eenvormig premielandschap voor de burger is een nobel streven, maar kan vanuit het huidige
besluit en de huidige organisatie van het energielandschap niet worden afgedwongen, ook niet voor
passiefhuiswoningen/-appartementen.

Ik heb het Vlaams Energieagentschap de opdracht gegeven om de globale evaluatie van de REG
openbaredienstverplichtingen, voorzien in artikel 24 van het besluit van 2 maart 2007, dit najaar op te
starten. Meer uniformiteit in de premieregelingen zal hierbij zeker aan bod komen.
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Vraag nr. 18
van 9 september 2009
van PETER REEKMANS

Premies netbeheerders - Uniformiteit

De netbeheerders dienen bij hun afnemers energiebesparing te stimuleren, dit onder meer door een
aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen. Iedere netbeheerder mag zelf kiezen
welke acties hij voert. De netbeheerders kunnen onder meer premies verstrekken voor dakisolatie,
hoogrendementsbeglazing, een condensatieketel op aardgas, een zonneboiler, een warmtepomp, een
ventilatiesysteem met warmterecuperatie of een woning met een laag E-peil.

Ondanks het feit dat de afnemers hun netbeheerder niet kunnen kiezen, kan de netbeheerder wel
kiezen welke acties in concreto worden ondernomen, wat vanuit het oogpunt van de burger als
uitermate discriminerend wordt ervaren, temeer daar de premies in aangrenzende gemeenten in sterke
mate kunnen verschillen.

Welke initiatieven of maatregelen neemt de minister om deze discriminatie definitief te stoppen?

Welke timing stelt zij daarbij voorop?
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ANTWOORD
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De elektriciteitsnetbeheerders hebben voornamelijk de resultaatverplichting om een zekere hoeveel-
heid primaire energie te besparen bij hun afnemers. De acties om tot deze resultaten te komen, mogen
vrij door de netbeheerders worden gekozen.

In juni van elk jaar dienen de elektriciteitsnetbeheerders bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) een
REG-actieplan in voor het daaropvolgende jaar. Dat actieplan omvat ondermeer een catalogus van
maatregelen die de netbeheerders wensen uit te voeren. Het Vlaams Energieagentschap beoordeelt de
actieplannen voor wat betreft het energiebesparend effect van de voorgestelde maatregelen, de hoogte
van de financiële tegemoetkoming en de voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de tegemoet-
komingen. Uiterlijk op 1 december kiezen de netbeheerders uit de goedgekeurde catalogus de acties
die zij wensen te voeren in het daaropvolgende jaar. Deze acties kunnen niet meer worden stopgezet in
de loop van het jaar.

De elektriciteitsnetbeheerders proberen hun resultaatsverplichtingen op de voor hen meest optimale
manier te realiseren. Dit leidt inderdaad tot verschillen in het Vlaamse premielandschap. Een eerste
stap inzake uniformisering is in het verleden al gezet. Per actie werden de premiehoogte en de premie-
voorwaarden voor alle netbeheerders vastgelegd. De netbeheerder heeft sinds 2008 enkel nog de keuze
om een bepaalde actie te ondersteunen of niet.

De Vlaamse overheid streeft ernaar dat het realiseren van de energiebesparing niet alleen zo efficiënt
mogelijk gebeurt, maar liefst op een zo uniform mogelijke wijze tussen de diverse netbeheerders. Toch
zijn het de netbeheerders die de uiteindelijke beslissing nemen om hun resultaatsverplichtingen waar te
maken. Een eenvormig premielandschap voor de burger is met andere woorden een nobel streven,
maar kan vanuit het besluit van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering
van het rationeel energiegebruik en de bestaande organisatie van het energielandschap niet worden
afgedwongen.
Ik heb het Vlaams Energieagentschap wel al de opdracht gegeven om de globale evaluatie van de REG
openbaredienstverplichtingen, voorzien in artikel 24 van het besluit van 2 maart 2007, op te starten.
Het evaluatierapport dat hieruit zal voortvloeien, moet in 2010 aan de Vlaamse Regering worden
voorgelegd. Dit rapport zal de effecten van de resultaat- en actieverplichtingen, de kosten en de
kosteneffectiviteit van de acties evalueren en eventueel voorstellen bevatten om de actie- en resultaats-
verplichtingen te wijzigen. Meer uniformiteit in de premieregelingen zal hierbij zeker als aandachts-
punt worden bekeken.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -489-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 19
van 10 september 2009
van PETER REEKMANS

Infrax - Voordelen voor politici

Infrax, een intercommunale voor aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering die actief is in heel
Vlaanderen, heeft in 2008 en 2009 aan alle gemeenteraadsleden in Vlaanderen waar deze
intercommunale actief is, een gratis gezinsabonnement verstrekt voor het bezoeken van het
openluchtmuseum Bokrijk.

Dit gezinsabonnement bood bovendien talrijke andere voordelen zoals gratis boottochten op de Maas,
kortingen van 50 % voor het pretpark “Plopsaland” en de subtropische zwembaden van Erperheide en
de Vossemeren. Van een gratis bezoek aan de Antwerpse Zoo of Planckendael tot een dag exclusief
shoppen in Maasmechelen Village, een gratis bezoek aan het Gallo-Romeins museum en het
Nederlands openluchtmuseum in Arnhem, enzovoort. Volgens de website www.bokrijk.be bedraagt de
kostprijs van dergelijk gezinsabonnement 75,00 euro. Indien alle 2.639 burgemeesters, schepenen en
gemeenteraadsleden van de bij Infrax aangesloten gemeenten effectief op dit aanbod zijn ingegaan,
dan bedraagt de kostprijs van dit aanbod 197.925,00 euro op jaarbasis.

1. Kan de minister deze feiten bevestigen? Is het m.a.w. correct dat de intercommunale Infrax aan
alle burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de bij Infrax aangesloten gemeenten, in
2008 en in 2009 een dergelijk aanbod heeft gedaan?

2. Hoeveel burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden zijn op dit aanbod, respectievelijk in
2008 en 2009, ingegaan?

3. Hoeveel bedroeg de exacte kostprijs, respectievelijk in 2008 en 2009?

4. Wordt de kostprijs hiervan door Infrax rechtstreeks of onrechtstreeks verhaald op de gebruiker?
Zo neen, hoe werden die abonnementen in concreto betaald?

5. Is het op enigerlei wijze, zeker in tijden van economische crisis waar vele mensen amper hun
energiefactuur kunnen betalen, te verantwoorden dat een intercommunale een dergelijk aanbod
doet?

6. Wat gaat de minister concreet doen om aan deze politieke zelfbediening paal en perk te stellen?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 29) en Van den Bossche (nr. 19).
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ANTWOORD

op vraag nr. 19 van 10 september 2009

van PETER REEKMANS

Ik kan me als minister, bevoegd voor Energie, niet uitspreken over het antwoord op deze vragen.

De vraag heeft betrekking op het voogdijtoezicht in het kader van intergemeentelijke samenwerking
dat uitgeoefend wordt door de minister bevoegd voor binnenlands bestuur en op het beoordelen van de
redelijkheid van de kosten die door de netbeheerders worden voorgelegd in het kader van de goed-
keuring van het tarievendossier door de federale energieregulator (CREG).
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Vraag nr. 25
van 22 september 2009
van PETER GYSBRECHTS

Lokaal woonbeleid - Subsidieprojecten

In 2007 lanceerde toenmalig minister Keulen een open oproep voor subsidieprojecten voor
intergemeentelijke projecten rond lokaal woonbeleid. Sindsdien werden jaarlijks nieuwe subsidies
vrijgegeven aan nieuwe projecten. In 2009 ging het nog in eerste instantie om een bedrag van
4.348.715,57 euro.

In 2009 vielen 11 projecten naast de prijzen. De score van deze projecten werd gebaseerd op een
objectief en een subjectief gedeelte. Pas na de oproep besloot de administratie de interpretatie van
bepaalde criteria vast te leggen. Projectindieners hadden daardoor onvoldoende opportuniteit om de
formulering en de inhoud van hun project aan te passen aan die subjectieve criteria, zoals
betrokkenheid gemeenten, aantoonbare resultaten, intragemeentelijke samenwerking, inzet personeel,
enzovoort.

In het nieuwe Vlaams regeerakkoord staat dat men werk wil maken van lokaal woonbeleid, sterker
nog: men wil het verder stimuleren en uitbouwen. De daartoe toepasselijke regelgeving zal men
daarbij evalueren.

1. Kunnen we ervan uitgaan dat de minister nog dit jaar opnieuw een oproep zal lanceren? Welke
budgetten zullen hiervoor vrijgemaakt worden?

2. Zal men de kritiek op de interpretatie van de subjectieve criteria na het lanceren van een oproep
meenemen in de evaluatie?

3. Zal men dezelfde methode voor het beoordelen van de projecten hanteren, of zal de minister
andere parameters inlassen?



-492- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 25 van 22 september 2009

van PETER GYSBRECHTS

1. Het BVR van 21 september 2007 voorziet in de mogelijkheid dat er jaarlijks een vaste datum voor
de indiening van subsidieaanvragen na een open oproep kan vastgelegd worden. Mits mededeling
vooraf aan de Vlaamse Regering kunnen bij ministerieel besluit voorrangscriteria worden vast-
gelegd om de projectvoorstellen te rangschikken. Samen met mijn administratie onderzoek ik de
opportuniteit om een open oproep 2010 te lanceren.
Hoeveel budget gereserveerd wordt voor de ondersteuning van lokaal woonbeleid op de begroting
2010 wordt beslist in december 2009. Voor 2010 moet rekening worden gehouden met het feit dat
een deel van het beschikbare budget moet voorbehouden worden voor de eventuele subsidiëring
van een tweede projectduur van drie jaar van de drie intergemeentelijke projecten waaraan in
december 2007 een subsidie werd toegekend. Deze projecten hebben de mogelijkheid om ten
laatste zes maanden voor het einde van hun derde werkingsjaar (2010) een nieuwe subsidie-
aanvraag in te dienen.

2. U vermeldt in uw vraag dat de administratie pas na de open oproep besloten heeft om de interpre-
tatie van bepaalde criteria vast te leggen. Hierdoor zouden projectindieners onvoldoende opportu-
niteit gehad hebben om de formulering en de inhoud van hun project aan te passen aan subjectieve
criteria zoals betrokkenheid van de gemeenten, aantoonbare resultaten, intragemeentelijke samen-
werking, inzet personeel enz.
Bij nader onderzoek blijkt echter dat de interpretatie van de voorrangscriteria voor de open oproep
werden vastgelegd. Het ministerieel besluit van 5 december 2008 houdende de open oproep 2009
werd binnen de 10 dagen gecommuniceerd naar de 308 Vlaamse gemeenten, samen met een
oproepdocument waarin alle modaliteiten van de open oproep werden toegelicht. Zowel het MB
als het oproepdocument bevatten reeds de zes voorrangscriteria, waarvan vier objectief vast te
stellen criteria en twee criteria die door een jury werden beoordeeld, nl. de kwaliteitsscore van het
project en de mate van rechtstreekse betrokkenheid van de gemeenten. Voor het criterium kwali-
teitsscore werd in het MB aangegeven met welke aspecten de jury rekening zou houden. Het
betrof de volgende zes aspecten:

1. aantoonbaarheid van de resultaten
2. kostenefficiëntie
3. efficiëntie van de personeelsinzet
4. meerwaarde van het project
5. intergemeentelijke samenwerking
6. intragemeentelijke samenwerking gemeente-OCMW

In het oproepdocument, tevens online te raadplegen via www.bouwenenwonen.be, werd boven-dien
voor elk van deze zes aspecten en ook voor het voorrangscriterium “mate van rechtstreekse
betrokkenheid” duidelijk aangegeven hoe de jury dit bij de beoordeling zou interpreteren. De jury
heeft dit gerespecteerd en is hiervan niet afgeweken. Het was voor de kandidaat-initiatiefnemers
mogelijk om bij de uitwerking van een projectvoorstel rekening te houden met de interpretatie van
de twee criteria die door de jury werden beoordeeld.
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Ik ben mij er wel van bewust dat de beschikbare termijn voor het uitwerken en indienen van een
subsidieaanvraag door kandidaat-initiatiefnemers kort was. In geval van een open oproep zal hier
mee rekening worden gehouden

3. Voor een eventuele open oproep in 2010 is een evaluatie en mogelijke aanpassing van de
parameters voor de beoordeling van de subsidieaanvragen niet meer haalbaar. Wel ben ik bereid
om dit voor 2011 verder te onderzoeken.
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Vraag nr. 26
van 22 september 2009
van TOM DEHAENE

Socialehuisvestingsmaatschappijen - Kruispuntbank Sociale Zekerheid

De socialehuisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW) kunnen sinds oktober 2005 toegang tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
krijgen. Dat laat zowel de VMSW als de huisvestingsmaatschappijen toe om administratieve gegevens
van kandidaat-huurders en -kopers elektronisch op te vragen. Deze toegang tot de KSZ zorgt voor
minder administratieve rompslomp.

Op een schriftelijke vraag van februari 2009 antwoordde voormalig minister van Wonen Marino
Keulen dat 92 van de 93 SHM’s op dat moment gebruik maakten van deze mogelijkheid (vraag nr.
108; Websitebulletin publicatiedatum 30-03-2009).

1. Maakt inmiddels de laatst overgebleven SHM “Elk Zijn Dak” in Zomergem gebruik van de KSZ?

2. Wat is de evaluatie van de promotiecampagne ter zake door de VMSW?

Hoeveel bedraagt het aantal opvragingen per SHM in 2008 en tot nu toe in 2009?

Heeft deze campagne ertoe geleid dat niet alleen bijna alle huisvestingsmaatschappijen van de
toegang tot de Kruispuntbank gebruik maken, maar dat ook de intensiviteit van het gebruik door
de SHM’s is gestegen?
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1. De SHM “Elk Zijn Dak” uit Zomergem maakt ook gebruik van de KSZ om gegevens over
kandidaat-huurders en/of huurders op te vragen. Op administratief vlak is zij echter steeds sterker
gaan samenwerken met de Meetjeslandse Bouwmaatschappij uit Eeklo. Deze samenwerking
bestaat o.a. uit het feit dat beide SHM’s hun software delen. Dit verklaart ook waarom in bijge-
voegde lijst Elk Zijn Dak niet terug te vinden is.

2. Voor de SHM’s is dit duidelijk een handig instrument om gegevens betreffende hun (kandidaat)-
huurders of kandidaat-kopers te verkrijgen. Bij de SHM’s leeft de vraag om meer gegevens via de
KSZ te betrekken. De VMSW speelt hier op in door bijkomende gegevens ter beschikking te
stellen. Daartoe moet echter telkens een grote inspanning worden geleverd door de KSZ die steeds
dergelijke gegevens in een stroom moet ter beschikking stellen. Zo wordt momenteel o.a. gewerkt
aan een stroom die gegevens rond personen met een handicap ter beschikking kan stellen van
andere overheidsinstellingen.

Tot hier toe heeft de nadruk steeds gelegen op maatschappijen uit de huursector maar ook de
koopsector maakt gebruik van de KSZ als instrument. Ook hier zal het gebruik van de KSZ
worden gestimuleerd. Bijgevoegd vindt u een lijst met de verschillende SHM’s en het aantal
bevragingen.

Een blijvende intensivering zal er waarschijnlijk niet zijn. SHM’s doen bevragingen in specifieke
gevallen. Tussentijds vallen ze terug op meldingen van de KSZ die niet als bevraging worden
aanzien omdat het initiatief van de KSZ komt. Dit betreft de automatische melding van wijzi-
gingen in vroeger aangeleverde gegevens.

BIJLAGE

Lijst SHM’s en het aantal bevragingen (*).

(*) 2 opmerkingen bij de bijgevoegde lijst:
Potentiële redenen waarom SHM 2010 geen bevragingen heeft uitgevoerd in 2008: er was geen actualisatie in 2008.
9560 en 9820 zijn maatschappijen uit de koopsector .

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/VAN_DEN_BOSSCHE/26/antw.026.bijl.001.xls
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Vraag nr. 27
van 22 september 2009
van TOM DEHAENE

Sociale huurders - Kooprecht

Sociale huurders hebben de mogelijkheid om de woning die ze bewonen, indien ze voldoen aan
bepaalde voorwaarden, aan te kopen.

Die mogelijkheid kon lang beschouwd worden als een soort van gunst van de
huisvestingsmaatschappij ten opzichte van de kandidaat-koper. Toch waren er
huisvestingsmaatschappijen die deze mogelijkheid bewust bij hun huurders aanprezen.

Met het decreet van 2005 aangaande het kooprecht is de mogelijkheid tot het aankopen van de sociale
huurwoning die men bewoont, voor de huurder opnieuw een recht geworden, mits hij voldoet aan
bepaalde voorwaarden.

1. Kan de minister aangeven hoeveel “zittende huurders” van sociale woningen of appartementen in
2008 en in 2009 (tot en met 31 augustus 2009) hun woning of appartement kochten? Graag een
opsplitsing per SHM (Socialehuisvestingsmaatschappij).

2. Tegen welke prijs konden huurders hun sociale woning kopen? Graag een oplijsting met aantal
slaapkamers en gemeente per SHM in 2008 en 2009 (tot en met 31 augustus 2009)?
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1. Respectievelijk hebben in 2008 en in 2009 (tot en met 31 augustus) 137 en 87 “zittende huurders”
gebruik gemaakt van hun kooprecht. Een gedetailleerd overzicht per SHM kan niet worden
gegeven, omdat het soms gaat om één individuele woning per SHM. Bij publicatie van deze
gedetailleerde gegevens zou de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen
worden geschonden.

2. Als bijlage vindt u een overzicht met de gemiddelde verkoopprijzen voor 2008 en 2009 (tot en met
31.08.2009) en uitgesplitst per provincie. Er is geen oplijsting per gemeente of per SHM omwille
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Een oplijsting met het aantal slaapkamers is niet mogelijk, daar deze gegevens niet worden
bijgehouden.

BIJLAGE

Gemiddelde verkoopprijzen 2008 en 2009.

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/VAN_DEN_BOSSCHE/27/antw.027.bijl.001.xls
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Vraag nr. 28
van 22 september 2009
van PETER GYSBRECHTS

Verzekering gewaarborgd wonen - Zelfstandigen

In crisistijd is het belangrijk om startende ondernemers en zelfstandigen op alle mogelijke vlakken te
ondersteunen. Zij zijn de ruggengraat van de Vlaamse economie.

Naar aanleiding van een statement van de Vlaamse Confederatie Bouw, vernam ik dat de verzekering
gewaarborgd wonen van de Vlaamse overheid onvoldoende bekend is bij de Vlaamse bevolking. De
Vlaamse Confederatie Bouw liet namelijk recentelijk in de media uitschijnen dat de overheid meer
publiciteit moet maken rond deze verzekering. Als stimulans voor de bouwsector is het immers van
levensbelang dat het risico voor jonge mensen om een eigen huis te bouwen zo laag mogelijk blijft.
Deze verzekering is daarvoor een ideaal instrument.

Van april 2009 tot 11 augustus 2009 werden 5667 aanvragen ingediend. Een significante stijging
tegenover een gemiddelde van 4125 aanvragen per jaar in het verleden.

Maar blijkbaar wordt er binnen deze maatregel een uitzondering voorzien voor zelfstandigen en
ondernemers. Voor werknemers blijkt onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid onder de
dekking van deze verzekering te vallen. Voor zelfstandigen is de dekking gelimiteerd tot
arbeidsongeschiktheid. Bij faling, brand of stopzetting kan een zelfstandige geen aanspraak maken op
deze verzekering. In deze periode van economische crisis lijkt dit een vreemde houding. Zeker bij
een maatregel die rechtstreeks invloed heeft op de bouwsector, een sector met één van het hoogste
aantal faillissementen.

1. Volgen er nog acties om de verzekering beter bekend te maken bij het Vlaamse publiek?

2. Waarom valt onvrijwillige werkloosheid niet onder de dekking van deze verzekering bij
zelfstandigen?

Wordt deze crisistijd aangegrepen om de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers in deze
maatregel weg te werken?
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1. U refereert in uw vraag zelf naar de significante stijging van het aantal aanvragen in de periode
tussen april 2009 en 11 augustus 2009 in vergelijking met de vroegere stelsels van de verzekering
gewaarborgd wonen. Uit het aantal ontvangen aanvragen kan u afleiden dat het bereik van de
maatregel in belangrijke mate is toegenomen. Rekening houdend met het feit dat enkel leningen
afgesloten vanaf 1 april 2008 voor de verwerving of renovatie van de enige woning in aanmerking
komen voor de verzekering gewaarborgd wonen, mag gesteld worden dat in het merendeel van de
gevallen de ontleners die aan de voorwaarden beantwoorden een aanvraag indienen. De hypothe-
caire kredietverstrekkers, die trouwens direct belanghebbende zijn, wijzen hun klanten veel syste-
matischer op het bestaan van de verzekering dan vroeger. Mocht blijken dat het aantal aanvragen
in de komende maanden zou terugvallen, dan zal ik de gepaste initiatieven nemen om de aandacht
van zowel de banksector als het notariaat op de maatregel te vestigen. Uit de recentste evolutie van
het aantal aanvragen blijkt echter dat dit geenszins het geval is. De oorspronkelijke bij de besluit-
vorming vooropgestelde raming van het aantal verzekeringen (9.750 verzekeringen) zal moei-
teloos worden gehaald.

2. De verzekering gewaarborgd wonen biedt bescherming tegen de gevolgen van inkomensverlies
ingevolge onvrijwillige werkloosheid. Onvrijwillige werkloosheid wordt in het besluit van 13 juni
2008 omschreven als “elke toestand van onvrijwillige volledige werkloosheid die aanleiding geeft
tot het verkrijgen van werkloosheidsuitkeringen van de RVA en waarbij de persoon in kwestie
geen andere beroepsinkomsten heeft, noch als werknemer, noch als zelfstandige. Zelfstandigen
zijn niet verzekerd tegen werkloosheid en kunnen geen aanspraak maken op werkloosheids-
vergoeding. Zolang de verzekering gewaarborgd wonen bestaat zijn zelfstandigen steeds enkel
verzekerd voor inkomensverlies ingevolge ziekte. Een andere optie, waarbij ook inkomensverlies
van zelfstandigen ingevolge faillissement, brand of stopzetting van de zelfstandige activiteit zou
verzekerd worden, vergt verzekeringstechnisch een andere aanpak. Het aantonen van het inko-
mensverlies van een werknemer die werkloos wordt is immers vrij eenvoudig. Bovendien wordt
het inkomensverlies ook gedeeltelijk getemperd door de werkloosheidsvergoeding waardoor het te
verzekeren risico ook in financiële termen kleiner is. Bij zelfstandigen zal het vervangings-
inkomen waarop zij aanspraak kunnen maken niet zo eenduidig vaststelbaar zijn. De complexiteit
van de inkomensverliesberekening vormt dus een eerste barrière. Een andere hinderpaal vormt de
vereiste van het onvrijwillig karakter van de werkloosheid. Zeker bij stopzetting is er sprake van
een door de zelfstandige autonoom te nemen beslissing. Dit risico is bijgevolg onverzekerbaar.
Maar ook bij faling of bij brand zal men bij de vaststelling van de resterende inkomsten voor een
moeilijker bewijsprobleem komen te staan. De vaststelling ervan vergt betrokkenheid van meer-
dere, zowel publieke als private instellingen. De verzekeraar zal dit doorrekenen in zijn premie-
zetting. Zoals u zich zult herinneren was het vinden van een verzekeraar die bereid was om het
risico te dekken zoals omschreven in het huidige besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni
2008 tegen een aanvaardbare premie geen sinecure. Er was immers slechts één verzekeraar bereid
om dit risico te dekken. De vraag is dan ook of er een verzekeraar gevonden zal worden om de
door u voorgestelde bijkomende risico’s te dekken en tegen welke premie. Een significante verho-
ging daarvan is budgettair niet haalbaar.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 29
van 22 september 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Sociale woningen - Toewijzingsbeleid

Het is de taak van de sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woningen toe te wijzen aan
woonbehoeftigen die voldoen aan de toewijzingscriteria van de Vlaamse Wooncode en de
bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Gelet op de lange wachtlijsten voor het verkrijgen van een sociale huur- of koopwoning, worden er
wellicht bepaalde prioriteiten gelegd binnen het toewijzingsbeleid.

1. Bestaan er prioriteiten binnen het toewijzingsbeleid en, zo ja, welke?

2. Wordt er bij de toewijzing voorrang gegeven aan leefloners en pas in tweede orde aan werkenden
met een laag inkomen?

Zo ja, wat is hiervoor de maatschappelijke reden en de juridische grondslag?

3. Zijn er statistieken beschikbaar die aangeven hoeveel sociale woningen er worden toegewezen
aan inwoners met een Belgische nationaliteit en hoeveel aan nieuwkomers?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 29 van 22 september 2009

van BOUDEWIJN BOUCKAERT

1. Om een vrijgekomen woning te kunnen toewijzen aan een kandidaat sociale huurder, zijn twee
mogelijke toewijzingssystemen van toepassing. Beide systemen houden rekening met algemene
criteria zoals de rationele bezetting (de woning moet qua omvang zijn aangepast aan haar
bewoners) en de chronologie van de inschrijving. Er zijn ook een aantal bindende voorrangsregels
voorzien in het kader van bvb. herhuisvesting (naar aanleiding van een onaangepaste woning, een
onbewoonbaar verklaarde woning, enz..). In het eerste toewijzingssysteem worden deze voor-
rangsregels onder meer uitgebreid voor woningen aangepast aan personen met een handicap en is
er de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan personen die een band met de gemeente kunnen
aantonen. Het tweede toewijzingssysteem werkt met een puntensysteem waarvan de criteria
bestaan uit de woonnood, de kinderlast, het actueel besteedbaar inkomen en de eventuele verhuis-
vraag van een huurder. Bovendien kan, als een sociale verhuurder dit opneemt in haar intern huur-
reglement; een aantoonbare band met de gemeente eveneens een toewijzingscriterium worden.

Het leeuwendeel van de sociale woningen wordt verhuurd via een sociale huisvestings-
maatschappij. Zij hanteren het eerste toewijzingssysteem. De sociale verhuurkantoren maken
gebruik van het tweede systeem. Gemeenten, Ocmw’s en het Vlaams woningfonds hebben de
keuze tussen beide mogelijkheden. Voor een gedetailleerde uitwerking van de twee toewijzings-
systemen verwijs ik u graag naar de toepasselijke wetgeving: het kaderbesluit sociale huur van 12
oktober 2007 enerzijds (art. 19-21) en het MB van 21 december 2007 (art. 4).

Naast toewijzing volgens het standaardluik gebaseerd op de voorrangsregels en de chronologie,
kan een gemeente opteren om een eigen toewijzingsreglement uit te werken dat afwijkt van de
standaard toewijzingsregels. Dit is mogelijk in drie gevallen, namelijk als men rekening wil hou-
den met de lokale binding van de kandidaat huurders, met de woonbehoefte van specifieke doel-
groepen of met de leefbaarheidproblemen in bepaalde wijken of complexen. Dit lokale toewij-
zingsreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister bevoegd voor wonen of haar
gemachtigde.

2. In het kaderbesluit sociale huur is geen voorrang ingeschreven specifiek voor leefloners of
werkenden met een laag inkomen.

3. Als bijlage vindt u een overzicht van de verdeling van de toewijzingen naar nationaliteit in
Vlaanderen voor de jaren 2003 tem. midden 2007 (na actualisatie) en dit voor de categorieën:
nationaliteit Belg, niet-Belg maar wel Europese Unie, niet-Belg en geen Europese Unie en ten
slotte de categorie nationaliteit onbekend. Als gevolg van het invoeren van het nieuwe inschrij-
vingsregister op 1 januari 2009 (met de daaraan gekoppelde de noodzakelijke aanpassingen aan
het uitwisselingsformaat) zijn er momenteel geen recentere gegevens beschikbaar.

BIJLAGE

Verdeling toewijzingen naar nationaliteit

Bijlage(n):
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http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/VAN_DEN_BOSSCHE/29/antw.029.bijl.001.xls
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 31
van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Parallelle structuren - Oprichting en controle

De recente problemen m.b.t. het Vlaams Huis in New York lijken, naast andere voorbeelden, te wijzen
op een gebrekkige controle van het gebruik van belastingsmiddelen.

Het is blijkbaar een gangbare praktijk geworden om nieuwe initiatieven onder te brengen in allerlei
aparte structuren (zoals vzw’s, fondsen en stichtingen), in plaats van deze initiatieven onder te brengen
bij de bestaande administratieve organisatievormen.

1. Op welke basis wordt beslist om nieuwe initiatieven onder te brengen in aparte structuren i.p.v. de
bestaande administratieve structuren hiermee te belasten?

Wat zijn de beweegredenen om van deze aparte structuren gebruik te maken en wat zijn de criteria
om deze initiatieven hier al dan niet in onder te brengen?

2. Onlangs maakte een opiniemaker (Rudy Aernoudt, “Gesjoemel Vlaams huis is top van ijsberg”,
De Tijd, 4/09/2009) gewag van “honderden vzw’s of analoge structuren”.

Hoeveel dergelijke aparte structuren bestaan er vandaag exact? Kan de minister een oplijsting
geven van alle aparte structuren die de Vlaamse overheid reeds heeft opgericht?

Wat zijn de bedragen aan publieke middelen die jaarlijks naar elk van deze structuren worden
gedoteerd?

3. Plant de regering in deze nieuwe legislatuur nieuwe gelijkaardige aparte structuren te creëren? Zo
ja, welke en voor welke doeleinden?

4. Hoe verloopt de controle op het gebruik van de toegekende middelen aan deze aparte structuren?
Kan de minister een overzicht geven van de controlemechanismen die gelden voor publieke
middelen die aan dergelijke structuren worden toegekend?

Wat zijn de verschillen met de klassieke controlemechanismen, voor middelen beheerd door de
bestaande administraties?

5. Is de minister van oordeel dat de huidige controlemechanismen voor publieke middelen die
worden toegepast voor dergelijke structuren, afdoende zijn? Wordt – n.a.v. de recente
gebeurtenissen rond het Vlaams Huis in New York – een herziening gepland en zo ja, over welke
aanpassingen gaat het?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 30, Lieten nr.14, Bourgeois nr.45,
Vandeurzen nr.35, Crevits nr. 102, Van den Bossche nr.31, Muyters nr. 39, Schauvliege nr. 39,
Smet nr. 27).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 31 van 23 september 2009

van LODE VEREECK

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelands-
beleid.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 32
van 24 september 2009
van VERA JANS

Sociale economie - Personeelsuitbreiding

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit voor de periode 2006 – 2011 (VIA III) is van
toepassing op de welzijns- en gezondheidssector, de sociale economie en het sociaal-cultureel werk.
Het akkoord bevat drie luiken: een uitbreidingsluik, een verhoging van de koopkracht en een
kwaliteitsverbetering.

Wat betreft het uitbreidingsluik in de Vlaamse Sociale Economie voorziet het VIA III-akkoord een
uitbreiding van de tewerkstelling met zo’n 488 voltijdse equivalenten (VTE).

1. Wat is de stand van zaken in de uitbreiding van het personeelscontingent in de sociale economie?
Graag een overzicht per deelsector en per provincie.

2. Hoeveel procent van het totale budget voorzien voor de uitvoering van het VIA III-akkoord is
voorbestemd voor de sociale economie en hoeveel procent is hiervan reeds besteed?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 32 van 24 september 2009

van VERA JANS

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Socialprofit voor de periode 2006-2011 (VIA III) is van
toepassing op de welzijn- en gezondheidssector, de sociale economie en het sociaal-cultureel werk. Dit
akkoord bevat drie luiken: een uitbreidingsluik, een verhoging van de koopkracht van de betrokken
werknemers en een luik kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.

Wat betreft het uitbreidingsbeleid in de Vlaamse Sociale Economie voorziet het VIA III -akkoord een
uitbreiding van de tewerkstelling met 488 voltijdsequivalenten (VTE) in de sectoren beschutte en
sociale werkplaatsen. In dit akkoord zijn de deelsegmenten lokale diensteneconomie en invoeg-
maatregelen niet omvat. Het uitbreidingsbeleid in het VIA -akkoord voorzag dat er 288 VTE arbeids-
plaatsen worden gecreëerd in de beschutte werkplaatsen en 200 VTE arbeidsplaatsen in de sociale
werkplaatsen.

De voormelde 288 VTE arbeidsplaatsen in de beschutte werkplaatsen zijn in samenspraak met de
sociale partners van de sector en de partners van dit akkoord op de volgende wijze toegekend: 68 VTE
functie commerciële medewerker (omkadering), 200 VTE functie productiewerknemer met een ar-
beidshandicap en 20 VTE (à rato van 1 per 10 werknemers met een arbeidshandicap) functie monitor.
De programmatie van het subsidiabele VTE arbeidsplaatsen voor werknemers met een arbeids-
handicap werd in 2009 via het respectieve besluit opgetrokken met de voormelde 200 VTE zodat de
werkplaatsen aanspraak konden maken op de voorziene loonsubsidies indien zij extra werknemers met
een arbeidshandicap hebben tewerkgesteld.
Voor de sociale werkplaatsen werden jaarlijks (periode 2006-2009) een deel van de voorziene uitbrei-
dingen toegekend aan erkende sociale werkplaatsen in functie van enerzijds de vragen en behoeften tot
extra personeel. Anderzijds werd de voorziene uitbreiding ook ingezet in nieuwe markten waarvan in
de reguliere economische sector niet of onvoldoende aanbod voorhanden was: vb. fietspunten en
energiesnoeiers.

1. Stand van zaken uitbreiding personeelscontingent per deelsector:
1.1 Deelsector Sociale Werkplaatsen

Uitbreiding werknemers SW42
2006 2007 2008 2009

Antwerpen 12,4 12,0 13,7 10,9
Limburg 6,7 6,0 9,3 6,6
Oost-Vlaanderen 8,9 6,2 8,7 10,0
Vlaams-Brabant 6,3 7,3 5,1 4,8
West-Vlaanderen 7,7 10,5 5,3 9,7

42,0 42,0 42,0 42,0

Omkadering8
2006 2007 2008 2009

Antwerpen 2,4 2,3 2,6 2,1
Limburg 1,3 1,1 1,8 1,3
Oost-Vlaanderen 1,7 1,2 1,7 1,9
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Vlaams-Brabant 1,2 1,4 1,0 0,9
West-Vlaanderen 1,5 2,0 1,0 1,8

8,0 8,0 8,0 8,0

Jaarlijks werden in uitvoering van het VIA III -akkoord 42 VTE arbeidsplaatsen toegewezen voor
werknemers sociale werkplaatsen en 8 VTE arbeidsplaatsen aan omkadering (à rato van het
gereglementeerde 1 per 5 VTE werknemers sociale werkplaatsen). In totaal werden voor de periode
2006-2009 200 VTE arbeidsplaatsen gecreëerd.

1.2 Deelsector Beschutte Werkplaatsen

Uitbreiding Doelgroep2 42 42 42
2006 2007 2008 2009

Antwerpen 12,0 78,0
Limburg 12,0
Oost-Vlaanderen 20,0 15,0
Vlaams-Brabant 11,0 25,0
West-Vlaanderen 15,0 4,0

70,0 122,00

Economische uitdagingen
(= omkaderingsfunctie)8

2006 2007 2008 2009
Antwerpen 18,0 2,0
Limburg 6,0 1,0
Oost-Vlaanderen 10,0 3,0
Vlaams-Brabant 6,0 2,0 1,0
West-Vlaanderen 17,0 1,0
Brussel 1,0

58,0 7,0 3,0

Monitoren
(= omkaderingsfunctie)8

2006 2007 2008 2009
Antwerpen 1,2 8,0
Limburg 1,2
Oost-Vlaanderen 2,0 1,6
Vlaams-Brabant 1,1 3,0
West-Vlaanderen 1,5 0,4

7,0 13,0

Het voorzien aantal van 288 VTE is bij de concretisering van dit uitbreidingsbeleid door budget-
taire beperkingen verlaagd naar 280 VTE. Voor de toekenning van de werknemers met een arbeids-
handicap werd een aanpassing van het programmatiebesluit uitgevoerd.

2. Op het totale VIA -budget van 191.996.000 euro (inclusief Sociale Maribel) werd 21.319.000 euro
of 11,10 % voorzien voor de beschutte en sociale werkplaatsen. Alle tot op vandaag beschikbare
VIA-middelen werden besteed.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 33
van 24 september 2009
van VERA JANS

Personeel sociale economie - Allochtonen

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit (VIA) voor de periode 2006 – 2011 is van
toepassing op de welzijns- en gezondheidssector, de sociale economie en het sociaal-cultureel werk.
Het bevat drie luiken: een uitbreidingsluik, een verhoging van de koopkracht en een
kwaliteitsverbetering.

Voor de tewerkstelling in de Vlaamse sectoren welzijn en sociale economie voorziet het VIA III een
uitbreiding van tewerkstelling met zo’n 1710 FTE (fulltime equivalenten).

Het VIA III stipuleert tevens: “De sociale partners streven de evenredige arbeidsdeelname van
werknemers van allochtone afkomst na. Ze verbinden zich om in het kader van de jobcreatie die
voortvloeit uit dit akkoord, een substantiële inspanning te leveren om personen van allochtone afkomst
aan te werven, voortbouwend op de inspanningen die de sector al leverde. 10 % van de bijkomende
jobcreatie is het streefcijfer voor deze doelgroep. Ze zullen dit engagement verder concretiseren in de
betrokken sectorconvenant”.

Dit sectorconvenant werd op 9 december 2005 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het
convenant werd afgesloten tussen de Vlaamse Regering en Het Vlaams Instituut voor Vorming en
Opleiding in de Social Profit (VIVO vzw).

In artikel 11 van dit sectorconvenant staat dezelfde bepaling opgenomen als in het VIA. De verdere
uitwerking van deze actie is dus toevertrouwd aan VIVO vzw.

1. Heeft de minister een zicht op het aantal personen van allochtone afkomst dat momenteel
werkzaam is in de sociale economie? Graag een overzicht per provincie.

2. Hoeveel bedraagt het aandeel van allochtone werknemers in het bijkomend personeelscontingent
voor de sociale economie? Graag een overzicht per provincie.

3. Wordt het bijkomende allochtone personeelscontingent gekenmerkt door diversiteit? Om welke
nationaliteiten gaat het?

4. Welke criteria worden gehanteerd om de allochtone afkomst van werknemers te bepalen?

5. Heeft de minister een zicht op de spreiding van de bijkomende werknemers van allochtone
afkomst over de verschillende deelsectoren zoals de sociale en beschutte werkplaatsen,
enzovoort?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Muyters (vraag nr. 41) en Van den Bossche (nr. 33).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 33 van 24 september 2009

van VERA JANS

Minister Freya Van den Bossche

Binnen het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) 2006-2011 voor de sociale profit hebben de sociale
partners het engagement afgesproken om binnen het uitbreidingsbeleid 10% allochtonen aan te
werven. De socialprofit sector stimuleert via een Taskforce diversiteit de acties rond diversiteit binnen
de sector. Specifiek binnen de sociale economie wordt ook dit engagement nagestreefd.

1.
Situatie op 01.01.2009 (1)

Aantal
tewerkgestelde
gesubsidieerde
werknemers

(2)
Aantal

tewerkgestelde
gesubsidieerde

allochtonen

Procentueel
aandeel

Van (2) tgov. (1)

Pijler maatwerken
- Beschutte werkplaatsen
- Sociale werkplaatsen
- Invoegmaatregel
(commerciële
en dienstencheques)

16.081
4.364
2.192

261
768
482

1,6 %
17,6 %
22,0 %

Pijler lokale
diensteneconomie

891 178 20,0 %

Slechts 1,6 % van de gesubsidieerde populatie in de sector beschutte werkplaatsen zijn op 1
januari 2009 allochtone werknemers (met een arbeidshandicap). Echter in de sociale
werkplaatsen zijn er ruim 17 % van de gesubsidieerde werknemers van allochtone afkomst.
Bij de invoeg bedraagt dit percentage 22 % en in de lokale diensteneconomie 20 %. Dit is veel
hoger dan het aandeel werknemers van vreemde nationaliteit onder alle werkenden (incl.
reguliere economie) (EAK 2008: 4,9 %). Het procentueel hoog aantal allochtonen in de sociale
werkplaatsen, invoeg en lokale diensteneconomie wordt voor een overgroot aandeel verklaard
door de vooropgestelde werknemerscriteria tot toetreding in de respectieve maatregel: kort-
geschooldheid en een (relatief) lange werkloosheidsduur.

De administratie beschikt momenteel enkel voor de beschutte en sociale werkplaatsen en de
invoegmaatregel over provinciale gegevens. Zie tabel hierna:

Situatie op 01.01.2009 Invoegmaatregel Beschutte
werkplaatsen

Sociale
werkplaatsen

Antwerpen 312 88 289
Limburg 48 22 140
Oost-Vlaanderen 60 55 156
Vlaams Brabant (incl.
Brussel)

36 65 105

West-Vlaanderen 26 31 78
Totaal 482 261 768
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2. Volgens het VIA -akkoord dient er gestreefd te worden om 10 % van het luik uitbreidingsbeleid
te voorzien voor tewerkstelling van allochtonen. Het uitbreidingsbeleid in het VIA -akkoord
voorzag dat er 288 VTE arbeidsplaatsen worden gecreëerd in de beschutte werkplaatsen en 200
VTE arbeidsplaatsen in de sociale werkplaatsen. Dit akkoord voorzag geen uitbreiding voor de
maatregelen lokale diensteneconomie en invoeg. Er werden bovendien in het kader van dit VIA-
akkoord noch in het kader van de uitvoering ervan, afspraken gemaakt naar provinciale en/of
regionale verdeling of verdeling over deelsectoren binnen het voorziene uitbreidingsaantal.

10 % van de voorziene 488 arbeidsplaatsen (= ruim 50 arbeidsplaatsen) betekent dat 50
arbeidsplaatsen voorzien zouden worden voor potentiële werknemers van allochtone afkomst.
Op basis van het totaal aantal allochtone werknemers in de sociale economie van de voorbije
jaren(cfr. antwoord 5), kan gesteld worden dat het streefcijfer van 10% in de sociale economie
is gerealiseerd. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar om de exacte verhouding allochtonen
binnen dit bijkomend contingent, noch over de verdeling per provincie weer te geven.

3. De administratie beschikt niet over gegevens die een zicht geven op de diversiteit en verschil-
lende nationaliteiten die de tewerkgestelde allochtonen hebben.

4. Werknemers worden als allochtoon geregistreerd op 2 wijzen.
- Vóór 2008: indien magrebbijnse etniciteit en/of geen EU-15 nationaliteit.
- Vanaf 2008 personen waarvan de nationaliteit niet behoort tot de EU-27, IJsland,

Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
Personen waarbij de nationaliteit niet gekend of beschikbaar zijn, worden niet geregistreerd als
allochtoon.

5. In 2005 waren er in de sociale werkplaatsen 431 werknemers van allochtone afkomst tewerk-
gesteld. Dit aantal is op 1 januari 2009 opgelopen tot 768.
Voor beschutte werkplaatsen zijn er geen gegevens beschikbaar voor de periode 2005 – 2007.

In samenwerking met het Steunpunt WSE en de betrokken stakeholders wordt er actueel een
monitoringinstrument voor de sociale economie ontwikkeld. Dit monitoringinstrument zal op
termijn diverse globale en regionale gegevens kunnen verstrekken op het vlak van omvang, in-
en uitstroom van tewerkstellingsprogramma’s, evoluties, financieel-economische data, juri-
dische vormgeving, aantal potentiële en tewerkgestelde personen behorende de kansengroepen,
profiel van de werknemers, etc….

Minister Philippe Muyters

Binnen het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) 2006-2010 voor de sociale profit hebben de sociale
partners het engagement om binnen het uitbreidingsbeleid 10% allochtonen aan te werven. De social
profit sector stimuleert via een Taskforce diversiteit de acties rond diversiteit binnen de sector.

In de socialprofit gebeuren heel wat inspanningen op het vlak van diversiteit en evenredige arbeids-
deelname. De sector levert inspanningen door bij aanwervingprocedures gebruik te maken van Job-
kanaal. Sinds maart 2006 streven VOKA, UNIZO en VERSO (en sinds maart 2009 ook het VKW), de
werkgeverspartners binnen Jobkanaal, gezamenlijk naar meer instroom van kansengroepen (personen
van allochtone afkomst, 50+ en personen met een arbeidshandicap) op de arbeidsmarkt. In 2008
verzamelden de Jobkanaalpartners 8.020 vacatures, wat gelijk staat met 13.397 jobs over alle sectoren
heen. Er werden voor 2008 4.359 personen uit de drie kansengroepen geregistreerd die zijn kunnen
starten in een job. Circa 10,3 % van het totaal aantal gepubliceerde jobs en 11 % van het totaal aantal
invullingen situeert zich in de socialprofitsectoren welzijn, gezondheid, socio-culturele sector en
aangepaste tewerkstelling, inclusief sociale economie. 57,5 % van de invullingen door kansengroepers
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in de socialprofit werd ingevuld door personen van allochtone afkomst. Van 1 januari 2009 tot 30 juni
2009 publiceerden de Jobkanaalpartners samen 5.962 jobs over alle sectoren heen. Hierop konden
1.633 invullingen door de drie kansengroepen gerealiseerd worden. Ruim 12 % van het totaal aantal
gepubliceerde banen en 14 % van de invullingen situeren zich in de socialprofitsectoren. Ruim 53 %
van de invullingen door kansengroepers werd ingevuld door personen met een allochtone afkomst.
Deze cijfers geven slechts een gedeeltelijk beeld van het totaal aantal aanwervingen van personen uit
kansengroepen in de socialprofitsector. Niet alle werkgevers verspreiden hun vacatures langs Jobanaal.

1-5. Voor de voormelde specifieke vragen m.b.t. de Sociale Economie verwijs ik naar het antwoord
van mijn collega, mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 34
van 24 september 2009
van CARL DECALUWE

Sociale huur - Huurprijsberekening

De reële huurprijs van een sociale woning is onder meer afhankelijk van het inkomen.

Vaak genieten personen die met vervroegd pensioen gaan een "gouden handdruk". Wanneer men kiest
voor een som als "kapitaal en afkoopwaarde", dan kan men het bedrag jaarlijks spreiden.

Op dit ogenblik is er bij de socialehuisvestingsmaatschappijen blijkbaar geen duidelijkheid over de
vraag of dit dan wel of niet moet meegerekend worden voor de bepaling van de huurprijs.

1. Welke regels bestaan er hieromtrent?

2. Geregeld rijzen er problemen van deze aard.

Zijn er geen initiatieven nodig die duidelijker maken wat er, bij de belastingafrekening, wel en niet
moet meegerekend worden voor de vaststelling van de huurprijs?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 34 van 24 september 2009

van CARL DECALUWE

1. Naast de meer technische invulling van het inkomensbegrip, gehanteerd in het Kaderbesluit
Sociale Huur, wordt het in essentie omschreven als “de som van de aan de personenbelasting
onderworpen inkomsten en van de niet-belastbare vervangingsinkomsten”. Afzonderlijk belastbare
inkomsten horen daar uiteraard bij.

Hierop wordt wel een uitzondering gemaakt voor wat betreft de zogenaamde gouden handdruk, als
die wordt uitgekeerd in het kader van een collectief ontslag of een faillissement. Voor een
kapitaalsuitkering bij pensionering geldt deze uitzondering niet.

Vaak is hier echter wel de 20%-regel van toepassing: als het huidige inkomen met 20% is gedaald
ten opzichte van het inkomen in het referentiejaar, dan wordt het huidige inkomen in aanmerking
genomen.

2. Deze regeling is al jaren van toepassing. Ze wordt ook verduidelijkt in het overzicht van vragen en
antwoorden dat via Woonnet beschikbaar wordt gesteld door de VMSW. In principe zou hierover
mijns inziens dus geen onduidelijkheid mogen bestaan. Daarnaast werd door de afdeling Woon-
beleid in het voorjaar 2008 een uitgebreide brochure ‘Wegwijs in het nieuwe sociale huurbesluit’
opgemaakt en ter beschikking gesteld aan alle actoren.

Maar ik geef toe dat het nuttig zou zijn om werk te maken van een vernieuwd vademecum, waarin
dit soort zaken overzichtelijk worden opgesomd. Ik zal dit opnemen met mijn administratie.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 35
van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

Kabinetten en topambtenaren - Dienstvoertuigen

De vorming van de nieuwe Vlaamse Regering heeft naast het herschikken van bevoegdheden en de
komst van nieuwe ministers ook heel wat gevolgen op logistiek vlak ook wat betreft het wagenpark.

Ook aan de topambtenaren van de Vlaamse administratie (de management- en
projectmanagementfuncties van N-niveau en de functies van algemeen directeur) worden veelal
dienstwagens ter beschikking gesteld.

In het regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden” lezen we in het
hoofdstuk “beperking van hinder en verontreiniging”: “De luchtkwaliteit verbeteren we door de
uitvoering van actieplannen tegen fijn stof. Daarbij zal de overheid het voorbeeld geven door het eigen
wagenpark gefaseerd te vervangen door milieuvriendelijke voertuigen, dat wil zeggen hybride en
elektrische voertuigen.”.

1. Over hoeveel wagens beschikt het kabinet van de minister? Graag met vermelding van merk,
model, kostprijs (hetzij huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de gebruiker.

Werd de wagen al dan niet overgenomen van het vorige kabinet? Indien niet, wat gebeurde er met
de vorige auto? Indien deze werd verkocht, graag de verkoopsprijs.

2. Welke criteria worden gehanteerd om deze nieuwe wagens aan te kopen of in dienst te nemen (in
geval van huur of huurkoop) door het kabinet? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker, of eventuele andere criteria?

3. Hoeveel topambtenaren binnen de diensten die onder de bevoegdheid van de minister vallen,
beschikken over een dienstwagen? Graag met vermelding van merk, model, kostprijs (hetzij
huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de functie van de gebruiker.

4. Welke criteria worden gehanteerd om nieuwe wagens voor topambtenaren aan te kopen of in
dienst te nemen (in geval van huur of huurkoop)? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker of eventuele andere criteria?

5. Welke stappen zal de minister nemen om het engagement uit het regeerakkoord m.b.t.
milieuvriendelijke voertuigen waar te maken?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr.32, Lieten nr. 15, Bourgeois nr. 49,
Vandeurzen nr. 43, Crevits nr. 110, Van den Bossche nr.35, Muyters nr. 45, Schauvliege nr.44,
Smet nr.28).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 35 van 24 september 2009

van JOS DE MEYER

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en de Vlaamse Rand.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 1
van 28 september 2009
van LIESBETH HOMANS

Regularisatie asielzoekers - Impact op sociale huisvesting

Naargelang de bron zullen in de periode 15 september tot 15 december 2009 tussen de 25.000 en
50.000 asielzoekers een regularisatieaanvraag indienen. De gevolgen van deze regularisatie zijn niet te
onderschatten. Wat het Vlaams inburgeringsbeleid betreft voorspelde minister van Inburgering Geert
Bourgeois recentelijk nog 20.000 bijkomende inburgeringstrajecten.

Volgens de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) staan de lokale overheden en
actoren voor een zware periode. De VVSG verwacht bijvoorbeeld aanzienlijk meer aanvragen voor
een leefloon, de wachtlijsten voor sociale woningen zullen aangroeien en op vlak van opleiding en
vorming zullen meer inspanningen moeten worden geleverd.

1. Welke zijn de gevolgen van de regularisaties voor de Vlaamse socialehuisvestingssector?

2. In welke gemeenten / steden zal de impact van de regularisaties op de socialehuisvestingssector
het grootst zijn?

3. Kunnen personen die een aanvraag tot regularisatie indienden en kandidaat-huurder voor een
sociale woning zijn in het kader van het toewijzingsbeleid zoals vastgelegd in het kaderbesluit
sociale huur of zoals vastgelegd in de lokale toewijzingsreglementen (lokale binding van
kandidaat-huurders, woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen, verstoorde of bedreigde
leefbaarheid) een beroep doen op de voorrangsregels?

4. Heeft de minister zicht op de budgettaire impact van de huidige regularisatie voor de
socialehuisvestingssector?

5. Zijn de socialehuisvestingsactoren voldoende voorbereid om de verwachte verhoogde instroom op
te vangen?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 1 van 28 september 2009

van LIESBETH HOMANS

1. Bepaalde personen die zich in België bevinden zonder over een verblijfsrecht te beschikken,
kunnen in de periode van 15 september tot 15 december 2009 een "regularisatie" van hun verblijf
aanvragen. Zij moeten in principe kunnen bewijzen dat ze niet kunnen terugkeren naar hun land
van herkomst om de aanvraag te doen. De verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de
Verblijfswet is een gunst, geen recht. Wanneer aan alle regularisatievoorwaarden is voldaan,
verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag ontvankelijk en gegrond, en vraagt aan de
gemeente waar de aanvrager feitelijk verblijft, om hem of haar in te schrijven in het vreemde-
lingenregister. Vanaf dan kan die persoon als hij of zij ook voldoet aan de andere vereiste voor-
waarden (inkomens- en eigendomsvoorwaarde, voorwaarde van taal- en inburgeringsbereidheid)
zich inschrijven voor een sociale huurwoning. Op dit moment is er nog geen zicht op het aantal
ingediende regularisatieaanvragen gezien de termijn nog aan het lopen is. Het is te verwachten dat
een groot aantal van de geregulariseerde personen zal voldoen aan de inschrijvings-voorwaar-den
voor een sociale huurwoning. Als zij zich inschrijven zal dit uiteraard een verho-ging van het
aantal ingeschreven kandidaat-huurders op de wachtlijst tot gevolg hebben. Ver-moedelijk zal een
klein aantal van de regularisatieaanvragers al op de wachtlijst voor een sociale huurwoning
ingeschreven zijn. Het betreft de asielzoekers die nog in de gegrondheidfase van de oude asiel-
procedure zitten, en die reeds ingeschreven waren voor een sociale huurwoning vóór 1 januari
2008 (inwerkingtreding van het kaderbesluit sociale huur). Op het moment dat zij batig gerang-
schikt zijn, worden zij ‘on hold’ geplaatst tot dat er een uitspraak is over de gegrondheid van hun
asielaanvraag. Zonder deze overgangsbepaling zouden zij worden geschrapt op het ogenblik dat
hun een woning wordt aangeboden, wegens het niet ingeschreven zijn in het vreemdelingen-
register. Als deze personen voldoen aan de regularisatievoorwaarden, wordt hun verblijfstatuut
geregulariseerd en kan hen een woning worden toegewezen.

2. In de veronderstelling dat de personen van wie het verblijfsstatuut geregulariseerd is, zich wen-
sen in te schrijven bij een sociale actor van de gemeente waar ze feitelijk verblijven, zal de im-
pact op de wachtlijsten het grootst zijn in die gemeenten en steden waar de meeste regulari-
satieaanvragen zijn ingediend.

3. Zodra de personen van wie het verblijfsstatuut geregulariseerd is, ingeschreven zijn in het in-
schrijvingsregister van de sociale verhuurder, worden zij beschouwd als ieder andere kandidaat-
huurder. Anders gesteld, als zij voldoen aan de voorwaarden van een voorrangsregel, genieten zij
net als iedere andere kandidaat-huurder van die voorrangsregel. Een gemeente heeft de moge-
lijkheid om deze personen als een doelgroep te beschouwen waaraan ze voorrang kan geven. In
dat geval zal er een gemeentelijk toewijzingsreglement moeten worden opgesteld dat door de
minister moet worden goedgekeurd.

4. Het Decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 voorziet maatregelen om het sociaal
woonaanbod in Vlaanderen te laten stijgen. In de Vlaamse begroting worden hiervoor de nodige
financiële middelen voorzien. Deze financiële middelen staan echter los van de regularisatie van
het verblijfsstatuut van mensen. Het feit dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning aan
zullen groeien, heeft geen budgettaire consequenties. Voornaamste gevolg van de regularisatie-
golf, zal wellicht bestaan in een aangroei van wachtlijsten. Dat heeft vanzelfsprekend belangrijke
maatschappelijke consequenties.
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5. Gezien de aanvragen kunnen ingediend worden gedurende een bepaalde termijn en die aanvragen
moeten verwerkt worden door de Dienst Vreemdelingenzaken, zal de inschrijving van die
personen op de wachtlijst, eerder geleidelijk verlopen, waardoor ik niet meteen problemen zie
voor de administratieve afhandeling van de inschrijvingen van de kandidaturen
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 3
van 28 september 2009
van CINDY FRANSSENS

Bestuursefficiëntie - Interveniërende bestuurslagen

Volgens het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden”
(Stuk 31(2009) – Nr. 1) zal de Vlaamse Regering sterk inzetten op de verbetering van het partnerschap
tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Zo wordt de planlast verminderd en komen er goede
taakafspraken met de lokale en provinciale besturen zodat het aantal interveniërende bestuurslagen per
beleidssector gereduceerd wordt tot maximum twee.

Deze reducering van interveniërende bestuurslagen is een zeer ambitieuze opdracht, die heel wat
voorbereiding vraagt wil men deze tot een goed einde brengen. In het kader van het kerntakendebat
van een aantal jaren geleden werd daar wel reeds onderzoek naar verricht, maar de vraag is in hoeverre
dit nog actueel is en eventueel als basis voor verdere discussie kan dienen.

Graag had ik van de minister per beleidsdomein waarvoor zij/hij bevoegd is een geactualiseerd/recent
overzicht verkregen van de sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering ervan meer dan twee
interveniërende bestuurslagen bevoegd zijn. Graag hierbij ook steeds vermelding van de betrokken
bestuurslagen.

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 1, Lieten nr. 1, Bourgeois nr. 2,
Vandeurzen nr. 1, Crevits nr. 6, Van den Bossche nr. 3, Muyters nr. 1, Schauvliege nr. 4, Smet nr.
4).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 3 van 28 september 2009

van CINDY FRANSSEN

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 4
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Beleidsondersteuning - VRT-programma’s

Voor de ondersteuning van het beleid kan een minister een beroep doen op de VRT. Het gaat vaak om
kortere info- of sensibiliseringsblokjes op radio of televisie, maar het ook gaan om
televisieprogramma’s die in opdracht van de minister worden gemaakt of gesubsidieerd.

Graag had ik, voor de beleidsdomeinen van de minister, hierover de volgende vraag gesteld.

Heeft de minister ter ondersteuning voor haar of zijn beleid reeds opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes of worden er reeds gepland? Zo ja, welke en wat is de geraamde kostprijs
hiervan?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 2, Lieten nr. 2, Bourgeois nr. 5,
Vandeurzen nr. 6, Crevits nr. 9, Van den Bossche nr. 4, Muyters nr. 2, Schauvliege nr. 6, Smet nr.
8).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 4 van 28 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president
van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en
Armoedebestrijding.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 5
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Ziekteverzuim

In opvolging van mijn schriftelijke vraag van 27 februari 2008 aan alle ministers had ik graag
volgende vragen gesteld over het personeel van de departementen en verzelfstandigde agentschappen
binnen hun respectieve beleidsdomeinen.

1. Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden genoteerd binnen de
respectieve departementen en agentschappen? Kan de minister de cijfers meedelen voor 2008 en
de stand van zaken in 2009?

2. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode
vastgesteld?

3. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd
in dezelfde periode?

4. Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5. Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode
vastgesteld?

6. Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7. Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 5, Lieten nr. 4, Bourgeois nr. 9,
Vandeurzen nr. 9, Crevits nr. 13, Van den Bossche nr. 5, Muyters nr. 4, Schauvliege nr. 8, Smet
nr. 14).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 5 van 29 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 6
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Rechtszaken

De Vlaamse Regering, de respectieve departementen en verzelfstandigde agentschappen hebben
rechtszaken hangende bij het Grondwettelijke Hof, de Raad van State en de rechtbanken. Hiervoor
wordt een beroep gedaan op advocaten.

1. Hoeveel juridische betwistingen zijn er hangende per minister en diens departementen en
verzelfstandigde agentschappen?

2. Kan de minister een overzicht geven van de advocaten die thans een hangende rechtszaak hebben,
met vermelding van hun erelonen/provisies?

3. a) Binnen welk stadium van een dispuut/onrechtmatigheid wordt er zelf een rechtszaak opgestart,
en dit per departement en verzelfstandigd agentschap?

b) In welke mater wordt er geopteerd voor een dading?

c) Hoe worden de advocaten geselecteerd?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 6, Lieten nr. 5, Bourgeois nr. 10,
Vandeurzen nr. 10, Crevits nr. 14, Van den Bossche nr. 6, Muyters nr. 5, Schauvliege nr. 9, Smet
nr. 15).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 6 van 29 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 7
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Externe consultants - Regelingen

Voor bijkomend advies bij onder meer het opstellen van ontwerpen van decreet, worden de leden van
de Vlaamse Regering soms bijgestaan door externe adviseurs en consultants.

1. In welke situaties heeft de minister nood aan extern betaald advies?

2. In welke mate wordt er een beroep gedaan op de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap?

3. Wie zijn de externe adviseurs waarop de minister een beroep doet indien nodig?

Op welke basis werden zij geselecteerd?

4. In hoeverre zijn er met deze consultants en adviseurs afspraken inzake de kostprijs voor extern
advies of begeleiding?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 8, Lieten nr. 6, Bourgeois nr. 14,
Vandeurzen nr. 14, Crevits nr. 18, Van den Bossche nr. 7, Muyters nr. 10, Schauvliege nr. 14,
Smet nr. 20).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 4 oktober 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelands-
beleid.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -539-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 8
van 7 oktober 2009
van LIESBETH HOMANS

Geothermische energie - Onderzoek en toepassingen

Geothermische energie/aardwarmte is een nog weinig gebruikte vorm van energiewinning.

Deze vorm van energie kan wereldwijd de CO2-uitstoot extreem verminderen en daarnaast bijdragen
aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Op termijn zijn er misschien helemaal geen fossiele brandstoffen meer nodig wanneer geothermische
energie zonne-energie en windenergie aanvult.

1. De Vlaamse Regering investeert vandaag al in groene energievormen zoals windmolenparken,
onder meer via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Wordt hierbij ook gekeken richting geothermische energie/aardwarmte?

2. Wat is in Vlaanderen de stand van het onderzoek naar deze technologie (universiteiten,
technologische instituten,…)?

3. Tot op heden beperkt het gebruik van geothermie in België zich vooral tot de temperatuurregeling
in gebouwen.

Wordt de mogelijkheid van grote aardwarmteprojecten (elektriciteitsproductie, centrales
gekoppeld aan ondergelopen mijnschachten,…) onderzocht?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 8 van 7 oktober 2009

van LIESBETH HOMANS

1. In het kader van het Vlaams energiebeleid wordt wel degelijk aandacht besteed aan het potentieel
van geothermische energie. Het Vlaams Energieagentschap financierde verschillende projecten met
geothermische ondersteuning van verwarming en koeling van gebouwen.

In het ontwerp van Vlaams actieplan groene warmte, dat ik deze legislatuur wil opstellen, krijgt
geothermie eveneens de nodige aandacht.

2. In 1999 publiceerde VITO een onderzoek getiteld: “Geothermie in Vlaanderen: randvoorwaarden
en acties ter bevordering van haar aanwending” (uitgevoerd in opdracht van de toenmalige
Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de Vlaamse overheid).
De verdere onderzoeksactiviteiten inzake geothermische energie worden voornamelijk uitgevoerd
door het Vlaams Kenniscentrum Ondergrond bij VITO. Daarbij onderzoeken zij onder andere de
opslag van restwarmte uit de industrie.

3. Het beeld over het potentieel in Vlaanderen is momenteel wat gemengd.

Volgens de voornoemde studie komt Vlaanderen waarschijnlijk niet in aanmerking voor hoog-
waardige geothermische toepassingen (elektriciteitsproductie), door de afwezigheid van hoge geo-
thermische gradiënten in de ondergrond. Daarentegen bezit Vlaanderen wel een nog grotendeels
onbenut potentieel aan laagwaardige geothermische toepassingen (lage-enthalpische geothermale
bronnen).

We moeten daarbij een onderscheid maken tussen ondiepe en diepe geothermische toepassingen.

De ondiepe toepassingen vinden meer en meer ingang in Vlaanderen, hoewel we daar nog een
grote achterstand op onze buurlanden hebben. Het gaat hierbij vooral om ondiepe bodem- of grond-
waterwarmte in de tuinen van woningen of gebouwen, vaak in combinatie met warmtepompen.
Deze technieken willen we alvast verder ondersteunen om een groter aandeel hernieuwbare warmte
te halen in Vlaanderen.

De ondiepe geothermiesystemen (beperkt tot op een diepte van 200 m) zijn onder te verdelen in de
warmte-onttrekkingsystemen en de energieopslagsystemen.

Bij warmte-onttrekking maakt men gebruik van de natuurlijke en constante temperatuur van de
bodem. Meest gekend zijn de grondgekoppelde warmtepompsystemen (geothermische warmte-
pompen) die de warmte onttrekken aan de bodem. De warmtepomp pompt de warmte op van een
lager (12°C) naar een hoger (35-45°C) niveau. Deze warmte kan dan gebruikt worden voor
woning- en/of ruimteverwarming. Warmte-onttrekking kan gebeuren met behulp van beschikbaar
grondwater (open systeem) of via verticale of horizontale lussen (gesloten systemen). Aangezien de
temperatuur beperkt blijft tot 35-45°C worden deze systemen meestal gekoppeld aan laag-
temperatuur-verwarmingssystemen, zoals bijvoorbeeld vloer- of plafondverwarming.
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De energieopslagsystemen maken min of meer gebruik van dezelfde basistechnologieën als de
warmte-onttrekkingsystemen, maar bijkomend zal men seizoenaal de thermische energie in de
bodem stockeren, met de bedoeling deze energie op een later tijdstip te recupereren.

Koude-warmteopslag (KWO) maakt gebruik van grondwater. Deze toepassing is gebonden aan
geschikte grondwaterlagen. Het belangrijkste potentieel is gesitueerd in de Kempen.

Het gebruik van verticale warmtewisselaars in de bodem leidt tot een boorgat-energieopslag-
installatie (BEO). Deze technologie kent in principe geen geologische beperkingen. Dat is een
belangrijk voordeel ten opzichte van het gebruik van aquifers. Een BEO-veld bestaat uit een reeks
verticale warmtewisselaars die in boorgaten aangebracht zijn. Een correcte dimensionering, zodat
de koude- en warmtevraag in respectievelijk zomer en winter in evenwicht zijn, is cruciaal voor een
goede werking van het systeem. Hiervoor is een goede planning en zorgvuldige integratie in het
totale bouwconcept noodzakelijk.

Een aantal Vlaamse bedrijven hebben ondertussen ervaring met dergelijke systemen.

De diepe toepassingen zijn in eerste instantie gebonden aan grondwaterlagen (aquifers). De
belangrijkste concentratie van dergelijke potentiële geothermische reservoirs is gesitueerd in de
Kempen.

De ervaring uit vroegere geothermische demonstratieprojecten (o.a. Merksplas-Beerse en Meer)
heeft geleerd dat het effectief realiseren van de vooropgestelde debieten en temperaturen een
zorgvuldige planning, vooronderzoek en uitvoering van de werken vraagt. Verder gaat het dikwijls
om vrij hoge investeringsbedragen, wat eveneens een belemmering vormt.

Op technisch vlak zijn de aanwezige aquifers vaak dieper gelegen met minder hoge temperaturen
dan in andere regio’s, zodat de rendabiliteit lager is. Meestal is ook reïnjectie nodig wegens het
hoge zoutgehalte van het opgepompte water en het bewaren van de druk in de aquifer. De hoge
zoutgehaltes leggen ook hoge eisen op aan de gebruikte technieken en materialen.

Ik wil nu grondig bekijken hoe we het realistisch potentieel van de verschillende geothermische
toepassingen in de praktijk om kunnen zetten. Want een zorgvuldige mix van verschillende her-
nieuwbare energiebronnen, is inderdaad aangewezen.
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Vraag nr. 9
van 7 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Groenestroomproductie - Evolutie

De VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) rapporteerde in mei
2008 dat de jaarlijkse groei van het groenestroomvermogen vertraagt. Eind 2007 bedroeg het
groenestroomvermogen voor alle technologieën 607.470 kW. In 2005 groeide het
groenestroomvermogen aanzienlijker dan in 2006 en 2007.

1. Wat is het huidige groenestroomvermogen per technologie?

2. Kan de minister per distributienetbeheerder een overzicht bezorgen van de aangesloten, bestelde
en geofferteerde decentrale productie-installaties?

Kan zij een overzicht bezorgen van de aangesloten installaties zonne-energie? Kan de minister
daarvan telkens melding maken van de plaats, de technologie, het vermogen en de status?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 7 oktober 2009
van CARL DECALUWE

1. Groene stroomvermogen per technologie.

De VREG actualiseert deze gegevens maandelijks op haar website, waar u ze indien gewenst kunt
raadplegen via http://www.vreg.be/vreg/documenten/Statistieken/56603.pdf. Op 30 september 2009
bedroegen de aantallen en vermogens:

Technologie Aantal Geïnstalleerd vermogen
[kWe]

Biogas- overig 42 65.918
Biogas uit slib 15 4.276

Stortgas 13 18.993
Biomassa uit gesorteerd of

geselecteerd afval
13 233.300

Biomassa uit huishoudelijk
afval

9 42.440

Biomassa uit land- of bosbouw 26 228.976
Waterkracht 15 1.000
Windenergie 49 191.667

Zonne-energie 35.444 178.057
TOTAAL 35.626 964.626

2. a) Decentrale productie per netbeheerder.

In antwoord op deze deelvraag heb ik alle hernieuwbare installaties laten opvragen, per distributie-
netbeheerder en met opgave van het vermogen, uitgedrukt in kW (zie bijlage). Hierin zitten dus
wel de bio-WKK’s maar niet de andere WKK’s (dat zijn dan vooral gasgestookte tuinbouw-
WKK’s). Een sluitend criterium om onderscheid te maken tussen centraal en decentraal hebben wij
vandaag niet. De VREG hanteert als pragmatische aanpak dat de installaties aangesloten op het
ELIA-net als centraal te beschouwen zijn. Alle installaties op midden- en laagspanning zijn dan
decentraal. Daarom zitten de installaties op het ELIA-net niet in deze rapportering. Uiteraard zitten
ook de installaties in eilandbedrijf niet in dit rapport.

De ELIA-installaties en de eilandinstallaties zitten wel in de globale statistieken die de VREG
maandelijks op haar website actualiseert.

b) Installaties zonne-energie

Er zijn vandaag in totaal al meer dan 35.000 aangesloten installaties voor fotovoltaïsche zonne-
energie. Het precieze aantal bestelde en geofferteerde installaties is niet gekend. Op basis van de
huidige aanvragen verwacht de VREG dat er tegen het einde van het jaar ongeveer 50.000
installaties zullen geplaatst zijn.
Het overzicht per distributienetbeheerder vindt u hierboven.
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We geven in aanvulling op de tabel hierboven, nog eens de verdeling over de verschillende
provincies, zoals die begin juni 2009 bekend was. Het eindtotaal is lager, omdat het gaat over de
situatie op 3 juni. De afgelopen maanden zijn nog zeer veel installaties bij geïnstalleerd.
De bovenste tabel geeft het vermogen weer dat geïnstalleerd is (en is dus een maat voor de
productie) en de onderste tabel het aantal installaties. Hierbij staat ‘klein’ voor een installatie met
een vermogen kleiner dan 10 kWpiek.

aantal kWpiek geïnstalleerd en in behandeling zijnde installaties
periode 01/01/2002 - 03/06/2009

Totaal grote PV kleine PV

Antwerpen 24121 7968 16153
Limburg 26809 12157 14651
Oost-Vlaanderen 22056 5217 16839
Vlaams-Brabant 14340 4187 10154
West-Vlaanderen 23289 7793 15495
Vlaanderen 110614 37322 73292

het aantal goedgekeurde en in behandeling zijnde installaties
periode 01/01/2002 - 03/06/2009

Totaal grote PV kleine PV

Antwerpen 4677 81 4596
Limburg 3943 42 3901
Oost-Vlaanderen 4814 39 4775
Vlaams-Brabant 2844 34 2811
West-Vlaanderen 4339 78 4262
Vlaanderen 20618 274 20344

BIJLAGE

Hernieuwbare energieproductie-installaties per DNB

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/VAN_DEN_BOSSCHE/9/antw.009.bijl.001.doc
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Vraag nr. 10
van 8 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Reglementering nieuwe bouwmaterialen - Strobalen

Onder meer onder invloed van het streven naar duurzaam en ecologisch bouwen, werden de jongste
jaren verschillende nieuwe materialen (her)ontdekt, ontwikkeld of geperfectioneerd voor het bouwen
van een woning.

Zo kent het gebruik van strobalen een revival en zijn er ondertussen diverse realisaties bekend waarbij
dergelijke strobalen werden of worden gebruikt als basisbouwmateriaal. De afwerking gebeurt dan met
leem.

De voorstanders van deze bouwmaterialen vertellen er graag bij dat het gebruik zeer goede resultaten
geeft op het vlak van isolatie en energieprestatie. Dat was onlangs nog het geval tijdens een
radioreportage waarbij één van de enthousiaste bouwers aan het woord werd gelaten.

1. In heel wat verkavelings- en andere bouwvoorschriften zijn er duidelijke voorwaarden met
betrekking tot het gebruik van bepaalde bouwmaterialen.

Zijn er ook specifieke voorwaarden voor het bouwen met strobalen? Kan dit overal en onder
welke voorwaarden of kan het slechts onder bepaalde, welomlijnde omstandigheden? Kan het
bijvoorbeeld binnen een klassieke verkaveling?

2. Is er op grond van de voorschriften met betrekking tot energieprestatie en ventilatie specifieke
aandacht besteed aan het bouwen met strobalen?

Op welke manier wordt het gebruik van strobalen als isolatiemateriaal ingebracht in de berekening
van de energieprestatie van de nieuwbouwwoning?

3. Nog met het oog op de energieprestatie wordt doorgaans gewerkt met gekeurde materialen waarbij
op een wetenschappelijke wijze de isolerende werking is vastgesteld.

Bestaat er een keuring voor het gebruik van strobalen, aangezien de kwaliteit nogal verschillend
kan zijn?

Worden er in die zin bijkomende maatregelen voorbereid?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Muyters (vraag nr. 28) en Van den Bossche (nr. 10).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 10 van 8 oktober 2009

van DIRK VAN MECHELEN

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van
Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
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Vraag nr. 11
van 16 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Openbare verlichting - Rationeel energiegebruik

Op vlak van energiebesparing in de openbare verlichting van gewestwegen, autosnelwegen en tunnels
doet de Vlaamse overheid reeds een aantal inspanningen.

Zo wordt er bij vernieuwing en vervanging steeds gestreefd naar de nieuwste technologieën en de
meest energiezuinige lampen. In de vorige legislatuur werd bovendien beslist om de wegverlichting op
de middenberm van de autosnelwegen een uur langer te doven. Met het oog op de veiligheid blijft de
verlichting branden op de ringautosnelwegen en de op- en afritten. Dit levert een jaarlijkse besparing
op van 2,72 miljoen kilowattuur of 340.000 euro.

In deze openbare verlichting zit een enorm besparingspotentieel. De verkeersveiligheid en de publieke
veiligheid moeten echter wel gegarandeerd blijven. Bovendien kan worden onderzocht in welke mate
groene energiebronnen geïntegreerd kunnen worden in de openbare verlichting. Ik verwijs
bijvoorbeeld naar de autonome zonne-energiesystemen in de praatpalen langs de autosnelwegen.

1. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse energiefactuur van de openbare verlichting?

Kan de minister de evolutie aangeven voor de laatste vijf jaar?

Kan de minister tevens meedelen om hoeveel lampen het gaat en wat het totale vermogen in
megawatt daarvan is?

2. Welke maatregelen op vlak van rationeel energiegebruik neemt de Vlaamse overheid wat de
openbare verlichting betreft?

3. In welke mate kunnen alternatieve energiebronnen geïntegreerd worden in het netwerk van de
openbare straatverlichting, bijvoorbeeld straatlantaarns op zonne- of windenergie? Gebeurt dit
reeds? Wordt dit onderzocht?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 11 van 16 oktober 2009
van CARL DECALUWE

1. Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare
Werken.

2. Met het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienst-
verplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik wordt aan de elektriciteits-
netbeheerders de verplichting opgelegd om voor de doelgroep van de lokale besturen een
bijzondere inspanning te leveren en op verzoek van een lokaal bestuur deze bij te staan bij de
planning en implementatie van het energiebeleid. Hoewel niet uitdrukkelijk opgenomen in het
besluit van de Vlaamse Regering, behoort de ondersteuning van de planning en implementatie van
de gemeentelijke openbare verlichting dus ook tot deze taak. Uit de dossiers die de gemeenten in
het kader van de ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en de Vlaamse overheid op het
vlak van milieu’ voorleggen met betrekking tot een energiezuinige openbare verlichting, en
waarvoor de medefinanciering van de Vlaamse overheid wordt gevraagd, blijkt duidelijk dat de
gemeenten voor de concrete uitwerking ervan steevast een beroep doen op hun elektriciteits-
netbeheerder. De voorgestelde maatregelen gaan van de vermindering van het aantal lichtpunten
op basis van vast te stellen tijdsintervallen, al dan niet in functie van de te verwachten mobiliteit
en veiligheidsoverwegingen, over de verbetering en vernieuwing van armaturen en lampen, tot de
sturing van de spanning in het verlichtingsnet. De Vlaamse overheid komt in de regel voor 50 %
tegemoet in de kosten van de investeringen, de nodige studies en ook in de kosten van de uitein-
delijke uitvoering, die dikwijls toch een aanzienlijke personeelsinzet van de gemeente en de
intercommunale vraagt.

3. Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare
Werken.
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PHILIPPE MUYTERS,
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN,

BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT
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Vraag nr. 28
van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Ministeriële kabinetten - Samenstelling

De ministers laten zich omringen door kabinetsmedewerkers die beleidsvoorbereidend werk
verrichten.

Er werd ook in het verleden reeds herhaaldelijk een afslanking van het aantal kabinetsmedewerkers in
het vooruitzicht gesteld en niet het minst om budgettaire redenen.

Graag had ik een antwoord ontvangen op volgende vragen:

1. Over hoeveel medewerkers mocht initieel een ministerieel kabinet beschikken op het ogenblik van
de samenstelling van de Regering?

2. Kan een overzicht gegeven worden per kabinet:
- volgens de rang van elke medewerker
- volgens de verhouding man/vrouw?

3. Welke zijn de totale personeels- en werkingskosten per kabinet (eventueel huur gebouwen
inbegrepen)?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 23, Lieten nr. 13, Bourgeois nr.
33, Vandeurzen nr. 25, Crevits nr. 66, Van den Bossche nr. 21, Muyters nr. 28, Schauvliege nr.
28 en Smet nr. 18).
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VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 28 van 15 september 2009

van LINDA VISSERS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Algemeen Beleid, Landbouw en Visserij, Economie en
Buitenlands Beleid.
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Vraag nr. 30
van 17 september 2009
van DIRK PEETERS

Bedrijventerrein “Heirenbroek” Herentals - Stand van zaken

Reeds meer dan 5 jaar is er rond het dossier “Heirenbroek” in Herentals - en zijn ontwikkelingen,
invulling en vooral ontsluiting - onduidelijkheid en ongerustheid bij de buurtbewoners.

De toenmalige Vlaamse Regering nam op 23 april 2004 een belangrijke beslissing rond de verdere
uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) ter uitvoering van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen (RSV).

Met betrekking tot Heirenbroek (dat hiervan deel uitmaakt) werd toen besloten een gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) op te maken met aandacht voor inbuffering, ontsluiting langs
Lierseweg (N13), woonwagenproblematiek en het type van industrie. Een groot gedeelte van de
gronden in het plangebied zijn nu reeds eigendom van de NV De Scheepvaart.

Dit GRUP werd door de Vlaamse Regering op 28 november 2008 voorlopig vastgesteld en werd
eerder dit jaar in openbaar onderzoek gebracht.

Vlacoro (Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening) gaf haar advies op 28 mei 2009, maar blijft
vaag als het gaat over ontsluiting en invulling van het terrein. Vlacoro blijft ook vaag in haar reactie
op de opmerkingen die de gemeenteraad van Herentals heeft ingebracht m.b.t. de hinderlijke
activiteiten op Heirenbroek.

Wanneer Elia opmerkt dat de aanwezige hoogspanningslijn niet op het plan wordt vermeld doet dat
toch vragen rijzen over de ernst waarmee dit plan werd opgemaakt.

Zeker op het vlak van de ontsluiting en het type bedrijvigheid dat er zal worden toegelaten - naast de
30 % watergebonden bedrijvigheid - blijft er onzekerheid bestaan.

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen maakte in haar advies al voorbehoud bij de
ontsluiting langs de Lierseweg (N13) en maakte ook bemerkingen bij het soort activiteiten dat op
Heirenbroek zou plaatsvinden (bv. geen afvalverwerking), net zoals de gemeenteraad van Herentals.

Ook wil de NV De Scheepvaart fietsers alleen maar “gedogen” op de dienstwegen langs het kanaal.
Vlacoro volgt deze redenering niet, maar biedt ook geen sluitende oplossing die de veiligheid en de
rechtspositie van de fietsers daar verhoogt.

Ten slotte ontbreekt er blijkbaar nog een belangrijk element, namelijk de verhoging van de
spoorwegbrug van de lijn 15 en de helling naar spoorlijn 207 langs het kanaal. Daarvan vinden we
niets terug in dit dossier. Ook de NMBS spreekt er niet over in haar bezwaar.
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1. Hoe en waar dient de ontsluiting langs de Lierseweg (N13) te gebeuren als men weet dat de
aanpalende brug over het Albertkanaal nog verhoogd dient te worden om containers per schip toe
te laten en dat er een spoorweg gekruist dient te worden? Wat zijn de effecten van deze
verkeersafwikkeling op de E313?

2. Ook de spoorwegbrug zal verhoogd moeten worden en dit heeft ook weer gevolgen voor de
helling van de bestaande spoorlijn langs het kanaal.

Zijn er afspraken met NMBS wanneer deze werken uitgevoerd kunnen worden?

3. Is er al meer duidelijkheid over het “type” industrie dat daar zal worden toegelaten en mag men er
zeker van zijn dat, gelet op de aanwezigheid in het klein stedelijk gebied van twee woonkernen
(zowel ten Noorden als ten Zuiden van het plangebied) en een woonwagenterrein, hinderlijke en
Seveso-richtlijn-bedrijven niet zullen worden toegelaten?

4. In het verleden werd er op dit terrein veel afval gestort. Ondertussen is het terrein ook opgespoten
met grond afkomstig van het kanaal.

Hoe wordt in de toekomstige ontwikkeling omgegaan met het ondergronds aanwezige afval?
Worden er maatregelen genomen ter voorkoming van vervuiling naar het grondwater?

5. In 2003 werd er in aanwezigheid van gemeentebestuur en kabinetsmedewerkers afgesproken de
buurtbewoners verder te betrekken bij het proces. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Worden er op dit vlak nog initiatieven genomen?

6. Welke maatregelen, alternatieven zullen worden genomen om de veiligheid van de fietsers langs
het Albertkanaal te garanderen?
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ANTWOORD

op vraag nr. 30 van 17 september 2009
van DIRK PEETERS

Voor het betrokken gebied “Heirenbroek” is de procedure van het gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan nog lopende. Vlacoro heeft advies verleend op 23 juni 2009 en de Vlaamse Regering dient nog
een definitieve beslissing over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “specifiek regionaal water-
gebonden bedrijventerrein Heirenbroek” te nemen die de bestemming zal vastleggen.
Het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt voorbereid voor principiële goedkeuring van
het besluit houdende de definitieve vaststelling. Hier zal het advies van Vlacoro in behandeld zijn.
Daarna zal de Raad van State om advies worden gevraagd. Dit betekent dat een aantal elementen van
uw vragen pas na de definitieve vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek” een zekerheid c.q. een antwoord
kunnen krijgen. Dit zal waarschijnlijk in de loop van oktober gebeuren.
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt de huidige bestemmingen door stedenbouwkundige
voorschriften en legt waar nodig bijkomend specifiek ruimtelijke randvoorwaarden op. Een gewes-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan faciliteert middels de stedenbouwkundige voorschriften de mogelijk-
heden van ontwikkeling en ruimtelijke evolutie. Wanneer het ontwerp definitief wordt, is het de
ontwikkelaar die de realisatie en uitgifte op zich neemt.
De onderstaande antwoorden zijn dus gebaseerd op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek” zoals voorlopig vastgesteld door de
Vlaamse Regering op 28 november 2008, aangevuld met elementen van het advies van Vlacoro.

1. In het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “specifiek regionaal watergebonden
bedrijventerrein Heirenbroek” (hierna het betrokken RUP genaamd) is specifiek rekening
gehouden met de mogelijke wijzigingen aan het spoortalud en het Albertkanaal door toekomstige
brugverhogingen. Deze specifieke elementen zijn enerzijds een indicatieve aanduiding voor de
hoofdontsluiting van het bedrijventerrein ‘Heirenbroek’ op de N13 zodat de meest geschikte
aansluiting kan worden ontworpen en aangelegd. De stedenbouwkundige voorschriften laten ook
de nodige flexibiliteit toe. Anderzijds is een inrichtingsplan nodig bij vergunningsaanvragen. Dit
inrichtingsplan vereist dat inzicht wordt gegeven in de ontsluiting van het bedrijventerrein en de
mogelijke zuidelijke verlegging van de goederenspoorlijn.

De lokale effecten van de verkeersafwikkeling zijn voor dit betrokken RUP aan bod gekomen in
het onderzoek tot opmaak van een plan-M.E.R. (akkoordverklaard op 29 april 2008 van de
bevoegde afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid).
Voor de E313 en corridor is in eerste instantie de strategische studie van belang in opdracht van de
minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken. In deze ‘Tactische studie E313’ worden
verkeersgroei en -afwikkeling onderzocht. In bijkomende orde kan verwezen worden naar het
lopende globale plan-M.E.R.-onderzoek voor het gehele Economisch Netwerk Albertkanaal.

2. De stedenbouwkundige voorschriften laten ruimte voor deze ontwikkelingen onder meer voor het
verhogen van de spoorwegbrug over het Albertkanaal. De realisatie van deze werken is, na
definitieve vaststelling door de Vlaamse Regering, voorwerp van verdere bespreking tussen de
ontwikkelaar en de NMBS.

3. Zoals vermeld is het betrokken RUP nog niet definitief vastgesteld. In het betrokken RUP staat in
de toelichtingsnota alsook bij de toelichtende kolom van de stedenbouwkundige voorschriften dat
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de stad Herentals een lijst van vervuilende, milieubelastende of buurthinderende bedrijven heeft
die zij kan hanteren bij het verlenen van zowel de stedenbouwkundige vergunningen als bij de
procedures van milieuvergunningen. Ook over bedrijven met bedrijfsactiviteiten die een veilig-
heidsrisico kunnen vormen, is een uitgebreide toelichting opgenomen.
Vlacoro adviseerde omtrent dergelijke bedrijfsactiviteiten dat “.. een dergelijke detaillering van de
(niet)-toegelaten activiteiten indruist tegen de type-voorschriften. Niets belet volgens Vlacoro dat
een doordacht uitgiftebeleid gevoerd wordt door de ontwikkelaar, desgevallend in samenspraak
met de gemeente…”.

4. Bij de realisatie van het bedrijventerrein, na definitieve vaststelling van het betrokken RUP, zal de
ontwikkelaar met deze elementen moeten rekening houden. In het vermeld onderzoek naar
aanzienlijke milieueffecten en in de watertoets, is het mogelijk effect op het grondwater onder-
zocht en zijn de ruimtelijk relevante maatregelen opgenomen in de stedenbouwkundige voor-
schriften.

5. De website van het Economisch Netwerk Albertkanaal (www.vlaanderen.be/ena) geeft de stand van
zaken van onder meer dit RUP. In het kader van het openbaar onderzoek werd in januari 2009 een
publieke toelichting gegeven. Als het betrokken RUP definitief wordt vastgesteld zullen de
wettelijk opgelegde communicatie-initiatieven genomen worden.

6. Zoals onder punt 1 uiteengezet, vereist het inrichtingsplan dat men inzicht geeft waar de fiets-
routes zullen komen. Meer bepaald: “….De inrichtingsstudie houdt rekening met:…de ontsluiting
van het bedrijventerrein inclusief fietsroutes….”. Daarnaast is in de toelichtingsnota onder
concepten verduidelijkt dat gescheiden verkeer de voorkeur geniet bij de aanleg van de interne
wegenis.
Vlacoro heeft geadviseerd om deze bepaling omtrent fietsroutes niet te schrappen.
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Vraag nr. 31
van 17 september 2009
van BART MARTENS

Zonevreemde bossen - Herbestemming - Lappersfortbos

In de media werd uitvoering bericht over de tijdelijke minnelijke schikking die GDF Suez Energy
Services International nv, het Groene Gordel Front en de Lappersfortbezetters op 20 juli 2009
overeenkwamen rond het terrein Fabricom - Ten Briele.

Na jaren van dispuut stapten ze gezamenlijk en eensgezind naar de Vlaamse Regering met de concrete
vraag om enerzijds het Lappersfortbos te redden door een bestemmingswijziging door te voeren en
anderzijds een economische grondenruil mogelijk te maken ten voordele van Fabricom, zodat elders
3,5 ha industriezone bestemd kan worden.

1. Is de minister de voorgestelde oplossing, namelijk herbestemming van het Lappersfortbos en
economische duurzame grondenruil, genegen? Zo ja, welke stappen wil de minister hierin zetten
tegen welke termijn?
Ziet de minister eventueel andere concrete oplossingen die tegemoetkomen aan de vraag?

2. Bestaat er voor de provincie West-Vlaanderen een inventaris van onbebouwde percelen in
(semi)publieke eigendom met bestemming industriegebied, die in aanmerking kunnen komen voor
economische duurzame grondenruil?

Zo ja, over hoeveel percelen en welke oppervlakte gaat het dan en kunnen een aantal van die
percelen ingezet worden in het specifieke geval van het Lappersfortbos?

3. In het Vlaamse regeerakkoord is een clausule opgenomen: “We maken ook werk van het in kaart
brengen van de zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk
is”.

Wat betekent dit concreet en zal dit gebeuren in samenspraak met de bossector (administratie en
middenveld)?

Wat is een mogelijk plan van aanpak en waar liggen de prioriteiten (symboolbossen en/of de
Ferrarisbossen)?

In welke mate werden ANB/VBV (Agentschap Natuur en Bos - Vereniging voor Bos in
Vlaanderen) reeds gevraagd concrete pistes uit te werken voor het planologisch herbestemmen van
zonevreemde bossen?

4. Acht de minister het, in het licht van het herbestemmen van bossen “waar nuttig en mogelijk”,
zinvol om de inventaris zoals geschetst in vraag 2 uit te breiden en, voor zover die niet
beschikbaar zou zijn, te laten opmaken voor gans Vlaanderen?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Schauvliege (vraag nr. 35) en Muyters (nr. 31).
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 31 van 17 september 2009

van BART MARTENS

Antwoord minister Muyters

1. In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Brugge waarover de plenaire vergadering werd georganiseerd op 2 juni 2009 werd niet
voorzien in een bestemmingswijziging in functie van het Lappersfortbos (en evenmin in een
economische grondenruil voor dit gebied). Er zijn geen elementen om op dit standpunt terug te
komen. In het kader van het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Brugge is
deze herbestemming beschouwd als een lokale problematiek. Hiertoe kan een initiatief
genomen worden door de stad Brugge.

2 en 4. Het Agentschap Ondernemen houdt voor heel Vlaanderen een databank (met uitzondering van
de havens) bij waarin onder andere de onbebouwde percelen met een bestemming industrie-
gebied zijn opgenomen. In het geval van een concrete grondenruil zou een beroep kunnen
worden gedaan op deze databank om een grondenruil te kunnen realiseren.

3. Het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor zonevreemde bossen zal gebeuren als
onderdeel van de acties in het kader van de afbakening van de gebieden van de agrarische en
natuurlijke structuur. De Vlaamse Regering heeft de prioriteiten voor de opmaak van deze
RUP’s vastgelegd in de operationele uitvoeringsprogramma’s. De opmaak van deze RUP’s
gebeurt in overleg met de betrokken administraties en sectoren. Binnen de visievormings-
processen is geëvalueerd welke de bestaande boscomplexen of nieuw te ontwikkelen bossen
zijn die opgenomen kunnen worden in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of het Integraal
Verweven en Ondersteunend Netwerk (IVON). Voor deze bossen zullen ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen opgemaakt worden om ze in een passende bestemming op te nemen.

In de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur en bos zullen in praktijk zeker
heel wat bestaande zogenaamde ‘zonevreemde’ bossen in een groene bestemming opgenomen
worden - voor zover ze deel uitmaken van het VEN of IVON - maar het is dus geenszins een
doelstelling om systematisch voor alle bossen die niet in een groene bestemming liggen een
dergelijk planinitiatief te nemen.

Op de gewestplannen is destijds immers slechts een beperkt deel van het bosareaal onder-
gebracht in de bestemming bosgebied, het ging toen met name enkel om die bossen waarvan
de economische functie, zijnde bosbouw, primeerde. Met het bosdecreet is deze benadering
achterhaald en zijn alle bossen - ongeacht hun bestemming - multifunctioneel en in zekere
mate beschermd. Bossen komen dus in belangrijke mate verweven voor met andere functies in
verschillende bestemmingen. Bebossing is bijvoorbeeld binnen bepaalde randvoorwaarden
ook mogelijk in agrarische gebieden op basis van het Veldwetboek. Het RSV voorziet in dat
opzicht ook in de afbakening van max. 70.000 ha agrarisch gebied met overdruk natuur-
verweving. Ook in die gebieden zullen heel wat bestaande bossen die verweven in het
agrarisch gebied liggen, opgenomen worden. Zonevreemde bossen die een rol hebben als
randstedelijk groen, zullen in de planningsprocessen voor de stedelijke gebieden geëvalueerd
moeten worden en desgevallend herbestemd in gemeentelijke, provinciale of gewestelijke
RUP’s.
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Antwoord minister Schauvliege

1. Zoals de Vlaamse volksvertegenwoordiger wellicht al vernomen heeft via de pers, ben ik niet
ingegaan op het voorstel van GDS Suez, De Lappersforters en het Groen Gordel Front om de
3,15 ha zonevreemd bos te redden met een volledige compensatie voor GDF SUEZ via een
economisch equivalente grondenruil of een gelijkwaardige oplossing. De Vlaamse overheid
kan voor het tot stand brengen van een grondenruil van industriegrond met bouwvergunning
niet uit een grondenbank putten. Om het bedreigde deel van het Lappersfortbos te redden, zou
tot aankoop of herbestemming moeten worden overgegaan. Op basis van schattingsverslagen
voor aankoop, zou de factuur hiervoor ongeveer 1,5 miljoen euro bedragen of 495.787 €/ha.
Met dergelijk budget kan elders in West-Vlaanderen een oppervlakte bos of grond voor
bosuitbreiding verworven worden van naar schatting 60 tot 75 ha. Een dergelijk bedrag wil ik
dus liever op een andere plaats inzetten om een grotere oppervlakte waardevollere zone-
vreemd bos te beschermen.

2. Het opmaken van dergelijke inventaris behoort niet tot mijn bevoegdheid en ik wil graag
verwijzen naar het antwoord van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister bevoegd voor
ruimtelijke ordening.

3. De passage uit het regeerakkoord drukt de wil uit om de problematiek van de zonevreemde
bossen aan te pakken. En we zullen hierbij verder werken op de basis die al in het verleden is
gelegd. Hierbij in acht nemend, dat bos via het Bosdecreet en de voorschriften van het geldend
verordenend ruimtelijk plan toch al een horizontaal karakter en dus ook de daaraan gekop-
pelde toepassingsmogelijkheden en bescherming krijgt. De bevoegde administratie beschikt
over een methodologie om zonevreemde bossen in kaart te brengen en te evalueren. Deze
methodiek werd ontwikkeld door het toenmalige Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
(actueel het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) in 2003 (Rapport IBW Bb R 2003.007)
in samenwerking met de toenmalige afdeling Bos en Groen (actueel: het Agentschap voor
Natuur en Bos). Deze methodiek wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos gebruikt in
de diverse ruimtelijke processen waar een herbestemming van dergelijke gebieden opportuun
is.
Deze methodiek geeft relatief snel een beeld van de meest waardevolle zonevreemde bossen in
Vlaanderen en is een instrument dat informatie kan opleveren ten behoeve van verschillende
planologische processen waarbij een herbestemming van zonevreemde bossen opportuun is.

Samen met mijn collega Philippe Muyters zal in de komende maanden een plan van aanpak
opgesteld worden. De administraties zullen de opdracht krijgen de nodige achtergrondcijfers
te verzamelen en een aantal concrete pistes uit te werken. Wij voorzien in dit plan van aanpak
ook overleg en participatie van de bossector (middenveld). De prioriteit in het plan ligt op de
bescherming van de meest waardevolle bossen.

4. Voor het herbestemmen van bossen verwijs ik naar het antwoord van de heer Philippe
Muyters, Vlaams minister bevoegd voor ruimtelijke ordening.
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Vraag nr. 41
van 24 september 2009
van VERA JANS

Personeel sociale economie - Allochtonen

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit (VIA) voor de periode 2006 – 2011 is van
toepassing op de welzijns- en gezondheidssector, de sociale economie en het sociaal-cultureel werk.
Het bevat drie luiken: een uitbreidingsluik, een verhoging van de koopkracht en een
kwaliteitsverbetering.

Voor de tewerkstelling in de Vlaamse sectoren welzijn en sociale economie voorziet het VIA III een
uitbreiding van tewerkstelling met zo’n 1710 FTE (fulltime equivalenten).

Het VIA III stipuleert tevens: “De sociale partners streven de evenredige arbeidsdeelname van
werknemers van allochtone afkomst na. Ze verbinden zich om in het kader van de jobcreatie die
voortvloeit uit dit akkoord, een substantiële inspanning te leveren om personen van allochtone afkomst
aan te werven, voortbouwend op de inspanningen die de sector al leverde. 10 % van de bijkomende
jobcreatie is het streefcijfer voor deze doelgroep. Ze zullen dit engagement verder concretiseren in de
betrokken sectorconvenant”.

Dit sectorconvenant werd op 9 december 2005 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het
convenant werd afgesloten tussen de Vlaamse Regering en Het Vlaams Instituut voor Vorming en
Opleiding in de Social Profit (VIVO vzw).

In artikel 11 van dit sectorconvenant staat dezelfde bepaling opgenomen als in het VIA. De verdere
uitwerking van deze actie is dus toevertrouwd aan VIVO vzw.

1. Heeft de minister een zicht op het aantal personen van allochtone afkomst dat momenteel
werkzaam is in de sociale economie? Graag een overzicht per provincie.

2. Hoeveel bedraagt het aandeel van allochtone werknemers in het bijkomend personeelscontingent
voor de sociale economie? Graag een overzicht per provincie.

3. Wordt het bijkomende allochtone personeelscontingent gekenmerkt door diversiteit? Om welke
nationaliteiten gaat het?

4. Welke criteria worden gehanteerd om de allochtone afkomst van werknemers te bepalen?

5. Heeft de minister een zicht op de spreiding van de bijkomende werknemers van allochtone
afkomst over de verschillende deelsectoren zoals de sociale en beschutte werkplaatsen,
enzovoort?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Muyters (vraag nr. 41) en Van den Bossche (nr. 33).



-564- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009
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VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 41 van 24 september 2009

van VERA JANS

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we graag naar het gecoördineerd antwoord verstrekt door
minister Freya Van den Bossche.
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Vraag nr. 1
van 28 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Bestuursefficiëntie - Interveniërende bestuurslagen

Volgens het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden”
(Stuk 31(2009) – Nr. 1) zal de Vlaamse Regering sterk inzetten op de verbetering van het partnerschap
tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Zo wordt de planlast verminderd en komen er goede
taakafspraken met de lokale en provinciale besturen zodat het aantal interveniërende bestuurslagen per
beleidssector gereduceerd wordt tot maximum twee.

Deze reducering van interveniërende bestuurslagen is een zeer ambitieuze opdracht, die heel wat
voorbereiding vraagt wil men deze tot een goed einde brengen. In het kader van het kerntakendebat
van een aantal jaren geleden werd daar wel reeds onderzoek naar verricht, maar de vraag is in hoeverre
dit nog actueel is en eventueel als basis voor verdere discussie kan dienen.

Graag had ik van de minister per beleidsdomein waarvoor zij/hij bevoegd is een geactualiseerd/recent
overzicht verkregen van de sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering ervan meer dan twee
interveniërende bestuurslagen bevoegd zijn. Graag hierbij ook steeds vermelding van de betrokken
bestuurslagen.

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 1, Lieten nr. 1, Bourgeois nr. 2,
Vandeurzen nr. 1, Crevits nr. 6, Van den Bossche nr. 3, Muyters nr. 1, Schauvliege nr. 4, Smet nr.
4).
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ANTWOORD

op vraag nr. 1 van 28 september 2009

van CINDY FRANSSEN

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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Vraag nr. 2
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Beleidsondersteuning - VRT-programma’s

Voor de ondersteuning van het beleid kan een minister een beroep doen op de VRT. Het gaat vaak om
kortere info- of sensibiliseringsblokjes op radio of televisie, maar het ook gaan om
televisieprogramma’s die in opdracht van de minister worden gemaakt of gesubsidieerd.

Graag had ik, voor de beleidsdomeinen van de minister, hierover de volgende vraag gesteld.

Heeft de minister ter ondersteuning voor haar of zijn beleid reeds opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes of worden er reeds gepland? Zo ja, welke en wat is de geraamde kostprijs
hiervan?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 2, Lieten nr. 2, Bourgeois nr. 5,
Vandeurzen nr. 6, Crevits nr. 9, Van den Bossche nr. 4, Muyters nr. 2, Schauvliege nr. 6, Smet nr.
8).
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PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 2 van 28 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president
van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en
Armoedebestrijding.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Vraag nr. 3
van 29 september 2009
van LODE VEREECK

Vlaamse overheid - Beleggingen in speculatieve fondsen

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) haalde drie jaar geleden in totaal 110 miljoen euro op
bij het grote publiek via Arkimedes. Het opgehaalde geld zou worden geïnvesteerd in Vlaamse
toekomstbedrijven.

PMV belegde echter 28 miljoen euro van het opgehaalde kapitaal in speculatieve fondsen (CDO's) van
KBC: Baker-street en Pembridge Square Finance .

Via de pers vernemen we nu dat KBC Bank en aandeelhoudersadviesbureau Deminor op 17 september
een minnelijke regeling getroffen hebben voor de waarderingsverliezen die cliënten van Deminor
hebben geleden op CDO's (collateralized debt obligations of herverpakte kredieten) verkocht door
KBC Bank.

1. Zijn er nog andere Vlaamse overheidsinstellingen die CDO's hebben aangekocht? Zo ja, welke?

2. Welke zijn de CDO’s die de Vlaamse overheid in haar bezit heeft?

Graag een overzicht van de diverse producten met hun karakteristieken (looptijd, enz.).

3. Wat is de actuele waarde van de CDO's waarin de Vlaamse overheid heeft geïnvesteerd?

Wat is de voorlopige minwaarde op deze producten?

Wat zijn de verwachtingen inzake evolutie van de waarde tegen de vervaldag?

4. Zullen de Vlaamse Regering en/of PMV en/of andere Vlaamse overheidsinstellingen ook een
minnelijke schikking treffen?

Zijn er hiervoor reeds stappen ondernomen? Welke stappen zijn door de Vlaamse Regering en/of
PMV en/of andere Vlaamse overheidsinstellingen reeds ondernomen om het verlies door de
CDO's te laten vergoeden?

5. De CDO's hebben een vervaldatum 2016 – 2017.

Zullen de Vlaamse Regering en/of PMV en/of andere Vlaamse overheidsinstellingen de CDO's
aanhouden tot die datum?

Zal de regering stappen ondernemen als de waarde van de CDO's lager zal zijn dan de
aankoopprijs?
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Overweegt de regering en/of PMV en/of andere Vlaamse overheidsinstellingen dan stappen om
het verloren bedrag te recupereren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 3) en Muyters (nr. 3).
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PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 3 van 29 september 2009

van LODE VEREECK

1. Zoals de Vlaamse volksvertegenwoordiger wellicht weet, is het beleggingsbeheer bij het grootste
aantal van de instellingen weggenomen en gecentraliseerd. Bij het centraal beleggingsbeheer en
bij de instellingen onder rechtstreeks toezicht van de Vlaamse minister van Financiën zijn er geen
CDO’s gekocht. Het restant van de Vlaamse instellingen kan vrij beleggen.

De Vlaamse overheidsinstellingen van dit restant die CDO’s hebben aangekocht zijn PMV nv,
Via-Invest Vlaanderen nv (onder beheer van PMV nv) en de vzw Vlaams Egalisatie Responsa-
bileringsbijdrage - Vlaams Pensioensfonds.

2. We willen er op wijzen dat CDO’s eerder omschreven dienen te worden als effectiserings-
transacties in plaats van ‘speculatieve fondsen’.

ARKimedes-Fonds belegde in 2006 een 16 mln. euro in Baker Street (gespreid over de tranches
A1C, A2 en B met als S&P-rating bij intekening respectievelijk AAA, AAA en AA+) en 12 mln.
euro in Pembridge Square (gespreid over de tranches A2, B en C met als S&P-rating bij inteke-
ning respectievelijk AAA, AA+ en AA). Beide beleggingen werden door huisbankier KBC Bank
aangeboden als kwalitatieve beleggingen wat zich vertaalt in de hoge rating bij intrede, alsmede
stond de bank in voor de tussentijdse verhandelbaarheid. Baker Street had bij de start een kapitaal-
structuur van 2,75 mia. euro en de onderliggende portefeuille bestond uit 55 % directe corporate
kredieten, 30 % tranched credit portfolio’s (een tranched credit portfolio staat voor een pool van
corporate kredieten) en 15% ABS-en. Baker Street heeft als economische vervaldatum 7 april
2016. Pembridge Square had bij de start een kapitaalstructuur van 2 mia. euro en de onderliggende
portefeuille bestond uit 50% directe corporate kredieten, 35% tranched credit portfolio’s en 15%
ABS-en. Pembridge Square heeft als economische vervaldag 7 januari 2017. Met de financiële
crisis in 2008 en 2009 daalden de ratings tot Ca (Moody’s).

PMV belegde in de volgende CDO’s:
 Baker Street (hoger vernoemd): 5 mln. euro, gespreid over de tranches A1C, A2, B, D en E

met als S&P –rating bij intekening respectievelijk AAA, AAA, AA+, AA- en A. (zie hoger).
 Pembridge Square (hoger vernoemd): 5 mln. euro, gespreid over de tranches A1, B, C, D, E

en F met als S&P-rating bij intekening respectievelijk AAA, AA+, AA, AA-, A en A-.
 Oxford Street: 8 mln. euro, gespreid over de tranches A1, A2, B en E met als S&P-rating bij

intekening respectievelijk AAA, AA+ en A. De economische vervaldag is 7 januari 2016.
Oxford Street had bij de start een kapitaalstructuur van 2 mia. euro en de onderliggende
portefeuille bestond uit 55% directe corporate kredieten, 35 % tranched credit portfolio’s en
15 % ABS-en.

 Fulham Road: 2,5 mln. euro belegd in tranche B met een AA+ S&P-rating bij intekening.
De economische vervaldag is 7 januari 2013. Fulham Road had bij de start een
kapitaalstructuur van 2 mia. euro en de onderliggende portefeuille bestond uit 70 % directe
corporate kredieten en 30 % tranched credit portfolio’s.

 Dorset Street: 5.6 mln. euro, gespreid over de tranches A1, B, C en D met als S&P-rating bij
intekening respectievelijk AAA, AA+, AA en AA-. De economische vervaldag is 7 juli
2016. Dorset Street had bij de start een kapitaalstructuur van 3 mia. euro en de
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onderliggende portefeuille bestond uit 55 % directe corporate kredieten, 30 % tranched
credit portfolio’s en 15 % ABS-en.

Via-Invest belegde 4 mln. euro in tranches A2 en B van de hoger vernoemde Pembridge Square
CDO met als S&P-rating bij intekening respectievelijk AAA en AA+.

De VZW Vlaams Pensioenfonds heeft in 2007 CDO Pearl I (AA-tranche) (manager: SGAM) 2007
- 2017 aangekocht. Van deze CDO werd de (senior) AA-tranche (rating: S&P) aangekocht bij
Fortis Bank voor een bedrag van 500.000 EUR (nominale waarde). Dit is een synthetische CDO
met long/short portfolio en een (oorspronkelijk) AAA-collateral. S&P heeft de rating van deze
tranche verlaagd tot CCC-.
Aangezien de AA-tranche werd aangekocht, was deze belegging bij aankoop absoluut niet
speculatief.

3. De marktverhandeling van de KBC CDO’s is midden 2007 aansluitend op de start van de
subprimecrisis in de VS geheel stil gevallen. Er is op heden geen tussentijdse marktwaarde, KBC
berekent enkel een theoretische waarde “mark to model” (die ligt substantieel onder de aanschaf-
waarde). N.a.v. de wereldwijde financiële en economische crisis doen zich sinds Q4 2008 claimed
credit events in de onderliggende portefeuille voor.

Gezien de uiteindelijke impact van de crisis op de CDO-beleggingen moeilijk is in te schatten,
besloten het ARKimedes-Fonds, PMV en Via-Invest om een indekking ten belope van 80% van de
hoofdsom te voorzien. De 80% indekking is uitoefenbaar op de economische vervaldag (2013,
2016 en 2017). Deze indekking kan trimestrieel zonder kosten worden stopgezet door één van de
drie investeerders. Voor deze indekking betaalt het fonds een premie die nooit het bedrag van de
ontvangen coupons zal overschrijden.

Het ARKimedes-Fonds, PMV en Via-Invest boekten beide beleggingen aan de 80%-indekking-
waarde. De waardeverminderingen bedroegen respectievelijk 5,6 mln. euro, 5,2 mln. euro en
800.000 euro. Tegenover de waardeverminderingen, staan respectievelijk 3,173 mln. euro, 3,889
mln. euro en 0,706 mln. euro aan al geïnde coupons vóór het aangaan van de indekking.
Voorlopig is er nog geen sprake van minwaarden, enkel van waardeverminderingen.

De tranche van de vzw Vlaams Pensioenfonds is momenteel niet aangetast. Er is bijgevolg geen
reëel verlies.

Er is momenteel geen secondaire markt voor de aangekochte CDO’s. Wat de toekomstige evolutie
van de secundaire marktwaarde wordt, is op vandaag onmogelijk in te schatten.

4. Het ARKimedes-Fonds, PMV en Via-Invest kozen voor een 80%-indekking zoals hoger vermeld.
Indien het ARKimedes-fonds een andere strategie wenst aan te nemen, zal dit via de trimestriële
publieke rapportages worden gecommuniceerd.

De situatie wordt door de respectievelijke raden van bestuur periodiek geëvalueerd. Als er
mogelijkheden ontstaan voor bijsturingen, dan zullen die met de nodige aandacht bekeken worden.

De vzw Vlaams Pensioenfonds zal geen stappen ondernemen om een minnelijke schikking te
treffen. De voorziene clausules opgenomen in het prospectus worden steeds gerespecteerd.

Vermits alle andere instellingen niet beschikken over CDO’s en in de meeste gevallen zelfs niet
kunnen beschikken, moeten er daar geen maatregelen worden getroffen.

5. Het ARKimedes-Fonds heeft eerder beslist dat zij de Baker Street en Pembridge Square beleg-
gingen van KBC Bank wenst te verkopen van zodra de financiële markten dit toelaten. Op
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vandaag is er echter nog geen marktverhandeling. Bijgevolg is het fonds genoodzaakt om beide
beleggingen aan te houden en toe te zien of de financiële markten hernemen. Om haar risico
enigszins in te dijken heeft het ARKimedes-Fonds een 80% indekking van de hoofdsom
afgesloten, wat door het fonds kan uitgeoefend worden op de economische vervaldag van beide
beleggingen. De raad van bestuur van het ARKimedes-Fonds bespreekt op periodieke basis de te
volgen strategie, welke zij conform de richtlijnen van de CBFA, via de geijkte kanalen en op het
geijkte tijdstip zal communiceren door middel van haar publieke rapportages.

PMV en Via-Invest hebben beslist om hun risico in te dekken tot 80% van de hoofdsom. Deze
indekking is geldig op het moment van de economische vervaldag. De raden van bestuur van
PMV en Via-Invest bespreken op periodieke basis de situatie. Vanzelfsprekend zal pas tot verkoop
worden overgegaan indien dit de meest opportune beslissing is rekening houdende met de
indekking en de marktwaarde van de beleggingen.

De vzw Vlaams Pensioenfonds zal de CDO tot vervaldatum aanhouden. Dit was reeds de
bedoeling bij de aanschaf.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Vraag nr. 4
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Ziekteverzuim

In opvolging van mijn schriftelijke vraag van 27 februari 2008 aan alle ministers had ik graag
volgende vragen gesteld over het personeel van de departementen en verzelfstandigde agentschappen
binnen hun respectieve beleidsdomeinen.

1. Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden genoteerd binnen de
respectieve departementen en agentschappen? Kan de minister de cijfers meedelen voor 2008 en
de stand van zaken in 2009?

2. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode
vastgesteld?

3. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd
in dezelfde periode?

4. Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5. Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode
vastgesteld?

6. Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7. Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 5, Lieten nr. 4, Bourgeois nr. 9,
Vandeurzen nr. 9, Crevits nr. 13, Van den Bossche nr. 5, Muyters nr. 4, Schauvliege nr. 8, Smet
nr. 14).
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PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 4 van 29 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Vraag nr. 5
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Rechtszaken

De Vlaamse Regering, de respectieve departementen en verzelfstandigde agentschappen hebben
rechtszaken hangende bij het Grondwettelijke Hof, de Raad van State en de rechtbanken. Hiervoor
wordt een beroep gedaan op advocaten.

1. Hoeveel juridische betwistingen zijn er hangende per minister en diens departementen en
verzelfstandigde agentschappen?

2. Kan de minister een overzicht geven van de advocaten die thans een hangende rechtszaak hebben,
met vermelding van hun erelonen/provisies?

3. a) Binnen welk stadium van een dispuut/onrechtmatigheid wordt er zelf een rechtszaak opgestart,
en dit per departement en verzelfstandigd agentschap?

b) In welke mater wordt er geopteerd voor een dading?

c) Hoe worden de advocaten geselecteerd?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 6, Lieten nr. 5, Bourgeois nr. 10,
Vandeurzen nr. 10, Crevits nr. 14, Van den Bossche nr. 6, Muyters nr. 5, Schauvliege nr. 9, Smet
nr. 15).
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PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 5 van 29 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Vraag nr. 7
van 1 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Verkoop bouwgronden - Voorrangscriterium “band met gemeente”

Er werd recentelijk een communiqué verspreid waarin te lezen stond dat vanaf 1 september 2009 de
toegang tot gronden in 69 Vlaamse gemeenten, waarvan ongeveer een dertigtal in de rand rond
Brussel, voorbehouden zou worden aan personen die een band hebben met de gemeente.

1. Hoe zal die band met een gemeente worden bepaald?

2. Zullen de personen waarvoor deze band niet werd bewezen een beroepsmogelijkheid hebben? Zo
ja, welke zullen de modaliteiten zijn om zo’n beroep aan te tekenen?

3. Welke gemeenten met een bijzonder taalstatuut in de rand rond Brussel worden door deze
maatregelen geviseerd?
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PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 1 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

1. Eerst en vooral wil ik u erop wijzen dat de lijst van 69 gemeenten waarbinnen de regeling ‘Wonen
in Eigen Streek’ van toepassing is, op 22 september j.l. bekendgemaakt is in het Belgisch
Staatsblad. Sinds die datum (en dus niet sinds 1 september) kunnen overdrachten onderworpen
zijn aan een bijzondere overdrachtsvoorwaarde. Boek 5 van het decreet van 27 maart 2009
betreffende het grond- en pandenbeleid bepaalt immers dat er een bijzondere voorwaarde geldt
voor de overdracht van gronden en de daarop opgerichte constructies in de gebieden die “op het
ogenblik van de ondertekening van de onderhandse overdrachtsakte gelegen [zijn] in de
doelgemeenten die voorkomend op de meest recente in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte
lijst”.

De bijzondere overdrachtsvoorwaarde geldt ten aanzien van overdrachten in de volgende
gebieden:
- gebieden die op 1 september 2009 de bestemming woonuitbreidingsgebied hadden;
- gebieden die het voorwerp uitmaken van een planologische afwijking, hervorming of vervan-

ging van artikel 8, §2, van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, toegekend of ingevoerd bij
een sinds 1 september 2009 voorlopig vastgesteld of aangenomen bestemmingsplan dat meer
woonlagen toelaat dan voorheen het geval was;

- verkavelingen, of gedeelten ervan, en/of door een bestemmingsplan afgebakende woonge-
bieden, of gedeelten ervan, op voorwaarde dat een gemeentelijk reglement de toepassing van
de bijzondere overdrachtsvoorwaarde mogelijk maakt.

De bijzondere overdrachtsvoorwaarde houdt in dat gronden en de daarop opgerichte constructies
slechts (verder) overgedragen kunnen worden aan “personen die volgens het oordeel van een
provinciale beoordelingscommissie beschikken over een voldoende band met de gemeente”. De
beoordeling van het al dan niet aanwezig zijn van een voldoende band met de gemeente wordt dus
per provincie overgelaten aan een beoordelingscommissie, die wordt samengesteld door de
deputatie van de betrokken provincie. Het decreet bepaalt uitdrukkelijk onder welke voorwaarden
een persoon beschikt over een voldoende band met de gemeente. Inzonderheid moet voldoen zijn
aan één of meer van volgende voorwaarden:
- gedurende ten minste zes jaar onafgebroken woonachtig zijn geweest in de gemeente of in een

aangrenzende gemeente die eveneens voorkomt op de in het Belgisch Staatsblad bekend-
gemaakte lijst;

- op de datum van de overdracht werkzaamheden verrichten in de gemeente die gemiddeld ten
minste een halve werkweek in beslag nemen;

- op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familia-
le, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.

Merk op dat de derde voorwaarde voorziet in een restcategorie waarin zowel sociale, familiale,
economische als maatschappelijke overwegingen in aanmerking genomen kunnen worden. Het
hanteren van een voorrangsregel op basis van een maatschappelijke, economische en sociale
binding met gemeenten bij het beschikbaar stellen van kavels en woningen wordt momenteel al op
beperkte schaal toegepast. Dergelijk systeem bestaat al voor het beschikbaar stellen van woningen
binnen een Vlabinvest-project, binnen het toepassingsgebied van het sociaal huurbesluit en binnen
het provinciale reglement van Vlaams-Brabant ter stimulering van huisvestingsinitiatieven.
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2. Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid voorziet niet in een
georganiseerd beroep tegen de beslissingen van de provinciale beoordelingscommissie over het al
dan niet beschikken van een voldoende band met de gemeente. Het staat de betrokkene natuurlijk
vrij om zich opnieuw te richten tot de provinciale beoordelingscommissie met het verzoek de
beslissing te wijzigen of ongedaan te maken. Het instellen van een dergelijk willig beroep is altijd
mogelijk zonder dat enige normatieve tekst daarin voorziet.

Los van het al dan niet instellen van een willig beroep kan de kandidaat-koper die volgens het
oordeel van de provinciale beoordelingscommissie niet beschikt over een voldoende band met de
gemeente, die beslissing binnen een termijn van zestig dagen aanvechten bij de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

3. De regeling inzake ‘Wonen in Eigen Streek’ is van toepassing in de volgende gemeenten met een
bijzonder taalstatuut in de rand rond Brussel:
- Drogenbos
- Kraainem
- Linkebeek
- Sint-Genesius-Rode
- Wemmel
- Wezembeek-Oppem
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Vraag nr. 8
van 1 oktober 2009
van PATRICIA CEYSENS

Kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest, Tienen - Afbakening

De verantwoordelijkheid voor de afbakening van kleinstedelijke gebieden ligt bij de provinciale
overheden. In het geval van de gemeenten Aarschot, Diest en Tienen ligt die dus bij de provincie
Vlaams-Brabant.

Op dit ogenblik zijn de afbakeningsprocessen voor deze drie kleinstedelijke gebieden lopende.

1. Wat is de stand van zaken in deze processen?

2. Binnen welke termijn mogen we de definitieve uitvoeringsplannen verwachten?
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PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 8 van 1 oktober 2009

van PATRICIA CEYSENS

1. Eind 2008 hield de provincie inspraakrondes over de voorstellen van eindnota’s voor de
afbakening van respectievelijk het kleinstedelijk gebied Aarschot, Diest en Tienen, als afronding
van de fase van de visievorming. Inwoners, bestuurders en administraties van zowel het gemeen-
telijke, provinciale als het Vlaamse niveau, vertegenwoordigers van diverse sectoren als bedrij-
vigheid, wonen, landbouw, natuur, water, recreatie,… konden een advies uitbrengen. De eind-
nota’s bevatten nog een aantal elementen waarover geen consensus bestaat in het kader van het
overlegproces of opties die nog erg prematuur zijn, en die nader dienen te worden onderzocht en
afgewogen, onder meer in het kader van de op te maken planMER.

Het vervolgtraject dat de provincie vooropstelde, behelst twee sporen. Enerzijds de opmaak van
een provinciaal RUP en de voorbereidende, decretaal verplichte, sectorale onderzoeken, waaron-
der de milieueffectenbeoordeling (planMER), en anderzijds de uitwerking van een masterplan dat
ruimer gaat dan enkel elementen van ruimtelijke aard.

2. De provincie plant het openbaar onderzoek over de nota voor publieke consultatie in het kader van
de op te maken planMER in het begin van 2010 (streefdatum: januari 2010) en verwacht dat de
resultaten van de milieueffectenbeoordeling gekend zijn in het voorjaar van 2010 (streefdatum:
april 2010).
Zodra de planMER is goedgekeurd door de dienst Mer zal de provincie de plenaire vergadering
over de voorontwerpen van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de afbakening van
de kleinstedelijke gebieden organiseren. De definitieve vaststelling van de provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen kan bijgevolg ten vroegst gebeuren eind 2010.

Eén en ander is terug te vinden op de website van de provincie:
http://www.vlaamsbrabant.be/kleinstedelijkegebieden
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Vraag nr. 9
van 1 oktober 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Arbeidsbemiddelingsbureaus - Europese Dienstenrichtlijn

Aangezien de werking van arbeidsbemiddelingsbureaus in essentie een commerciële dienstverlening
betreft, weliswaar gekoppeld aan kwaliteitsnormen en andere gedragsregels, valt het Vlaams
vergunningstelsel hieromtrent onder het toepassingsgebied van de Europese dienstenrichtlijn en moet
het getoetst worden aan de artikelen 9 en 10 van deze richtlijn.

Nu moet deze toetsing uitgevoerd en aan de EU-commissie gerapporteerd zijn tegen eind dit jaar.
Meer concreet moet de Vlaamse overheid volgens artikel 39 van deze richtlijn uiterlijk op 28
december 2009 de EU-commissie inlichten op basis van welke redenen zij dit vergunningsstelsel met
de bepalingen van de dienstenrichtlijn in overeenstemming acht.

1. Is de Vlaamse overheid klaar met de toetsing van de betrokken Vlaamse regelgeving die een
vergunningsplicht voor arbeidsbemiddelingsbureaus oplegt?

Indien dat niet het geval is, wanneer zal deze toetsing uitgevoerd zijn?

Indien dit het geval is, op basis van welke redenen acht zij dit vergunningstelsel al dan niet met de
bepalingen van de dienstenrichtlijn in overeenstemming?

2. Is de screening op basis van de door de Vlaamse Regering op 9 mei 2008 aanbevolen DIT-
methodiek (dienstenimpacttoets) uitgevoerd? Indien niet, om welke redenen is dit niet zo gebeurd?
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PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 1 oktober 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

1. De toetsing van de regelgeving inzake private arbeidsbemiddeling werd reeds eind 2007 afgerond.
Mijn diensten zijn momenteel bezig met de aanpassing van de betrokken regelgeving.

De diensten van uitzendbedrijven zijn op basis van artikel 2, 2, e) van de Dienstenrichtlijn uitge-
sloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn. De erkenningsregeling voor uitzendarbeid
blijft derhalve onverkort van toepassing.

Voor de andere activiteiten van private arbeidsbemiddeling moet er een onderscheid gemaakt
worden naargelang het om vestiging dan wel vrij dienstenverkeer gaat.
Een erkenning bij vestiging van een bureau voor private arbeidsbemiddeling zou mijn inziens
gerechtvaardigd kunnen worden in het kader van de bescherming van werknemers en werk-
zoekenden. Bij vrij dienstenverkeer daarentegen lijkt het mij in de toekomst moeilijk om nog een
erkenning op te leggen aan in het buitenland gevestigde dienstverstrekkers, om het opleggen van
een erkenning niet kan worden verantwoord op basis van openbaar belang, openbare orde,
volksgezondheid of bescherming van het leefmilieu.
Het behoud van een erkenning bij vestiging zou derhalve voor gevolg hebben dat er een discre-
pantie ontstaat tussen dienstverleners die zich hier vestigen en dienstverleners die dezelfde dien-
sten aanbieden door middel van vrij verkeer van diensten. Om deze reden zou ik dan ook aan de
Vlaamse regering willen voorstellen om de erkenningsregeling bij private arbeidsbemiddeling niet
langer te behouden.

2. De screening werd eind 2007 uitgevoerd op basis van een vademecum en een model dat door de
Federale overheid werd opgesteld in overleg met de Gemeenschappen en Gewesten.

De screening was binnen de timing en volgens de afspraken afgerond, en dit was vóór de DIT-
methodiek op punt stond.
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Vraag nr. 10
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Externe consultants - Regelingen

Voor bijkomend advies bij onder meer het opstellen van ontwerpen van decreet, worden de leden van
de Vlaamse Regering soms bijgestaan door externe adviseurs en consultants.

1. In welke situaties heeft de minister nood aan extern betaald advies?

2. In welke mate wordt er een beroep gedaan op de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap?

3. Wie zijn de externe adviseurs waarop de minister een beroep doet indien nodig?

Op welke basis werden zij geselecteerd?

4. In hoeverre zijn er met deze consultants en adviseurs afspraken inzake de kostprijs voor extern
advies of begeleiding?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 8, Lieten nr. 6, Bourgeois nr. 14,
Vandeurzen nr. 14, Crevits nr. 18, Van den Bossche nr. 7, Muyters nr. 10, Schauvliege nr. 14,
Smet nr. 20).



-588- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 10 van 1 oktober 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelands-
beleid.
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JOKE SCHAUVLIEGE,
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU,

NATUUR EN CULTUUR
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Vraag nr. 28
van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Ministeriële kabinetten - Samenstelling

De ministers laten zich omringen door kabinetsmedewerkers die beleidsvoorbereidend werk
verrichten.

Er werd ook in het verleden reeds herhaaldelijk een afslanking van het aantal kabinetsmedewerkers in
het vooruitzicht gesteld en niet het minst om budgettaire redenen.

Graag had ik een antwoord ontvangen op volgende vragen:

1. Over hoeveel medewerkers mocht initieel een ministerieel kabinet beschikken op het ogenblik van
de samenstelling van de Regering?

2. Kan een overzicht gegeven worden per kabinet:
- volgens de rang van elke medewerker
- volgens de verhouding man/vrouw?

3. Welke zijn de totale personeels- en werkingskosten per kabinet (eventueel huur gebouwen
inbegrepen)?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 23, Lieten nr. 13, Bourgeois nr.
33, Vandeurzen nr. 25, Crevits nr. 66, Van den Bossche nr. 21, Muyters nr. 28, Schauvliege nr.
28 en Smet nr. 18).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 28 van 15 september 2009

van LINDA VISSERS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelands-
beleid.
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Vraag nr. 29
van 15 september 2009
van KURT DE LOOR

Mestverwerkingsbedrijf Oombergen (Zottegem) - Milieuvergunning

Op 28 juli laatstleden leverde de minister een milieuvergunning (AMV/150448/1001) af aan een
rundveehouderij in Zottegem om deze te exploiteren en te veranderen door uitbreiding en toevoeging.

Niettegenstaande de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 22 januari ’09 besliste om de
milieuvergunning te weigeren, werd in beroep tegen deze beslissing toch een milieuvergunning
afgeleverd door de minister.

Een van de voornaamste bezwaren die kan worden ingebracht, is het verkeersgenererend effect van de
inrichting. Het feit dat het bedrijf langs de drukke N42 is gelegen, sinds jaar en dag bekend als een
ware “dodenweg”, roept ernstige vragen op. De omvang van de inrichting is problematisch, omdat het
veel transporten met zich mee zal brengen. Er wordt een extra onveilige verkeerssituatie gecreëerd
wanneer het traagrijdend landbouw- en vrachtverkeer de N42 zal verlaten en oprijden.

Begin vorig jaar gebeurden zeven ernstige ongevallen in één maand op de aartsgevaarlijke N42. De
Oosterzeelse burgemeester vroeg toen aan minister van Openbare Werken Hilde Crevits om dringend
maatregelen te treffen.

Het aanleggen van een voorsorteerstrook kan een nobele doelstelling zijn, maar is, gezien de status van
de drukke verbindingsweg, niet afdoende om de veiligheid te garanderen. Nochtans wordt dit kritieke
punt in de beslissing van de minister omgebogen tot een “sterkte”. Er wordt namelijk gesproken over
een “optimale ontsluiting” via de N42. Dit doet sterk vermoeden dat de (verkeers)veiligheidssituatie
niet voldoende werd onderzocht of niet ernstig wordt genomen. In het dossier wordt de verkeersimpact
niet afdoende omschreven.

De deelgemeente Oombergen, die voornamelijk met het mestverwerkend bedrijf geconfronteerd zal
worden, is door de aanwezigheid en de kruising van de N42 en N60 reeds onderhevig aan het drukke
verkeer, geluidshinder en fijn stof.

Een tweede doorslaggevend bezwaar betreft het gebrek aan bedrijfsgebonden karakter. De vraag rijst
of een dergelijk bedrijf niet thuishoort in een industriegebied. De capaciteit van het bedrijf is namelijk
een veelvoud van de eigen mestproductie. De eigen aanvoer is te gering ten opzichte van de totale
input van de installatie, zodat het project geen of een weinig bedrijfsgebonden karakter heeft. Het
betreft hier een industrialisering van het agrarische gebied. In se is er momenteel (en sedert jaren) zelfs
geen landbouwbedrijf in exploitatie op de vergunde locatie. Er is met andere woorden niet voldaan aan
de voorwaarden van de omzendbrief RO/2006/01 wat betreft de bedrijfsgebondenheid.

1. Werd met de reeds aanwezige “overbelasting” van de deelgemeente Oombergen rekening
gehouden bij het afwijken van de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen?
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2. Werden de verkeerssituatie en -veiligheid voldoende onderzocht?

Zo ja, kan er een rapport ter beschikking worden gesteld waaruit dit blijkt?

3. Acht de minister het nuttig opnieuw te overleggen met de bevoegde diensten om nog meer en
gedetailleerde gegevens te ontvangen betreffende de verkeerssituatie ter hoogte van het geplande
bedrijf?

4. Waarom heeft de minister positief beslist, terwijl niet voldaan is aan de voorwaarden van
omzendbrief RO/2006/01?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 29 van 15 september 2009
van KURT DE LOOR

1. Bij de beoordeling van dit dossier werd duidelijk gesteld dat “de risico' s voor de externe
veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens
buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de milieuver-
gunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt”.

2. In dit dossier werd terdege rekening gehouden met de verkeerssituatie en -veiligheid in de
omgeving van het bedrijf, wat ook blijkt uit de motivatie van het ministerieel besluit. Ik citeer:

“Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een co-vergistingsinstallatie met een verwer-
kingscapaciteit van 60.000 ton per jaar; dat volgens de aanvraag 2.160 ton hiervan afkomstig is
van het bedrijf zelf; dat de rest zal aangeleverd worden door derden; dat in de aanvraag een
berekening werd uitgevoerd van de transportbewegingen die de inrichting zal creëren door de
exploitatie van de co-vergistingsinstallatie; dat daarbij gerekend werd met een gemiddelde vracht
voor aan- en afvoer van 25 ton; dat een gemiddelde van 50 transporten (100 transportbewegingen)
per week bekomen werd;

Overwegende dat de inrichting gelegen is langs de straat 'Eke'; dat dit een geasfalteerde eenvaks-
baan betreft; dat er vrijwel onmiddellijke aansluiting is met de drukke N42, de verbindingsweg
van Oosterzele naar Geraardsbergen; dat bij het plaatsbezoek van de adviesverlener van de
afdeling Milieuvergunningen op 27 maart 2009 kon vastgesteld worden dat de vrachtwagens niet
voorbij de woning op het naastgelegen perceel komen en er slechts een afstand van ongeveer 25 m
moet overbrugd worden om de N42 te bereiken; dat de straat 'Eke' na de oprit van het bedrijf
overgaat in een veldweg; dat er afgezien van de buur bijgevolg verder niemand gebruik zal maken
van deze weg;

Overwegende dat er geen woonkernen doorkruist moeten worden; dat de vrachtwagens die uit de
richting van Wetteren komen, de drukke N42 moeten oversteken om het bedrijf te bereiken; dat
om het verkeer vanuit Wetteren niet te storen een voorsorteerstrook een oplossing zou bieden; dat
dit ook werd aangegeven in het advies van de stad Zottegem; dat het aangewezen is dat de exploi-
tant met betrekking tot de aanleg van een voorsorteerstrook in overleg treedt met de stad
Zottegem;”.

3. Bij de beoordeling van dit dossier werden voldoende gegevens verzameld om een duidelijk beeld
te kunnen vormen van de verkeerssituatie ter hoogte van het bedrijf.

4. Vooreerst wordt gewezen op het feit dat de omzendbrief RO/2006/01 geen bindend karakter heeft,
maar een beoordelingskader aanbiedt voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en
vergisting.
Wanneer de bedrijfsspecifieke omstandigheden toch worden getoetst aan de aanbevelingen in de
betreffende omzendbrief, blijkt dat er over de hele lijn conformiteit kan worden vastgesteld.
Zo betreft het hier volgens de bepalingen van de omzendbrief een mestbehandelingsinstallatie van
een beperkte schaal, niet gebonden aan één enkel bedrijf, gelegen in agrarisch gebied. Hiervoor is
een absoluut totaal maximum tonnage van 60.000 ton inputmateriaal per jaar vanuit het oogpunt
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van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar. De beoogde co-vergistinginstallatie met een
capaciteit van 60.000 ton per jaar stemt hiermee overeen.
Daarnaast wordt in de omzendbrief gesteld dat een verhouding op gewichtsbasis van 60% stromen
direct afkomstig van land- en tuinbouw ten opzichte van 40% stromen niet afkomstig van de land-
en tuinbouw aanvaardbaar is. Van de capaciteit van de installatie zal minimaal 60% bestaan uit
mest, primaire grondstoffen (energieteelten) en landbouwgerelateerde afvalstoffen. Er zullen
maximaal 40 % co-stromen verwerkt worden onder de vorm van secundaire grondstoffen en
organisch biologische afvalstromen (OBA). Alleen OBA’s conform bijlage 1 van de omzendbrief
RO/2006/01 zullen co-verwerkt worden.

Volgens voormelde omzendbrief is de inplanting van een mestverwerkingsinstallatie in agrarisch
gebied verantwoord indien deze in functie staat van ter plaatse gevestigde bedrijven. Voor de
betreffende inrichting zal de mest deels afkomstig zijn van het eigen bedrijf evenals een gedeelte
van de primaire grondstoffen. Er werd een lijst met mogelijke leveranciers van mest en energie-
teelten uit de onmiddellijke omgeving in de aanvraag opgenomen. In het ministerieel besluit werd
tevens een bijzondere voorwaarde opgelegd met betrekking tot de afstand waarbinnen de
landbouwgerelateerde stromen nog beschouwd worden als zijnde afkomstig van in de buurt
gevestigde bedrijven. Meer bepaald moeten alle inrichtingen die landbouwgerelateerde stromen
aanleveren aan de installatie, gelegen zijn in een perimeter van 20 km.

Het ruimtebeslag wordt zo beperkt mogelijk gehouden. De vergistingstanks, de digestaattank en
de lagune zullen zich voor een gedeelte (1 à 2 meter) onder de grond bevinden. Het gedeelte van
de nog te bouwen loods waar zich de opslag van grondstoffen bevindt, zal worden onderkelderd.
De installaties zullen onmiddellijk aansluiten bij de bestaande constructies.

Ten slotte vertoont de activiteit ook een voldoende bedrijfsgebonden karakter. Er zullen immers
730 ton mest en 1.430 ton energiegewassen afkomstig zijn van het bedrijf, gelegen te Eke 3 in
Zottegem. Daarnaast beschikt de exploitant over een tweede inrichting in de Nieuwegestraat 84 in
Zottegem, op ongeveer 1,5 km van de beoogde vergistingsinstallatie. Vanuit deze inrichting zullen
nog eens 1.540 ton mest en 3.900 ton energiegewassen aangevoerd worden. Bijgevolg is een totaal
van 2.270 ton mest en 5.330 ton energiegewassen afkomstig van de eigen bedrijven, wat een eigen
inbreng van 12,5 % betekent.

Er kan dus gesteld worden dat er geen strijdigheden bestaan met de bepalingen in de omzendbrief
RO/2006/01.
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Vraag nr. 30
van 16 september 2009
van MARK DEMESMAEKER

IJzergieterij Fondatel Herne - Geur- en lawaaihinder

Op 3 maart 2009 stelde ik aan voormalig Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits een
schriftelijke vraag over de milieuvergunningen van ijzergieterij Fondatel in Herne (vraag nr. 471;
Websitebulletin publicatiedatum 7-5-09).

De provincie Vlaams-Brabant heeft in juli 2009 aan ijzergieterij Fondatel een gewijzigde
milieuvergunning gegeven, zodat het bedrijf enkele veranderingen kan doorvoeren. De ijzergieterij
had een milieuvergunning die de exploitatie tot 2017 toelaat. De deputatie heeft de wijziging
toegestaan om de verbeteringswerken mogelijk te maken. De productiecapaciteit met drie rotatieovens
wordt niet verhoogd en bijkomende voorwaarden bieden garanties voor omwonenden. De vergunning
wordt verleend voor een proeftermijn van twee jaar. In die periode zal de provincie de verbeteringen
en maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken, opvolgen en evalueren.

De provincie heeft de ijzergieterij enkele voorwaarden opgelegd. Zo is er binnen drie maanden een
milieuaudit en moeten de dompelbaden in een afgesloten ruimte staan.

De ijzergieterij kreeg begin dit jaar veel media-aandacht, onder meer omdat bijna tweehonderd
inwoners een petitie ondertekenden tegen een nieuwe milieuvergunning. Het gemeentebestuur gaf de
vergunning nadien een negatief advies. In het verleden beging de ijzergieterij milieuovertredingen,
maar de nieuwe eigenaar, de groep Joris Ide, zegt de gieterij te willen aanpassen conform de
milieuwetgeving.

Ondanks de opgelegde voorwaarden hebben de buurtbewoners nog steeds op geregelde tijdstippen last
van geur- en lawaaihinder afkomstig van het bedrijf Fondatel. Zij dienden ook de voorbije weken
herhaaldelijk klachten in. Uit het antwoord van de Afdeling Milieu-inspectie Buitendienst Vlaams-
Brabant van 11 augustus 2009 op een klacht van omwonenden (brief van 11 augustus, kenmerk
V/00750/2009) wordt aangegeven dat er nog altijd ernstige hinder is, maar dat de implementatie van
de noodzakelijke maatregelen op termijn tot een oplossing zal leiden.

1. Buurtbewoners klagen nog steeds over geur- en lawaaihinder afkomstig van IJzergieterij Fondatel.

Welke concrete maatregelen werden er tot op heden door het bedrijf genomen om de geur- en
lawaaihinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken?

2. Wanneer zal de Milieu-inspectie stofmetingen op de filterinstallaties laten uitvoeren?

3. Via het MKROS-systeem (milieuklachten registratie- en opvolgingssysteem) worden klachten
geregistreerd.
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Hoeveel klachten werden er recentelijk ingediend ?
Welk gevolg werd er aan deze klachten gegeven ?

4. Op welke termijn zullen de noodzakelijke maatregelen tot een oplossing leiden?
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op vraag nr. 30 van 16 september 2009
van MARK DEMESMAEKER

1. Wat geurhinder betreft

- Er werd ter hoogte van de kernafdeling een actief koolfilter geplaatst voor de aminedampen.
Voor de kernafdeling is het bedrijf aan het nagaan om eventueel over te gaan tot de aankoop
van een chemische wasser. De actief koolfilters die momenteel parallel geschakeld zijn zullen
in serie geschakeld worden. Momenteel zijn deze namelijk overgedimensioneerd en één filter
zou voldoende zijn. Als deze twee filters in serie staan zal de eerste filter als effectieve filter
fungeren en de tweede als reservefilter als de eerste verzadigd is. Om de twee weken zal vlak
na de eerste filter gecontroleerd worden of deze nog optimaal functioneert. Indien deze niet
goed functioneert, wordt de lucht afkomstig van de kernafdeling onmiddellijk gezuiverd door
de tweede. De actieve kool van de eerste filter zal dan vervangen worden. Er kan bijgevolg
geen ongezuiverde lucht meer geëmitteerd worden. De incidentele geurhinder die tot recent
nog voorkwam bij verzadiging van de filter, zal zich hierdoor in de toekomst niet meer kunnen
voordoen.

- De dompelbaden met bitumen werden naar binnen verplaatst. In de milieuvergunning
D/PMVC/09A06/12551 van 09 juli 2009 werd onder andere als bijzondere voorwaarde op-
genomen dat de dompelbaden in een afgesloten ruimte opgesteld moeten worden zodat een
efficiënte afzuiging en filtering kunnen gerealiseerd worden. Bij het niet in gebruik zijn dienen
deze baden afgedekt te worden om emissie van VOS te voorkomen. Momenteel wordt er door
het bedrijf een studie uitgevoerd om eventueel op waterdragende producten over te schakelen.
Als de producten behouden blijven zal een afzuiging geplaatst worden.

Wat geluidshinder betreft

- In het verleden werden er door de afdeling Milieu-inspectie (hierna MI genoemd) geluids-
metingen uitgevoerd. Uit de analyses bleek de norm nooit te zijn overschreden.

- De rotatieovens worden niet meer ’s ochtends gevuld, dit gebeurt nu op het einde van een
productiedag.

- De akoestische isolatie rond de compressor werd in de oorspronkelijke toestand gebracht.
- Aan de deur nabij de compressor werd een bord bevestigd waarop staat dat deze deur steeds

gesloten dient te worden.
- Er werd een nieuwe compressor, met lagere geluidsproductie, aangekocht die binnen geplaatst

is ter hoogte van de onderhoudsgarage. Deze zal ’s morgens ingezet worden bij het opstarten
van de ovens (rond 5 uur), een tweetal uur later zullen de reeds aanwezige compressoren inge-
schakeld worden i.p.v. de nieuwe compressor om zo ‘geluidshinder’ tijdens de vroege uren te
beperken. De oude compressor, die binnen opgesteld staat, gaat vervangen worden. De oude
compressor buiten wordt vervangen door een nieuwe (tegen eind september) die binnen zal
geplaatst worden.

- De motor van de filterinstallatie van de rotatieovens werd gereviseerd en de schoep in de
schoepenkast werd terug stabiel gezet. Deze maatregelen zorgen voor een bijkomende vermin-
dering van het door het bedrijf geproduceerde geluid.

2. De afdeling heeft stofmetingen gepland in het najaar van 2009. Deze metingen op de filter-
installaties van Fondatel NV zullen uitgevoerd worden door een erkend labo.
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3. Vooraf: De MKROS databank bevat enkel de klachten over FONDATEL HERNE die bij de
milieudienst van Herne werden gemeld. Klachten over FONDATEL HERNE die aan de afde-ling
Milieu-inspectie werden gemeld zijn niet in de MKROS databank opgenomen. Hoewel gewerkt
wordt aan een koppeling tussen beide databanken is deze koppeling nog niet gerealiseerd.In 2009
(tot op datum van 18 september) werden 31 meldingen van geurhinder die wordt toegeschreven
aan FONDATEL HERNE in MKROS geregistreerd (zie figuur 1). 7 meldingen gingen over stof-,
roet- of rookhinder vanwege datzelfde FONDATEL HERNE (zie figuur 2). Let wel: de hier
gerapporteerde aantallen zijn een onderschatting van het werkelijke aantal meldingen, sommige
meldingen zijn namelijk samengenomen en werden in één gezamenlijke melding geregistreerd.Het
gevolg dat aan de klachten werd gegeven kan door de gemeente ook in MKROS worden
geregistreerd. Voor Herne is dit echter onvolledig gebeurd (is immers geen verplichting in kader
van de samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaamse gewest en gemeenten).

Figuur 1

Figuur 2

4. Fondatel NV nam tot op heden de noodzakelijke stappen om zich in orde te stellen met de vige-
rende milieuwetgeving. Sommige stappen gaan echter gepaard met onderzoeken en procedures
waarvan de tijdsduur niet exact te bepalen is (vb. bodemonderzoeken in kader van sanering, …).
Het bedrijf stelt verder alles in het werk om de bedrijfszekerheid te verhogen en het bedrijf verder
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te moderniseren. Dit moet er in de toekomst toe leiden dat de impact op de omgeving nog verder
zal dalen.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 31
van 16 september 2009
van JOS DE MEYER

Distels en Jacobskruiskruid - Bestrijding

De problematiek van de bestrijding van distels en kruiskruid kwam reeds vele malen aan bod in het
Vlaams Parlement.

Op grond van artikel 43 en 44 van het KB van 19 november 1987 moet in Vlaanderen de bloei, de
zaadvorming en het uitzaaien belet worden van vier soorten distels die voor de landbouw schadelijk
worden geacht. Het gaat om akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel. In uitvoering van dit KB
zijn er op vele plaatsen provinciale en gemeentelijke verordeningen.

De meest gangbare technieken voor distelbestrijding zijn behandeling met herbiciden en maaien of
klepelen (al dan niet met afvoer van het maaisel). Bij de bestrijding worden vanzelfsprekend tegelijk
ook andere soorten giftige en productieverstorende distels en onkruid verwijderd. Geen onbelangrijk
neveneffect van de verplichting.

Onder meer het jacobskruiskruid is bijzonder schadelijk voor de lever. Het verliest eens gemaaid in
gedroogde vorm zijn afschrikkende bittere smaak. Vooral voor paarden kan dit leiden tot dodelijke
gevolgen. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 595 van 17 augustus 2007 leerden we reeds
dat deze soort geleidelijk aan uitbreidt in Vlaanderen (Websitebulletin publicatiedatum 09-10-2007).

Een nieuw element is echter de economische schade die veroorzaakt kan worden. In Duitsland werd
recentelijk alle rucola uit de rekken genomen omdat er restanten van kruiskruid in werden
aangetroffen. Dit zorgt vanzelfsprekend voor grote bezorgdheid in de sector. Ook de landbouwpers
trekt aan de alarmbel.

Voornamelijk de massale verspreiding van het kruiskruid via de middenbermen van de autosnelwegen
- onder meer de trajecten Gent-Beervelde en Antwerpen-Tongeren worden met naam genoemd - wordt
gehekeld. Ook in vele natuurgebieden zou de wettelijke verplichting tot bestrijding niet worden
opgevolgd. Bestrijding op de velden heeft echter weinig zin als dat niet ook op naburige bermen en
percelen gebeurt.

Het Instituut voor Natuurbehoud pleit echter al enkele jaren om de verplichte distelbestrijding af te
schaffen en in de plaats te werken met een code van goed nabuurschap. De historische oorsprong van
de bestrijding, voorkomen van tetanusbesmetting, is door de beschikbaarheid van vaccins niet meer
relevant in hun ogen. Enkel de akkerdistel wordt als mogelijk, en dan nog in beperkte mate,
problematisch beschouwd.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag van 4 oktober 2007 (Websitebulletin publicatiedatum 27-11-
2007) over het kruiskruid werd gesteld: “Nogmaals wil ik beklemtonen dat bestrijden van
jacobskruiskruid maar in een beperkt aantal gevallen noodzakelijk is. (…) Gelet op het ontbreken van
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een echte noodzaak, is geen specifieke sensibilisatiecampagne naar overheden opgezet. (…) Navraag
binnen de diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos, dat in Vlaanderen een aanzienlijke
oppervlakte openbaar domein beheert, leert dat er geen specifieke bestrijdingscampagnes tegen
kruiskruidsoorten worden gevoerd”.

1. Wat is de stand van zaken van de verspreiding van het kruiskruid in Vlaanderen?

Blijft de soort toenemen?

2. Hoe evalueert de minister het risico dat, zoals in Duitsland, een besmetting van de voedselketen
met een giftig (on)kruid zich voordoet in Vlaanderen?

Welke preventieve maatregelen zijn er mogelijk?

3. Op welke wijze wordt de bestrijding op de (midden)bermen van de snelwegen uitgevoerd?

Vanwaar de massale aanwezigheid van de vernoemde kruiden?

4. Op welke wijze wordt er met distelbestrijding omgegaan in natuurgebieden die niet in beheer zijn
van de Vlaamse overheid?

Worden er controles uitgevoerd op het naleven van de bestrijdingsverplichting? Zo ja, met welke
frequentie en met welke vaststellingen?

5. Op welke wijze wordt het naleven van de verplichting tot het bestrijden van distels gecontroleerd?

Zijn er sancties bij niet naleving?

6. Wat is het standpunt van de minister over het al dan niet handhaven van de verplichte
distelbestrijding in Vlaanderen?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 25), Crevits ( nr. 75) en Schauvliege
(nr. 31).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr.31 van 16 september 2009
van JOS DE MEYER

1. De verspreiding van Jakobskruiskruid wordt opgevolgd in het kader van de algemene kartering
van wilde planten in Vlaanderen. De figuur in bijlage geeft de evolutie weer van 1972 tot 2008
van het percentage kilometerhokken in Vlaanderen waar de soort Jakobskruiskruid werd waarge--
nomen. Dit percentage blijft sinds 2003 nagenoeg constant.
Bij de algemene kartering van wilde planten in Vlaanderen wordt alleen gekeken naar de aan- of
afwezigheid van een bepaalde soort in een kilometerhok, maar wordt de densiteit van de
aanwezigheid niet bepaald.

2. Bij een normaal zorgvuldig handelen in de keten van teelt tot verbruik van voedsel- of voeder-
gewassen bestaat er weinig risico op de aanwezigheid van giftige planten.
Jacobskruiskruid is een pioniersplant die het moet hebben van verstoorde bodems en ruigere
graslanden. Op goed onderhouden, normaal bemeste landbouwpercelen met een gesloten grasmat
maakt Jacobskruiskruid weinig kans. In die zin is het risico dat Jacobskruiskruid bij het oogsten
van de gangbare teelten in Vlaanderen in de voedselketen terecht komt bijzonder klein.

Tussen de beleidsdomeinen Landbouw en Visserij en Leefmilieu, Natuur en Energie bestaat sinds
enkele jaren een cultuur van overleg en samenwerking. In het kader van deze samenwerking werd
de Technische Werkgroep Planten opgericht. Deze ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers
van diverse geledingen uit de beide beleidsdomeinen maar ook van het beleidsdomein Mobiliteit
en Openbare Werken, bereidt een nieuwe sensibiliseringsactie rond Jacobskruiskruid voor. Deze
actie zal zich vooral richten naar de paardenhouderij en de houders van kleinvee, aangezien
Jacobskruiskruid vooral in grasland voor paarden en kleinvee voorkomt. Deze weilanden, meestal
in gebruik door particulieren of hobby-landbouwers, worden doorgaans minder bemest en
extensiever uitgebaat dan de graslanden van de professionele landbouwers. Een lager bemestings-
niveau betekent minder uitstoeling van de grasplanten en in combinatie met een minder goed
graslandbeheer (vooral bij paardenweiden) leidt dit tot een minder gesloten grasmat, waar Jacobs-
kruiskruid de kans krijgt zich te vestigen.

In het verleden hebben de Provinciale diensten van Antwerpen al sensibiliseringsacties met
betrekking tot Jacobskruiskruid ondernomen.
Ook in de jaarbrochure 2007 van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen is een artikel
opgenomen dat wijst op de gevaren en de bestrijdingsmogelijkheden van Jacobskruiskruid. De
voornaamste landbouwvakbladen hebben deze tekst overgenomen.

3. Het bestrijden van Jacobskruiskruid is geen wettelijk verplichting en gebeurt door een beheerder
volgens noodzaak en inzicht over zijn beheersdoelstellingen.
De (midden)bermen van de snelwegen worden gemaaid volgens de bermbeheersplannen of indien
er geen bermbeheersplan is volgens het bermbesluit. Het bestrijden van distels en het terugdringen
van de verspreiding van Jacobskruiskruid is opgenomen in deze ecologische beheerplannen. Het
maaisel wordt van de bermen verwijderd, door maai-zuigcombinatie of in balen, en afgevoerd naar
erkende composteerinstallaties.
Zoals bepaald door het bermbesluit worden geen herbiciden gebruikt om distels te bestrijden.
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4. Distelbestrijding in natuurgebieden die niet in beheer zijn van de Vlaamse overheid gebeurt
volgens de beheersdoelstellingen en het inzicht van de terreinbeheerder (maaien met of zonder
afvoer, uittrekken, laten begrazen, …). De beheerders moeten de bestaande wettelijke regeling
voor distels naleven. In gebieden met de bestemming natuurgebied met wetenschappelijke waarde
of in natuurreservaten bestaat een mogelijkheid om een afwijking te verkrijgen van de verplichting
tot bestrijden van de distelsoort Kale Jonker.

De controle op het naleven van de bestrijdingsverplichting in natuurgebieden die niet door een
onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur ressorterende
dienst worden beheerd, behoort ook niet tot de bevoegdheid van de Vlaamse minister van
Leefmilieu, Natuur en Cultuur of die van onder zijn bevoegdheid ressorterende diensten.

Gronden in natuurgebieden die in beheer zijn van landbouwers vallen net als andere
landbouwgronden onder het stelsel van de randvoorwaarden.
Landbouwers die rechtstreekse steun ontvangen, moeten de randvoorwaarden naleven. Doen ze dit
niet dan kan de steun verminderd en zelfs ingehouden worden. De randvoorwaarden bestaan
enerzijds uit een aantal beheerseisen voortvloeiend uit 18 Europese verordeningen en richtlijnen
en anderzijds uit een aantal normen voor het in goede landbouw- en milieuconditie houden van
landbouwgrond. Deze laatste groep bevat ook normen voor het minimaal onderhoud die van
belang zijn bij de distelbestrijding.
De normen voor minimaal onderhoud houden in dat de landbouwer de verstruiking van landbouw-
grond door ongewenste vegetatie moet voorkomen. Om de verspreiding van onkruid te voorkomen
moet hij de bodembedekking tijdig maaien, fijnmalen of op andere geschikte wijze beheren. Van
deze bepaling kan wel afgeweken worden met het oog op het halen van milieudoelstellingen
(zorgplicht, gunstige staat van instandhouding, ..) en indien deze bepalingen in strijd zijn met
maatregelen die de landbouwer moet nemen in het kader van beheersovereenkomsten. Wat de
graslanden betreft moet de landbouwer de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van de
akkerdistel en speerdistel voorkomen. Voor graslanden binnen de speciale beschermingszones kan
dit enkel gebeuren door het pleksgewijs maaien of een andere geschikte beheerswijze. Op
historisch permanent grasland buiten de speciale beschermingszones is ook een pleksgewijze
bestrijding verplicht De naleving van de randvoorwaarden wordt systematisch gecontroleerd bij
minstens 1 % van de landbouwers die rechtstreekse steun ontvangen. Daarbij worden ook de
naleving van de normen voor minimaal onderhoud en dus de distelbestrijding bekeken. Bij niet
naleving van deze norm zijn kortingen op de rechtstreekse steun mogelijk van 1 tot 5 %.
De tabel als bijlage geeft het aantal controles weer die controleurs van het Agentschap voor
Landbouw en Visserij op de naleving van de normen voor minimaal onderhoud hebben uitgevoerd
in 2007 en 2008. Ook is aangegeven tot welke sanctie de vaststellingen hebben geleid.

5. In het verleden werd de bestrijdingsverplichting van distels voorzien bij het Veldwetboek en
nadien in uitvoering van de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en
plantaardige productie schadelijke organismen. Aldus werd de distelbestrijding na de bijzondere
wet van 13 juli 2001 georganiseerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen.
Sancties op overtredingen zijn voorzien in artikel 5 van de wet van 2 april 1971 betreffende de
bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.

Zoals in het antwoord op vraag 4 al is aangegeven, worden landbouwers die rechtstreekse steun
ontvangen in het kader van de randvoorwaarden gecontroleerd op de naleving van de normen voor
het minimaal onderhoud van de percelen die zij beheren. Niet naleving van deze normen leidt tot
kortingen op de uitgekeerde rechtstreekse steun.

6. In 2002 werd een studie 'Natuurtechnisch distelbeheer' afgerond. Ze werd uitgevoerd door het
departement landbeheer van de KU Leuven in opdracht van de milieuadministratie. In het
eindrapport van die studie 'Natuurtechnisch distelbeheer' zijn mogelijkheden aangegeven om de
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regelgeving voor distels bij te stellen. In feite kunnen vanuit een natuuroogpunt en het beheer van
waterlopen of wegen- infrastructuur de artikels 43 en 44 van het K.B. 19 november 1987 voor het
Vlaamse gewest worden opgeheven, op voorwaarde dat de aanwezige distels geen negatieve
invloed uitoefenen op nabijgelegen landbouwpercelen. Vooral inzake waterbeheer en wegen-
infratsructuur is dit niet vanzelfsprekend.

De eerder vermelde Technische Werkgroep Planten bereikte o.m. op basis van de bevindingen van
bovenstaande studie, een consensus over de beginselen voor een gewenste aanpak, namelijk over-
leg en samenwerking, kosteneffectiviteit en efficiëntie en respect voor goed nabuurschap. Deze
werkgroep was het unaniem eens over de noodzaak om de bestrijding van de akkerdistel te
behouden binnen landbouwgebieden en een aangrenzende bufferzone. Rond de breedte van deze
bufferzone zal het ILVO en het INBO bijkomend onderzoek doen op basis van het voorstel in de
studie 'Natuurtechnisch distelbeheer' van de Katholieke Universiteit Leuven, nl. een bufferzone
van 50 meter’. De werkgroep stelt dat hieraan een doorgedreven en gezamenlijke sensibilisering
over de akkerdistelbestrijding gekoppeld dient te worden (met centraal het belang van goed
nabuurschap). Daarbij wordt niet alleen gedacht aan de betrokken sectoren (landbouw-natuur-
infrastructuur) maar ook aan het brede publiek (cfr. verspreiding in privétuinen).

De bestrijding van de tweejarige distels (speerdistel, kale jonker en kruldistel) is niet langer
relevant en kan volgens de Technische Werkgroep Planten opgeheven worden. Er dient echter in
een opvolgingsmechanisme te worden voorzien om na te gaan hoe de situatie in de toekomst
evolueert.

BIJLAGEN

1. Percentage kilometerhokken met Jacobskruiskruid in het Vlaamse Gewest.
2. Controles op de naleving van norm minimaal onderhoud en de toegepaste sancties.

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/SCHAUVLIEGE/31/antw.031.bijl.002.doc
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/SCHAUVLIEGE/31/antw.031.bijl.001.doc
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 32
van 17 september 2009
van LODE CEYSSENS

Spuiwater - Analyseverplichting

In het Mestdecreet is spuiwater gedefinieerd als de vloeistof die niet hergebruikt wordt als waswater in
een luchtwassysteem dat lucht reinigt van de aanwezige ammoniak (NH3) die ontstaat in een stal, of
bij verwerking of bewerking van dierlijke mest.

Voor spuiwater is Vlarea (Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en –beheer) van toepassing. Tot
30 april 2009 moest voor spuiwater bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een
toelating (gebruikscertificaat) voor gebruik als secundaire grondstof in het kader van Vlarea gekregen
worden. Er is echter een wijziging in deze wetgeving gepubliceerd waardoor deze toelating vanaf 1
mei 2009 niet meer aangevraagd dient te worden. Spuiwater is vanaf 1 mei 2009 opgenomen in de lijst
van afvalstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als secundaire grondstof zonder dat een
gebruikscertificaat nodig is.

Afvalstoffen die als secundaire grondstof gebruikt worden, waaronder dus ook spuiwater, dienen
minstens eenmaal per jaar geanalyseerd te worden, conform Vlarea. OVAM kan deze frequentie nader
specificeren, evenals de parameters.

1. OVAM heeft voor spuiwater een zesmaandelijkse analyse opgelegd, ontegensprekelijk een dure
verplichting.

Wordt er niet overwogen om dit terug te brengen tot een frequentie van 1 per jaar? Zo neen, wat
zijn de bezwaren daartegen?

2. In de praktijk wordt de parameterlijst in geval van spuiwater door OVAM meestal beperkt tot
zware metalen en minerale olie.

Wat kan de oorzaak zijn van de aanwezigheid van minerale oliën in spuiwater?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 32 van 17 september 2009
van LODE CEYSSENS

1. De OVAM legt conform artikel 4.1.2 van het VLAREA in principe een eenmalige analyse op van
zware metalen en minerale oliën. Het klopt dus niet dat er een halfjaarlijkse analyse vereist is.

2. Uit de reeds beschikbare analyseresultaten bleek minerale olie soms aanwezig te zijn in het
spuiwater. De oorsprong van de olie kan divers zijn. Een van de mogelijke bronnen van olie in
spuiwater is de aanwezigheid van een olielaagje op de binnenkant van de in de sector gebruikte
kunststofreactoren. Om zuurresistent te zijn tegen het zwavelzuur worden de reactoren voorzien
van een EPDM-folie die door sommige fabrikanten nog bijkomend behandeld wordt. Soms komen
hier oliehoudende stoffen bij te pas. Het is ook niet uitgesloten dat het zwavelzuur zelf gecon-
tamineerd is.
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 33
van 17 september 2009
van PETER REEKMANS

Individuele waterzuiveringsinstallaties - Subsidiëring

Tegen uiterlijk 22 december 2015 moeten alle volledige gemeentelijke rioolnetten en de IBA’s
(individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater) aangelegd zijn.

De Vlaamse Regering geeft een subsidie van 2.250 euro per IBA die op een noodzakelijke plaats door
een gemeentebestuur geplaatst en beheerd wordt.

Wat zal er vanuit de Vlaamse overheid gebeuren met IBA’s die eerst aangekocht en geplaatst werden
door particulieren, en dan voor beheer overgedragen worden aan een gemeentebestuur?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 33 van 17 september 2009
van PETER REEKMANS

De verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied via de aanleg van de gemeen-
telijke riolen en IBA’s moet niet gerealiseerd zijn tegen uiterlijk 22 december 2015. De uiterlijke
realisatiedatum zal in overleg met de gemeente of rioolbeheerder worden vastgelegd in de gebieds-
dekkende uitvoeringsplannen. Deze datum zal worden afgestemd op de bepalingen van de Europese
Kaderrichtlijn Water en zal de deadline van 2015 in de meeste gemeenten overschrijden.

Wat uw concrete vraag betreft is het zo dat er vanuit het Vlaamse Gewest geen specifieke maatregelen
voorzien zijn voor IBA’s die, nadat ze geplaatst zijn door de burger, voor verder beheer worden over-
genomen door de gemeente of de rioolbeheerder. Voor dergelijke IBA’s is immers in het verleden
reeds een gewestelijke subsidie van maximaal 1000 euro uitbetaald (indien de gemeente de samen-
werkingsovereenkomst ondertekende). Tevens is in de mogelijkheid voorzien om een individuele
gemeentelijke bijdrage te vestigen waarvan de opbrengst kan gebruikt worden voor het beheer van de
desbetreffende IBA.
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Vraag nr. 34
van 17 september 2009
van DIRK PEETERS

Natuurinspecteurs - Aanwervingen

Sinds de herstructurering binnen ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) is de handhaving sterk
verminderd. Personeelsleden opteerden blijkbaar minder voor de jobs in de sector “toezicht en
handhaving”.

Dit is intussen blijkbaar ook op het terrein voelbaar, zeker gedurende de weekends en tijdens
vakantieperioden.

Het blijkt hier werkelijk om een structureel gebrek te gaan terwijl de overheid er geen prioriteit van
lijkt te maken. Nochtans is een efficiënte handhaving het sluitstuk van elke wetgeving. Ook in tijden
dat het financieel allemaal wat moeilijker gaat.

Daarnaast is er vanaf deze week ook de inwerkingtreding van het nieuwe soortenbesluit. Ongetwijfeld
een zinvolle wetgeving maar die tegelijk ook het arbeidsvolume van de natuurinspecteurs zal
vergroten. Niet alleen het arbeidsvolume, maar ook de complexiteit van hun werk neemt toe.

Over heel Vlaanderen zijn op dit moment slechts 24 voltijdse en 9 deeltijdse natuurinspecteurs actief,
dat lijkt veel te weinig om een degelijke handhaving te kunnen garanderen.

Vogelbescherming Vlaanderen heeft er in haar nieuwsbrief recentelijk ook op gewezen en vraagt
bijkomende aanwervingen om de taken vervat in het soortenbesluit ook effectief te kunnen uitvoeren.

1. Zijn momenteel in al onze provincies alle functies van natuurwachter bezet? Graag een overzicht
per provincie.

2. Minister Peeters kondigde destijds (als leefmilieuminister) een permanente dienst aan die 24 uur
op 24 bereikbaar zou zijn.

Kan dit engagement hard worden gemaakt met de huidige personeelsgroep?

3. Zal de minister een bijkomende inspanning leveren en overgaan tot aanwervingen teneinde de
taken voorzien in het soortenbesluit perfect te kunnen invullen?

Zo ja, over hoeveel aanwervingen zou het dan gaan en wanneer kunnen de mensen aangeworven
worden?

4. In het tegenovergestelde geval: bestaan er plannen om de dienst af te zwakken door niet
vervanging en overplaatsing, waardoor de werking van de natuurinspecteurs als groep in het
gedrang komt?
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5. Neemt de minister nog andere maatregelen om het toezicht en het veldwerk efficiënter te maken,
om op het terrein meer resultaten te boeken?
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VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 34 van 17 september 2009
van DIRK PEETERS

1. De vorige Vlaamse Regering heeft eind 2008 beslist extra budget te voorzien voor het aanwerven
van 10 VTE (voltijdsequivalente eenheden personeel) voor de Natuurinspectie van het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB), in het bijzonder 8 natuurinspecteurs en 2 provinciale celverantwoor-
delijken natuurinspectie.
In de eerste helft van 2009 werden twee wervingsprocedures georganiseerd op basis waarvan er
vier nieuwe natuurinspecteurs in dienst zijn getreden (1 voor Antwerpen, 1 voor Vlaams-Brabant
en 2 voor Limburg). Voor de functie van 1 natuurinspecteur in West-Vlaanderen en voor de
functie van celverantwoordelijke natuurinspectie in Limburg waren er geen geschikte kandidaten.

Minister Crevits had in de nota betreffende het extra budget voor de Natuurinspectie van het ANB,
al aangegeven dat het ANB een verstandig vervangings- en wervingsbeleid moet voeren om tot de
gewenste getalsterkte voor de Natuurinspectie te komen. In overeenstemming daarmee heeft het
ANB de Natuurinspectie West-Vlaanderen onlangs, als gevolg van een interne verschuiving,
versterkt met één extra natuurinspecteur. Een procedure voor het aanwerven van 2 natuur-
inspecteurs (één voor Antwerpen en één voor Vlaams Brabant), loopt nog. Door een slim
vervangingsbeleid is de coördinatie van de Natuurinspectie op de Centrale Diensten van het ANB
versterkt met 0,5 VTE.

De personeelsbezetting voor de Natuurinspectie bij het ANB op 24 september 2009 is
weergegeven in de tabel bijlage 1.
Er zijn in totaal dus 25 voltijdse natuurinspecteurs. Daarnaast zijn er nog 30 boswachters die een
deel van hun tijd bezig zijn met natuurinspectietaken (in totaal 8,55 VTE). Het totaal aantal VTE
natuurinspecteurs + boswachters met deeltijdse natuurinspectietaken bedraagt aldus 33,55 VTE.
Inclusief leidinggevenden en administratief personeel bedraagt het aantal VTE bij de
Natuurinspectie op dit moment 43,75 In vergelijking met het handhavingsplan 2009 (situatie einde
2008) is het aantal VTE voor Natuurinspectie gestegen van 36,35 naar 43,75 VTE.

Het streefdoel is om op termijn te komen tot een bezetting van gemiddeld 8 natuurinspecteurs per
provincie, zodat een goed functionerende weekendregeling kan worden opgezet.

Ik wens voor alle duidelijkheid te beklemtonen dat binnen het ANB het uitoefenen van toezicht
geen exclusieve taak is van de natuurinspectie: het ANB beschikt immers over 95 VTE (118
koppen) boswachters die het toezicht in de domeinen (eigen domeinen, openbare bossen, militaire
domeinen) beheerd door het ANB verzekeren.

Daarnaast mag ook niet uit het oog verloren worden dat de politiediensten een bevoegdheid
hebben om op te treden.

2. Met de huidige bezetting is het niet mogelijk om een 24u op 24u permanentieregeling te garan-
deren. Dat vereist in de praktijk immers een meerploegensysteem. Niettemin is in 2009, bij wijze
van proef, buiten de kantooruren een telefonische permanentie ingesteld van 6 uur ’s ochtends tot
22 uur ’s avonds. Eind 2009 zal deze regeling worden geëvalueerd.
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3. Zoals hierboven gesteld, is het streefdoel om op termijn te komen tot een bezetting van gemiddeld
acht natuurinspecteurs per provincie. De huidige precaire financiële toestand van de Vlaamse
begroting en de te realiseren besparingen,, maken dat dit engagement niet op korte termijn kan
waargemaakt worden. Ik zal aan het ANB desalniettemin de opdracht geven om door een verstan-
dig vervangings- en aanwervingsbeleid binnen de budgettaire ruimte, prioriteit te geven aan de
uitbouw van de Natuurinspectie om de beslissing van de vorige Vlaamse regering inzake de extra
10 VTE op een ruim voldoende manier in te vullen op korte termijn.

4. Neen, zeker niet.

5. Efficiëntieverbeteringen kunnen worden bereikt door meer en betere samenwerking met de
reguliere politiediensten. De in het kader van het milieuhandhavingsdecreet opgerichte Vlaamse
Hoge Raad voor Milieuhandhaving zal hiervoor de nodige initiatieven, zoals het opstellen van
handhavingsprotocollen, ontwikkelen.

BIJLAGE

Personeelsbezetting bij de Natuurinspectie van het ANB op 24 september 2009

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/SCHAUVLIEGE/34/antw.034.bijl.001.doc
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Vraag nr. 35
van 17 september 2009
van BART MARTENS

Zonevreemde bossen - Herbestemming - Lapperfortbos

In de media werd uitvoering bericht over de tijdelijke minnelijke schikking die GDF Suez Energy
Services International nv, het Groene Gordel Front en de Lappersfortbezetters op 20 juli 2009
overeenkwamen rond het terrein Fabricom - Ten Briele.

Na jaren van dispuut stapten ze gezamenlijk en eensgezind naar de Vlaamse Regering met de concrete
vraag om enerzijds het Lappersfortbos te redden door een bestemmingswijziging door te voeren en
anderzijds een economische grondenruil mogelijk te maken ten voordele van Fabricom, zodat elders
3,5 ha industriezone bestemd kan worden.

1. Is de minister de voorgestelde oplossing, namelijk herbestemming van het Lappersfortbos en
economische duurzame grondenruil, genegen? Zo ja, welke stappen wil de minister hierin zetten
tegen welke termijn? Ziet de minister eventueel andere concrete oplossingen die tegemoetkomen
aan de vraag?

2. Bestaat er voor de provincie West-Vlaanderen een inventaris van onbebouwde percelen in
(semi)publieke eigendom met bestemming industriegebied, die in aanmerking kunnen komen voor
economische duurzame grondenruil? Zo ja, over hoeveel percelen en welke oppervlakte gaat het
dan en kunnen een aantal van die percelen ingezet worden in het specifieke geval van het
Lappersfortbos?

3. In het Vlaamse regeerakkoord is een clausule opgenomen: “We maken ook werk van het in kaart
brengen van de zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk
is”.

Wat betekent dit concreet en zal dit gebeuren in samenspraak met de bossector (administratie en
middenveld)?

Wat is een mogelijk plan van aanpak en waar liggen de prioriteiten (symboolbossen en/of de
Ferrarisbossen)?

In welke mate werden ANB/VBV (Agentschap Natuur en Bos – Vereniging voor Bos in
Vlaanderen) reeds gevraagd concrete pistes uit te werken voor het planologisch herbestemmen van
zonevreemde bossen?

4. Acht de minister het, in het licht van het herbestemmen van bossen “waar nuttig en mogelijk”,
zinvol om de inventaris zoals geschetst in subvraag 2 uit te breiden en, voor zover die niet
beschikbaar zou zijn, te laten opmaken voor gans Vlaanderen?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Schauvliege (vraag nr. 35) en Muyters (nr. 31).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 35 van 17 september 2009
van BART MARTENS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Philippe Muyters, Vlaams minister van
Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
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Vraag nr. 36
van 22 september 2009
van LIESBETH HOMANS

Wijk Vinkenvelden Hoboken - Bodemsanering

In de Hobokense wijk Vinkenvelden worden in opdracht van OVAM gronden gesaneerd die destijds
vervuild geraakten met zware metalen van metaalfabrikant Umicore. De werken worden al lang
aangekondigd, maar zijn nog steeds niet van start gegaan.

Ook aan de communicatie schort heel wat. Veel bewoners blijven over de geplande werken in het
ongewisse.

1. Uit contacten met bewoners van de wijk Vinkenvelden (Hoboken, Antwerpen) blijkt dat de
communicatie door OVAM veel te wensen overlaat (in tegenstelling tot de aanpak bij de eerdere
sanering van de wijk Moretusburg). Op de Hobokense districtsraad (mei 2009) hierover
ondervraagd, gaf een vertegenwoordiger van OVAM dit ook toe.

Wat is er fout gelopen?

Werden er door OVAM recentelijk nog stappen gezet richting stad/district om de bewoners van de
wijk Vinkenvelden in te lichten?

2. In juni 2007 deelden OVAM en Umicore de eigenaars/bewoners van de wijk Vinkenvelden
(Hoboken, Antwerpen) voor het eerst officieel mee dat hun tuinen gesaneerd zouden worden.
Vandaag zijn de werken nog steeds niet gestart. Voor de bewoners betekent dit een lange periode
van onzekerheid.

Is hier volgens de minister nog sprake van een redelijke termijn?

3. Op 4 juli 2008 stuurde OVAM naar de eigenaars/bewoners van de wijk Vinkenvelden (Hoboken,
Antwerpen) per aangetekend schrijven het conformiteitsattest. In artikel 3 van dit
conformiteitsattest staat: “De bodemsaneringswerken moeten worden aangevat vóór 1 september
2009”. Vandaag is de aanvang van de werken echter al verschoven naar het voorjaar van 2010
(bericht van Ecorem nv dd. 29 juli 2009).

Kan de minister bevestigen dat de werken daadwerkelijk in het voorjaar van 2010 van start zullen
gaan?

4. Zijn er gezien het vervallen van het conformiteitsattest zoals hierboven gesteld, opschortingen te
verwachten?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 36 van 22 september 2009
van LIESBETH HOMANS

1. In mei 2009 lichtte een medewerker van de OVAM de plannen met betrekking tot de sanering van
26 percelen te Hoboken, wijk Vinkevelden toe voor de districtsraad van Hoboken.
De voorbereidende stappen om de communicatie naar en met de bewoners te starten waren toen
reeds gedaan (o.a. aanbesteding van de opdrachten aan bodemsaneringsdeskundige, communica-
tiebureau, landmeter en veiligheidscoördinator).

Na gunning werd onmiddellijk gestart met de voorbereiding van de communicatie en de invulling
van de overeenkomst met eigenaars van te saneren percelen en hinderpercelen.

Half mei 2009 richtten de OVAM en Umicore een brief aan de bewoners waarin de aanpak van de
voorbereiding werd beschreven.

Hierin werd gestipuleerd dat onder leiding van de aangestelde bodemsaneringsdeskundige een
inventaris en een plaatsbeschrijving zou gemaakt worden van hun terrein. De bodemsanerings-
deskundige werd hiervoor bijgestaan door een landmeter-expert en een tuinarchitect. Ook werd
aan de bewoners kenbaar gemaakt dat een overeenkomst voor de sanering met hen zou afgesloten
worden.

Deze stappen werden in de periode van half mei tot half augustus 2009 quasi volledig uitgevoerd.
Ook stelde de OVAM ondertussen een draaiboek voor de sanering op en werd het technisch
besteksgedeelte voor uitvoering van de bodemsaneringswerken ingevuld.
Het bestek voor de werken was begin september in afgewerkte vorm beschikbaar.

In de voorbije periode is het dus vooral de bodemsaneringsdeskundige die de mensen persoonlijk
aansprak en samen met hen en de tuinarchitect een overeenkomst opstelde.

Nu de OVAM in aanbesteding gaat voor de werken, zal de OVAM de bewoners een globale
planning voorleggen in een persoonlijke brief.

2. Op 25 juni 2007 vond er een infoavond plaats te Hoboken waarbij toegelicht werd dat in het kader
van het saneringsproject Vinkevelden op basis van bestaande gegevens in een eerste fase een
veertigtal percelen geselecteerd werd voor verder onderzoek.
De saneringsprocedure omvat overeenkomstig het bodemsaneringsdecreet een gefaseerde aanpak.
Deze omvat de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsproject en
de bodemsaneringswerken. Deze sequentiële aanpak wordt trouwens wereldwijd toegepast en een
doorlooptijd van 3 jaar is normaal.
Het beschrijvend bodemonderzoek werd conform verklaard op 14 april 2008. Na het opstellen van
een bodemsaneringsproject werd begin 2009 gestart met de voorbereidingen van de werken.
De te volgen administratieve procedures en de na te leven wetgeving op de overheidsopdrachten
maken dat hier geen sprake is van een abnormale termijn.
Er moet ook op gewezen worden dat het in het belang van de bewoners is dat de werken in detail
voorbereid worden. In dit geval wordt via het afsluiten van een overeenkomst ook zekerheid
geboden naar de bewoners met betrekking tot de invulling van de uitvoering en de herinrichting
van hun tuin.
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3. Het bodemsaneringsproject werd conform verklaard op 4 juli 2008. Met de uitvoering van de
voorbereiding is deze sanering in feite gestart. Gezien het uitvoeringsdossier klaar is om aan te
besteden kunnen de werken in het voorjaar van 2010 uitgevoerd worden.

4. Het conformiteitsattest is niet vervallen. Er staat geen tijdslimiet op de uitvoering van de bodem-
sanering. In dat opzicht zijn er geen problemen.
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Vraag nr. 37
van 22 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Vrijetijdsparticipatie personen in armoede - Middelen lokale besturen

Via het Participatiedecreet (decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende
maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport) wil de Vlaamse
overheid onder meer de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede op lokaal niveau aanmoedigen.
De gemeenten kunnen hiervoor bijkomende middelen ontvangen. De Vlaamse overheid kent in dit
kader subsidies toe aan initiatieven die het lokale netwerk tussen gemeente, OCMW en organisaties
opstarten of ondersteunen.

Belangrijke voorwaarden zijn een afsprakennota en de cofinanciering door gemeenten en OCMW’s.
Zo bepaalt artikel 21, §2 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het
decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de
participatie in cultuur, jeugdwerk en sport dat de gemeente of het samenwerkingsverband van
gemeenten een bedrag inbrengen dat minstens het dubbele is van de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse
Regering. Dit bedrag kan mee worden ingebracht door de betrokken OCMW’s en kan eveneens
afkomstig zijn van subsidies van andere overheden aan de gemeente of het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.

In de loop van de maand december 2008 heeft toenmalig minister Anciaux de afsprakennota’s
vrijetijdsparticipatie van 35 Vlaamse gemeenten en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
aanvaard. Volgens de website van vzw Demos vertegenwoordigen de goedgekeurde afsprakennota’s
vrijetijdsparticipatie een totaal trekkingsrecht van 817.263 euro.

Kan de minister een overzicht bezorgen (per gemeente) van de herkomst van de middelen die de
gemeenten conform artikel 21, §2 van bovenvermeld besluit hebben ingebracht (opgesplitst naar
inbreng van gemeente en OCMW)? Graag met vermelding of het eigen middelen betreft of middelen
afkomstig van verkregen subsidies van andere overheden, alsook de benaming van de subsidie en het
beleidsniveau van de verkregen subsidie.
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JOKE SCHAUVLIEGE
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ANTWOORD

op vraag nr. 37 van 22 september 2009

van CINDY FRANSSEN

Op dit ogenblik is het nog te vroeg om de vraag te beantwoorden. De 35 Vlaamse gemeenten en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie met afsprakennota’s die in de loop van december 2008 werden
aanvaard, hebben met ingang van 1 januari 2009 recht op hun trekkingsrecht. De verantwoordingsnota
voor deze subsidie moet dus voor het eerst worden ingediend op 1 april 2010. Pas op dat ogenblik is er
zicht op de inbreng van de gemeente en het OCMW.

Het is decretaal niet expliciet voorzien om voor de ingebrachte middelen die afkomstig zijn van
subsidies van andere overheden, de benaming van de subsidie en het beleidsniveau waarvan ze afkom-
stig is, op te vragen. Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van
het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering
van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport stelt namelijk dat de verantwoordingsnota bestaat uit
twee delen:

1. een opgave van de gerealiseerde uitgaven voor de uitvoering van de afsprakennota. Dat over-
zicht verantwoordt zowel de subsidies als de eigen inbreng en bevat de loutere verdeling van
de middelen over de verschillende initiatieven, zonder dat hier bewijsstukken en andere
verwijzingen aan hoeven te worden toegevoegd;

2. een verklaring van het bestuur van de gemeente, het bestuursorgaan van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband of de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarin wordt aangegeven in
welke mate de nota werd uitgevoerd zoals gepland of werd gewijzigd.

Mijn administratie zal bij het opstellen van de verantwoordingsnota een opsplitsing maken tussen
enerzijds de inbreng van de gemeente en deze van het OCMW en anderzijds, de besteding van het
Vlaamse trekkingsrecht.
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Vraag nr. 38
van 22 september 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Vlarem - Europese dienstenrichtlijn

Volgens de Nederlandse Rijksoverheid valt het Nederlandse milieuvergunningenstelsel onder het
toepassingsgebied van de Europese dienstenrichtlijn (EDRL), tenminste voor zover dit stelsel slaat op
dienstverlenende bedrijven, wat geleid heeft tot een toetsing van het Nederlandse
milieuvergunningenstelsel aan de noodzakelijkheid, evenredigheid en non-discriminatie, zoals bepaald
in de artikelen 9 en 10 van de EDRL.

Dit brengt uiteraard met zich mee dat de Nederlandse overheid verwacht dat deze toetsing ook gebeurt
voor gelijkaardige milieuvergunningenstelsels in andere lidstaten en eventueel hun deelstaten,
waaronder Vlaanderen.

1. Valt volgens de Vlaamse Regering de Vlarem-regelgeving m.b.t. dienstverlenende bedrijven onder
het toepassingsgebied van de EDRL?

2. Wat is de afdoende motivering van dit standpunt?

Welke uitzonderingsgronden worden er eventueel ingeroepen opdat de Vlarem-regelgeving niet
zou vallen onder de EDRL?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 38 van 22 september 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

1-2. Omwille van het feit dat de reikwijdte van de milieuvergunningenstelsels in de andere Lidstaten
niet voldoende kan ingeschat worden, beperk ik mijn antwoord op de vragen tot de grondige
analyse van het Vlaamse milieuvergunningenstelsel met het oog op een toetsing aan de
Dienstenrichtlijn.

Dergelijke oefening is intussen achter de rug en op basis van de resultaten daarvan wens ik mij
aan te sluiten bij het standpunt van mijn administratie die stelt dat het VLAREM-milieuvergun-
ningenstelsel niet onder het toepassingsgebied van de Dienstenrichtlijn valt.

Ter motivering van bovenstaand standpunt en in antwoord op uw tweede vraag kan u hieronder
verschillende argumenten terugvinden die geleid hebben tot de conclusie dat de Diensten-
richtlijn niet van toepassing is op de milieuvergunning uit VLAREM.

- VLAREM is generieke regelgeving

Overwegende 9 van de Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) leest als volgt:

“Deze richtlijn is alleen van toepassing op eisen met betrekking tot de toegang tot of de
uitoefening van een dienstenactiviteit. Deze richtlijn is derhalve niet van toepassing op eisen
zoals verkeersregels, regels betreffende de ontwikkeling of het gebruik van land, voorschriften
inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, en evenmin op administratieve sancties wegens het
niet naleven van dergelijke voorschriften die de dienstenactiviteit niet specifiek regelen of
daarop specifiek van invloed zijn, maar die de dienstverrichters bij de uitvoering van hun
economische activiteit in acht dienen te nemen op dezelfde wijze als natuurlijke personen die als
particulier handelen”.

“Generieke regelgeving” wordt dus niet gevat door de EDRL. Generieke regelgeving omvat
regels die, zonder onderscheid, in acht genomen dienen te worden door zowel particulieren als
dienstverrichters. Het betreft m.a.w. regelgeving met een algemene draagwijdte die het sociaal
leven regelen en niet dienstenactiviteiten als dusdanig.

Overwegende 9 van de EDRL vermeldt uitdrukkelijk dat “voorschriften inzake ruimtelijke
ordening en stedenbouw” generieke regelgeving zijn die niet onder het toepassingsgebied vallen.
In deze overwegende worden enkele voorbeelden gegeven van generieke regelgeving, maar
nergens in de EDRL is een limitatieve lijst terug te vinden. Hoewel milieuvergunningen niet
uitdrukkelijk als voorbeeld aangehaald worden, kan hieruit niet besloten worden dat deze
uitzonderingsgrond niet van toepassing zou zijn op VLAREM. Het zou immers niet echt logisch
zijn dat de voorschriften van ruimtelijke ordening en stedenbouw en dus het stelsel van de
stedenbouwkundige vergunning als generiek beschouwd worden, en milieuvoorschriften, en dus
het milieuvergunningstelsel, daarentegen niet.

Bovendien kan een milieuvergunning beschouwd worden als een toelating voor de exploitatie
van een hinderlijke inrichting waarbij, gelet op de mogelijke impact op water, lucht en bodem
van elk van deze specifiek omschreven hinderlijke inrichtingen, de inpassing en aanvaard-



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -629-

baarheid van de exploitatie in een welbepaalde omgeving wordt beoordeeld. Een dergelijk
stelsel is volstrekt vreemd aan de regulering van de eigenlijke economische dienstactiviteit,
beoogt geenszins de kwalitatieve hoedanigheid van de dienstverrichter of de positie van de
dienstafnemer, en heeft per slot van rekening dan ook geen uitstaans met de “toegang tot of de
uitoefening van een dienstenactiviteit”.

Op basis van raadpleging van documenten tijdens de wetgevingsprocedure van de EDRL kan
ook gesteld worden dat het wel degelijk de duidelijke bedoeling is geweest van de Europese
wetgever om de materie van milieu(vergunningen) als “generieke regelgeving” uit het toepas-
singsgebied te halen. Het zou uiteraard te ver leiden om dit hier in het antwoord helemaal uit de
doeken te doen.

Op basis van het voorgaande zijn er dus goede argumenten om aan te nemen dat de milieu-
vergunningsprocedure uit VLAREM gevat wordt door de uitzondering van de generieke regel-
geving en op die basis niet binnen het toepassingsgebied van de EDRL valt.

- VLAREM resulteert grotendeels uit andere communautaire regelgeving

De Dienstenrichtlijn is van toepassing in aanvulling op het bestaande Gemeenschapsrecht.

Artikel 3.1 EDRL leest als volgt:

“Indien de bepalingen van deze richtlijn strijdig zijn met een bepaling van andere
communautaire regelgeving die betrekking heeft op specifieke aspecten van de toegang tot of de
uitoefening van een dienstenactiviteit in specifieke sectoren of voor specifieke beroepen, dan
heeft de bepaling van de andere communautaire regelgeving voorrang en is deze van toepassing
op die specifieke sectoren of beroepen”.

Dit artikel bevat dus een algemene voorrangsregel waarbij andere communautaire regelgeving
die betrekking heeft op specifieke aspecten van de toegang of uitoefening van een
dienstenactiviteit voorrang geniet.

Artikel 9.3 EDRL leest op zijn beurt als volgt:

“Deze afdeling is niet van toepassing op elementen van vergunningstelsels die direct of indirect
geregeld zijn bij andere communautaire instrumenten”.

Deze uitzondering is hier bijzonder relevant gezien de vergunningsplicht onder VLAREM in
belangrijke mate een gevolg is van de implementatie van communautaire regelgeving andere
dan de Dienstenrichtlijn. Dit kan eenvoudig aangetoond worden door te verwijzen naar de
aanhef van het Milieuvergunningendecreet, VLAREM I en VLAREM II, en diens wijzigingen,
die verwijzen naar de volgende Europese richtlijnen:

- Milieuvergunningendecreet: 82/501/EEG; 85/337/EEG; 96/61/EG; 96/82/EEG; 97/11/EG;
98/81/EG; 2000/60/EG; 2001/81/EG;

- Titel I van het VLAREM: 75/160/EEG; 75/439/EEG; 75/440/EEG; 75/442/EG; 76/160/EEG;
76/403/EEG; 76/464/EEG; 78.176/EEG; 78/319/EEG; 78/403/EEG; 78/659/EEG; 79/869/EEG;
79/923/EEG; 80/68/EEG; 80/372/EEG; 80/779/EEG; 81/857/EEG; 82/176/EEG; 82/501/EEG;
82/79/EEG; 82/884/EEG; 83/513/EEG; 84/156/EEG; 84/360/EEG; 84/491/EEG; 85/203/EEG;
85/337/EEG; 85/580/EEG; 86/280/EEG; 87/101/EEG; 87/216/EEG; 87/217/EEG; 88/210/EEG;
88/347/EEG; 88/609/EEG; 89/369/EEG; 89/427/EEG; 89/429/EEG; 90/219/EEG; 90/220/EG;
90/313/EG; 90/415/EEG; 90/425/EEG; 90/667/EEG; 91/156/EEG; 91/271/EEG; 91/676/EEG;
91/689/EEG; 91/692/EEG; 92/72/EEG; 92/112/EEG; 94/63/EG; 94/67/EG; 96/59/EG;
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96/61/EG; 96/82/EG; 96/91/EG; 97/11/EG; 98/81/EG; 1999/13/EG; 1999/31/EG; 2000/53/EG;
2000/59 EG; 2000/60/EG; 2000/76/EG; 2000/69/EG; 2001/18/EG; 2001/81/EG; 2002/96/EG;
2003/35/EG; 2003/87/EG; 2003/105/EG; 2004/35/EG; 2004/101/EG; 2006/21/EG;

- Titel II van het VLAREM: 75/439/EEG; 75/440/EEG; 75/442/EEG; 76/160/EEG;
76/464/EEG; 76/403/EEG; 76/769/EEG 78/659/EEG; 78/176/EEG; 79/923/EEG; 80/68/EEG;
80/372/EEG; 80/779/EEG; 82/501/EEG; 82/795/EEG; 82/884/EEG; 84/360/EEG; 85/203/EEG;
86/280/EEG; 85/337/EEG 87/217/EEG; 88/609/EEG; 89/369/EEG; 89/429/EEG; 90/219/EEG;
90/220/EEG 90/313/EEG; 90/667/EEG; 91/271/EEG; 91/676/EEG; 91/689/EEG; 91/692/EEG;
92/72/EEG; 93/12/EEG; 94/51/EG; 94/63/EG; 94/67/EG; 96/59/EG; 96/61/EG; 96/82/EG;
96/91/EG; 96/62/EG; 97/11/EG; 97/16/EEG; 98/15/EG; 98/81/EG; 1999/13/EG; 1999/30/EG;
1999/31/EG; 99/32/EG; 2000/53/EG; 2000/59 EG; 2000/60/EG; 2000/69/EG; 2000/76/EG;
2001/18/EG; 2001/81/EG; 2001/91/EG; 2002/3/EG; 2002/49/EG; 2002/91 EG; 2002/96/EG;
2003/35/EG; 2003/87/EG; 2004/35/EG; 2004/101/EG; 2004/107/EG; 2006/21/EG.

Op basis van het voorgaande moge het duidelijk zijn dat VLAREM de resultante is van een
doorgedreven vereenvoudigingoperatie, waarin tal van Europese normen verenigd zijn met
regionale normen.

- De doelstelling van de kwaliteit van de dienstverlening versus de milieudoelstelling

De EDRL stelt eisen die de kwaliteit van de dienstverlening moeten waarborgen. Er kan in dit
verband verwezen worden naar de overwegenden 96–98 en ook 54 van de EDRL, of ook nog
naar de artikelen 22 e.v. EDRL, die informatie vragen over dienstverrichters en hun diensten
(inclusief gegevens in verband met de contractbepalingen, garantie na verkoop, de prijs van de
dienst, geschillenbeslechting, …).

De eisen die het Vlaamse milieuvergunningenstelsel stelt, hebben echter geen betrekking op de
kwaliteit van de dienst op zich, hebben niets te maken met de bescherming van de afnemer,
klant of consument; hebben niet als opzet de Belgische of Vlaamse dienstverleners te bevoor-
delen of te beschermen.

De hoedanigheid van de aanvrager is bijgevolg irrelevant voor wat betreft het verlenen van een
milieuvergunning onder VLAREM. Niet de dienstverlener zelf, noch de dienstverlening worden
geviseerd door VLAREM, wel de gebeurlijke milieuhinderlijke effecten van de inrichting.

De eisen die het Vlaamse milieuvergunningenstelsel stelt, hebben enkel als doel: hinder te
voorkomen, de veiligheid te waarborgen, het leefmilieu te beschermen en de ruimtelijke
verenigbaarheid te waarborgen.

De kwaliteitseisen van de EDRL horen dus duidelijk niet thuis in een milieuvergunningdossier
en bevestigen dat de milieuvergunningsprocedure onder VLAREM ver afstaat van de regeling
van de relatie dienstverrichter–dienstafnemer.

- De vergunningsplicht van de inrichtingen staat los van de dienstenactiviteit

In de meeste gevallen is er bij de criteria voor de milieuvergunningplicht in VLAREM een
“onderdrempel” ingesteld zodat het duidelijk is dat niet de dienst op zichzelf onderworpen is aan
de vergunningplicht, maar wel de bedoelde inrichting of activiteit in de mate dat een significant
niveau van hinder/gevaar/verontreiniging wordt verwacht.

Voorts is het zo dat de veelheid van inrichtingen die als milieuvergunningsplichtig zijn aange-
duid, in regel geen betrekking hebben op een dienstactiviteit. Het vergunningensysteem onder
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VLAREM is dan ook duidelijk niet opgezet om dienstactiviteiten te regelen en heeft ook niet dat
effect.

Artikel 2, 1° van het Milieuvergunningdecreet definieert “inrichting” als: “fabrieken, werk-
plaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die op een door de
Vlaamse regering op te stellen lijst voorkomen”. Artikel 4 lid 1 van de EDRL daarentegen
definieert een “dienst” als een “economische activiteit”.

Uit het voorgaande kan dus worden afgeleid dat de “diensten” uit de EDRL een andere reik-
wijdte hebben dan de “inrichtingen” uit VLAREM. VLAREM viseert geen diensten maar enkel
inrichtingen.

- Incompabiliteit met artikelen 10(3), 10(4) en 10(5) van de Dienstenrichtlijn

Artikel 10(3)

Artikel 10(3) van de EDRL stelt dat de vergunningvoorwaarden voor een nieuwe vestiging niet
de gelijkwaardige of gelijkaardige vergunningsvoorwaarden mogen overlappen waaraan een
dienstverlener al in een andere lidstaat onderworpen is.

Het is duidelijk dat hier niet de milieuvergunningsvoorwaarden worden geviseerd omdat anders
het risico bestaat dat enkel nog de voorwaarden worden toegepast van de lidstaat met de minst
zware milieunormen. Dergelijke werkwijze zou een efficiënte bescherming van het leefmilieu
van de lidstaten, aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en de maatschappelijke normen
van de betrokken lidstaat, op de helling zetten.

Mooi voorbeeld van het bovenstaande is het geval waarbij een mobiele puinbreker wordt
ingezet. Indien de EDRL op deze situatie wordt toegepast zou een vergunning in de lidstaat met
de soepelste geluidsnormen dus volstaan om die puinbreker op het grondgebied van alle andere
lidstaten te gebruiken zonder rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden.

Artikel 10 (4)

Aansluitend bij het voorgaande wijst ook de eis van de Dienstenrichtlijn dat een dienst moet
kunnen worden verleend op het gehele nationale grondgebied, tenzij dwingende reden van open-
baar belang, (cf. overweging 59 en artikel 10(4) van de EDRL) er op dat niet de “hinderlijke
inrichtingen” worden geviseerd.

De milieuvergunningplichtige inrichtingen geviseerd onder VLAREM zijn in se locatie-
gebonden, zelfs perceelsgebonden, omdat bij de beoordeling van de milieu-impact zeer sterk
rekening moet worden gehouden met de specifieke lokale omstandigheden (vb.: ligging nabij
natuurgebied of in woongebied).

Artikel 10 (5)

Artikel 10(5) EDRL bepaalt dat de vergunning wordt verleend van zodra is vastgesteld dat aan
de vergunningsvoorwaarden is voldaan. Dergelijke werkwijze strookt niet met de vereisten van
de milieubescherming via een vergunningensysteem omdat het voldoen aan de algemene en
sectorale vergunningsvoorwaarden een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde is.

Er kan in dit verband verwezen worden naar artikelen 30, §1 en 30bis, §1, §4 en §5 van titel I
van het VLAREM:
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De vergunningsvoorwaarden vormen derhalve slechts minimumvereisten en vaak wordt de
aanvaardbaarheid van de als hinderlijk ingedeelde inrichting nog gekoppeld aan extra op te
leggen – en dus niet op voorhand gekende – bijzondere vergunningsvoorwaarden.

Een milieuvergunning kan zelfs geweigerd worden, ook al beantwoordt de inrichting aan de
algemene of sectorale voorwaarden of kan zij eraan beantwoorden. De vergunningverlenende
overheid kan dan nog steeds oordelen dat de inrichting niet kan toegestaan worden gelet op de
plaatselijke milieuomstandigheden. De milieuvergunning moet ten andere ook geweigerd wor-
den bij planologische onverenigbaarheid.

Het is dus onmogelijk om, voor alle inrichtingen, op voorhand zekerheid te bieden dat de
milieuvergunning zal verleend worden. Dit heeft te maken met de complexiteit van de milieu-
bescherming en met de ruimtelijke ordeningsproblematiek in een dichtbebouwde en op milieu-
vlak reeds zwaar belaste regio.

Ik concludeer dat niettegenstaande het feit dat de milieuvergunning in VLAREM schijnbaar
beantwoordt aan de omschrijving van “vergunningstelsel” in artikel 4, lid 6, uit de uitzon-
deringsbepalingen van de Dienstenrichtlijn zelf en uit een hele reeks teleologische en tekstuele
argumenten kan afgeleid worden dat de Dienstenrichtlijn in het geheel niet geschreven is met de
milieuvergunning voor ogen, en meer nog, dat VLAREM niet, zelfs niet partieel, is gevat door
de EDRL.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 39
van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Parallelle structuren - Oprichting en controle

De recente problemen m.b.t. het Vlaams Huis in New York lijken, naast andere voorbeelden, te wijzen
op een gebrekkige controle van het gebruik van belastingsmiddelen.

Het is blijkbaar een gangbare praktijk geworden om nieuwe initiatieven onder te brengen in allerlei
aparte structuren (zoals vzw’s, fondsen en stichtingen), in plaats van deze initiatieven onder te brengen
bij de bestaande administratieve organisatievormen.

1. Op welke basis wordt beslist om nieuwe initiatieven onder te brengen in aparte structuren i.p.v. de
bestaande administratieve structuren hiermee te belasten?

Wat zijn de beweegredenen om van deze aparte structuren gebruik te maken en wat zijn de criteria
om deze initiatieven hier al dan niet in onder te brengen?

2. Onlangs maakte een opiniemaker (Rudy Aernoudt, “Gesjoemel Vlaams huis is top van ijsberg”,
De Tijd, 4/09/2009) gewag van “honderden vzw’s of analoge structuren”.

Hoeveel dergelijke aparte structuren bestaan er vandaag exact? Kan de minister een oplijsting
geven van alle aparte structuren die de Vlaamse overheid reeds heeft opgericht?

Wat zijn de bedragen aan publieke middelen die jaarlijks naar elk van deze structuren worden
gedoteerd?

3. Plant de regering in deze nieuwe legislatuur nieuwe gelijkaardige aparte structuren te creëren? Zo
ja, welke en voor welke doeleinden?

4. Hoe verloopt de controle op het gebruik van de toegekende middelen aan deze aparte structuren?
Kan de minister een overzicht geven van de controlemechanismen die gelden voor publieke
middelen die aan dergelijke structuren worden toegekend?

Wat zijn de verschillen met de klassieke controlemechanismen, voor middelen beheerd door de
bestaande administraties?

5. Is de minister van oordeel dat de huidige controlemechanismen voor publieke middelen die
worden toegepast voor dergelijke structuren, afdoende zijn? Wordt – n.a.v. de recente
gebeurtenissen rond het Vlaams Huis in New York – een herziening gepland en zo ja, over welke
aanpassingen gaat het?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 30, Lieten nr.14, Bourgeois nr.45,
Vandeurzen nr.35, Crevits nr. 102, Van den Bossche nr.31, Muyters nr. 39, Schauvliege nr. 39,
Smet nr. 27).



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -635-

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 39 van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelands-
beleid.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 40
van 24 september 2009
van VERA JANS

Sociaal-cultureel werk - Personeelsuitbreiding

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit voor de periode 2006 – 2011 (VIA III) is van
toepassing op de welzijns- en gezondheidssector, de sociale economie en het sociaal-cultureel werk.
Het akkoord bevat drie luiken: een uitbreidingsluik, een verhoging van de koopkracht en een
kwaliteitsverbetering.

1. Wat is de stand van zaken in de uitbreiding van het personeelscontingent in het sociaal-cultureel
werk? Graag een overzicht per deelsector en per provincie.

2. Hoeveel procent van het totale budget voorzien voor de uitvoering van het VIA III-akkoord is
voorbestemd voor sociaal-cultureel werk en hoeveel procent is hiervan reeds besteed?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 40 van 24 september 2009
van VERA JANS

1. De monitoring van de tewerkstelling over alle sectoren die onder het toepassingsgebied van de
Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) vallen, wordt gecoördineerd door een werkgroep met
vertegenwoordigers van de sociale partners, de kabinetten en de administratie. Deze werkgroep
werd opgericht omdat de sociale partners en de overheid zich in het VIA 3 – akkoord engageerden
om de werkgelegenheid tijdens de looptijd van het akkoord op te volgen.

De informatie over de tewerkstelling in de culturele sector is opgemaakt in overeenstemming met
de gegevens, die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke monitoringtabel. De gegevens over
2009 zijn nog niet definitief. Ze moeten nog door alle betrokken partijen worden gevalideerd.

Wat mijn bevoegdheid betreft, behoren de privé-organisaties, die onder het toepassingsgebied van
VIA vallen, tot het paritair comité PC 329.1. De opvolging van de tewerkstelling binnen deze
organisaties gebeurt aan de hand van de RSZ-gegevens, meer specifiek - omwille van praktische
redenen - de gegevens van het derde kwartaal van het voorafgaande jaar. Deze werkwijze is het
gevolg van het feit dat voor de sectoren binnen de bevoegdheid Cultuur organisaties ondersteund
worden op basis van een systeem van enveloppenfinanciering (een systeem waarbij het aantal
gesubsidieerde personeelsleden in principe niet wordt vastgelegd in de subsidie-enveloppe).

Hieronder vindt u de tabel met de aantallen vte per sector. Voor de sectoren die rechtstreeks door
de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd, gaat het in hoofdzaak over organisaties met een
landelijke werking. Dit maakt een opdeling per provincie irrelevant.

2009 2008 2007 2006
nominatims algemeen 23,62 45,28 42,05 42,96
participatiedecreet algemeen 41,27
participatiedecreet SCW 25,13
amateurkunsten 91,79 76,67 57,38 60,72
sociaal-cultureel werk volwassenen 1.555,34 1.597,07 1578,25 1.331,80
bibliotheken bijzonder doelgroepen 38,14 46,81 45,2 42,39
nominatims SCVW 17,27 16,34 22,8 19,37
archieven 105,20 133,55 136,43 68,45
musea 185,90 204,42 188,74 141,37
volkscultuur 13,11 15,41 20,66 9,73
nominatims erfgoed 55,01 49,41 54,13 48,03
kunsten 212,43 252,59 260,42 180,20
nominatims kunsten 30,98 28,78 29,51 23,44
cultuur- en gemeenschapscentra 214,46 216,00 223,77 218,50

totaal erkende + onrechtstreeks erkende 2.609,65 2.682,33 2.659,34 2.186,96

Voor de publieke sector beschikken we over gegevens uit de databank van de RSZPPO (Rijks-
dienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten), maar die zijn
onvoldoende gedetailleerd. Daarom organiseert mijn administratie voor de opvolging van de
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tewerkstelling in de gemeentelijke en de provinciale diensten in de regel jaarlijks een bevraging
van de lokale overheden. Omdat in het VIA-akkoord werd bepaald dat de maatregel personeels-
uitbreiding voor de sociaal-culturele sector ingaat vanaf 1 januari 2007, werden pas vanaf dan
meer gedetailleerde gegevens bijgehouden. Voor de publieke sector worden de gegevens opge-
vraagd over tewerkstelling op de laatste dag van het voorafgaande jaar. De eerste bevraging betrof
de tewerkstelling in 2007. Voor het jaar 2008 zijn er voor de gemeenten en de provincies geen
vergelijkbare gegevens beschikbaar. Er kan dus voor de publieke sector momenteel enkel een
vergelijking worden gemaakt tussen de tewerkstellingscijfers 2007 en 2009. De gegevens over de
tewerkstelling bij de gemeenten en provincies werden per provincie gegroepeerd. De resultaten
van deze bevraging zijn verwerkt in onderstaande tabel, maar kunnen ook worden geraadpleegd
via het internet op http://mis.vlaanderen.be/cognos7/cgi-bin/upfcgi.exe.

2009 2007
publiek - cultuur - Oost-Vlaanderen 1063,35 1053,68
publiek - cultuur - Antwerpen 1501,38 1448,26

publiek - cultuur - West-Vlaanderen 1163,29 1162,26
publiek - cultuur - Vlaams-Brabant 702,25 666,93
publiek - cultuur - Limburg 882,36 903,09
publiek - cultuur - VGC 199,80 224,00
publiek - musea - Oost-Vlaanderen 262,05 215,60
publiek - musea - Antwerpen 431,95 424,43

publiek - musea - West-Vlaanderen 336,92 320,68
publiek - musea - Vlaams-Brabant 45,50 42,24
publiek - musea - Limburg 112,50 108,39
publiek - musea - VGC 0,00 0,00
totaal publiek 6701,35 6569,56

2. In het derde VIA-akkoord worden drie groepen van maatregelen voorzien:
- personeelsuitbreiding
- kwaliteitsverbetering
- verhoging van de koopkracht

Voor elk van deze maatregelen werd een budget bepaald dat vervolgens wordt verdeeld over de
drie clusters van het VIA-akkoord:
- De deelsectoren welzijn en sociale economie, ressorterend onder de PC's 305.02, 318.02,

319.01, 327.01. (cluster welzijn en sociale economie);
- De deelsectoren ressorterend onder PC 329.1, uitgezonderd deze opgesomd in punt 3 (cluster

sociaal-cultureel);
- De deelsectoren deeltijdse vorming en basiseducatie, ressorterend onder het PC 329.1 (cluster

onderwijs).

De verdeling van de enveloppen over de drie clusters gebeurde pro rata van het aandeel van ieder
van deze clusters in het totale aantal werknemers in de non profit/social profit (situatie 2005).
Omgezet in procenten, betekent dit dat ongeveer 25,27% van het totale VIA-budget aan de cluster
sociaal-cultureel werk werd toegewezen.

De budgetten beschikbaar voor de maatregelen van het VIA-akkoord zijn vastgelegd in het
akkoord en later afgebakend per cluster in de mededeling aan de Vlaamse Regering van 16
december 2005. De budgetten werden gefaseerd opgebouwd vanaf 2006. Onderstaande tabel geeft
de verdeling per maatregel voor de cluster sociaal-cultureel. Vanaf 2011 zijn de vermelde
bedragen de recurrente budgetten.
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(in duizend euro) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
uitbreiding 0 4.115 8.322 12.529 16.737 20.944
koopkracht 2.958 6.496 10.034 13.545 17.083 17.083
kwaliteit 1.625 3.250 4.874 6.499 8.124 8.124
totaal sociaal-cultureel 4.583 13.861 23.230 32.573 41.944 46.151

De budgetten voor sociale maribel en pensioenfonds werden niet verdeeld over de drie clusters,
aangezien een globale aanpak zich opwerpt voor beide punten. Het bedrag vanaf 2011 is
4.700.000 € voor sociale maribel en 2.400.000 € voor pensioenfonds.

De cluster sociaal-cultureel in het VIA-akkoord omvat alle sectoren die binnen het toepassings-
gebied van het paritair comité 329.1 vallen :

- ontwikkelingssamenwerking
- toerisme
- huizen van het Nederlands
- integratiecentra
- opbouwwerk
- natuurbehoud
- onroerend erfgoed
- sport
- jeugd
- cultuur

Voor de culturele sectoren werden deze budgetten volgens het afgesproken opbouwscenario
volledig besteed. De budgetten voor de uitvoering van de maatregelen kwaliteitsverbetering in de
privésector worden verdeeld door het Sociaal Fonds voor sociaal-cultureel werk van de Vlaamse
Gemeenschap. De budgetten voor de uitvoering van de maatregel verhoging van de eindejaars-
premie worden toegevoegd aan de basisallocaties waarop de erkende organisaties worden
gesubsidieerd. Uitzondering hierop vormen de middelen voor de uitvoering van deze maatregel
voor de werknemers in een gesco-statuut en voor de werknemers in een sociale maribel-regeling.
Ook een aantal lokale organisaties die gesubsidieerd worden via de lokale cultuurbeleidsplannen
ontvangt de middelen voor de verhoging van de eindejaarspremie via hetzelfde sociaal fonds.
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Vraag nr. 41
van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Vrijetijdsparticipatie personen in armoede - Projecten vzw Demos

Via het Participatiedecreet (decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende
maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport) wil de Vlaamse
overheid onder meer de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede op lokaal niveau aanmoedigen.
De gemeenten kunnen hiervoor bijkomende middelen ontvangen. Volgens artikel 22, §3 van het
Participatiedecreet voorziet de Vlaamse Regering hiervoor vanaf 2009 jaarlijks in een bedrag van
minstens 1.650.000 euro. De Vlaamse overheid kent in dit kader subsidies toe aan initiatieven die het
lokale netwerk tussen gemeente, OCMW en organisaties opstarten of ondersteunen.

Belangrijke voorwaarden zijn een afsprakennota en de cofinanciering door gemeenten en OCMW’s.
Zo bepaalt artikel 21, §2 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het
decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de
participatie in cultuur, jeugdwerk en sport dat de gemeente of het samenwerkingsverband van
gemeenten een bedrag inbrengen dat minstens het dubbele is van de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse
Regering. Dit bedrag kan mee worden ingebracht door de betrokken OCMW’s en kan eveneens
afkomstig zijn van subsidies van andere overheden aan de gemeente of het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.

Het deel van het Vlaamse budget dat gereserveerd is, maar dat de lokale besturen niet aanvragen, zal
naar de vzw Demos vloeien, die het zal aanwenden om lokale netwerken voor vrijetijdsparticipatie op
te zetten. De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) uitte bezwaren bij deze
middelenafleiding tijdens de hoorzitting over het decreet en formuleerde opmerkingen in dezelfde lijn
bij het voorontwerp van besluit.

In de loop van de maand december 2008 heeft toenmalig minister Anciaux de afsprakennota’s
vrijetijdsparticipatie van 35 Vlaamse gemeenten en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
aanvaard. Volgens de website van vzw Demos vertegenwoordigen de goedgekeurde afsprakennota’s
vrijetijdsparticipatie een totaal trekkingsrecht van 817.263 euro. Dit betekent dat aan de vzw Demos
voor 2009 minstens 832.737 (= 1.650.000 – 817.263) euro ter beschikking wordt gesteld om lokale
netwerken voor vrijetijdsparticipatie op te zetten.

1. Hoeveel euro wordt aan vzw Demos in 2009 ter beschikking gesteld om lokale netwerken voor
vrijetijdsparticipatie op te zetten? Beschikt vzw Demos al over deze middelen? Zo ja, sinds
wanneer?

2. Welke projecten heeft vzw Demos in 2009 opgezet met de haar toegekende middelen om
netwerken voor vrijetijdsparticipatie op te zetten? Graag een overzicht per provincie. Graag ook
per project/netwerk een projectbeschrijving, de deelnemende partners en het werkingsgebied
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(gemeentelijk of regionaal), alsook voor de regionale projecten/netwerken een opsomming van de
diverse gemeenten die onder een regionaal netwerk vallen.

3. Hoe worden de projecten die vzw Demos opzet, met de haar toegekende middelen goedgekeurd?

4. Op basis van welke criteria zet vzw Demos, met de haar toegekende middelen, netwerken voor
vrijetijdsparticipatie op? Moeten deze netwerken aan bepaalde voorwaarden voldoen?

5. Zijn er doelstellingen bepaald met betrekking tot het succesvol intitiëren van
samenwerkingsverbanden? Zo neen, hoe wordt de werking van vzw Demos geëvalueerd?

6. Zijn de gemeenten partner in de projecten die vzw Demos, met de haar toegekende middelen, zelf
opzet in het kader van netwerken voor vrijetijdsparticipatie?

Zo ja, wat is hun inbreng? Graag een overzicht per project van de financiële en niet-financiële
inbreng.

Zo neen, waarom niet?

7. Kan de minister een kopie bezorgen van de beheersovereenkomst met vzw Demos?

Kan de minister bevestigen of de statuten van vzw Demos (waarmee een beheersovereenkomst is
afgesloten) in het Staatsblad zijn verschenen? Zo ja, wanneer? Zo neen, wanneer wordt dit
verwacht?

Zijn er juridische gevolgen aan het toekennen van subsidies aan een vzw die nog geen publicatie
heeft in het Staatsblad?
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ANTWOORD

op vraag nr. 41 van 24 september 2009

van CINDY FRANSSEN

1. Dēmos ontvangt voor de periode 2008-2010 een jaarlijkse werkingssubsidie van 600.000 euro van 
de Vlaamse overheid, in het kader van artikel 10 van het Participatiedecreet.

Voor 2009 is in het kader van de niet-bestede trekkingsrechten voor gemeenten (cf. artikel 22, §6)
voor Dēmos een bijkomend bedrag van 532.000 euro voorzien. Op 6 mei 2009 werd hiervan 
zowel het eerste als het tweede voorschot uitbetaald (telkens 22,5%). Het derde en vierde
voorschot volgden op 1 juli en 1 oktober 2009.
De besteding van deze middelen, voor de decretaal bepaalde doelen (cf. artikel 22, §6 van het
Participatiedecreet), wordt beheerd door het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Hiertoe is een samen-
werkingsovereenkomst gesloten tussen Dēmos vzw en het Fonds Vrijetijdsparticipatie, vertegen-
woordigd door Welzijnsschakels vzw (cf. de overeenkomst tussen Dēmos en de Vlaamse over-
heid, opdracht 2°, b)). Voor de concrete invulling verwijs ik naar de overeenkomst in bijlage. Het
bedrag van 532.000 euro wordt door Dēmos doorgestort aan Welzijnsschakels.  

2. Dēmos zet zelf geen lokale netwerken op, aangezien ze de middelen in het kader van artikel 22, §6 
doorstort. Dēmos ondersteunt en begeleidt wel lokale netwerken, maar dit gebeurt binnen haar 
reguliere werkingsmiddelen (cf. de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en Dēmos, 
opdrachten 1°, c) en 2°, a)).
Een werkingsverslag en een financieel verslag over 2009 van zowel het Fonds Vrijetijdspartici-
patie als van Dēmos wordt voor 1 april 2010 aan mijn administratie bezorgd. Op dat ogenblik kan 
een overzicht van de besteding van deze middelen worden gegeven.

3. Dēmos dient jaarlijks een voortgangsrapport in bij de administratie. Hiervan maken een jaarplan 
een begroting deel uit. In het jaarplan wordt per concrete actie een beoogd resultaat vermeld met
opgave van een of meer resultaatsindicatoren, alsook de manier waarop de bereikte resultaten
geëvalueerd zullen worden

4. Zonder voorwerp.

5. Cf. antwoord 3.

6. Cf. antwoord 2.

7. De ondertekende beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en Dēmos en de ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst tussen Dēmos en het Fonds Vrijetijdsparticipatie worden als bijlage 
toegevoegd.

De statuten van de vzw Dēmos zijn op 25 maart 2009 gepubliceerd in het Staatsblad. De wijziging 
van de statuten (van Kunst en Democratie) werd door de algemene vergadering goedgekeurd op
22 oktober 2008.

BIJLAGEN

1. Beheersovereenkomst Vlaamse overheid – Dēmos vzw 



-644- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009

2. Samenwerkingsovereenkomst Dēmos vzw – Fonds Vrijetijdsparticipatie 

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/SCHAUVLIEGE/41/antw.041.bijl.002.pdf
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/SCHAUVLIEGE/41/antw.041.bijl.001.pdf
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Vraag nr. 42
van 24 september 2009
van VERA JANS

Personeel sociaal-cultureel werk - Allochtonen

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit (VIA) voor de periode 2006 – 2011 is van
toepassing op de welzijns- en gezondheidssector, de sociale economie en het sociaal-cultureel werk.
Het bevat drie luiken: een uitbreidingsluik, een verhoging van de koopkracht en een
kwaliteitsverbetering.

Voor de tewerkstelling in de Vlaamse sectoren welzijn en sociale economie voorziet het VIA III een
uitbreiding van tewerkstelling met zo’n 1710 FTE (fulltime equivalenten).

Het VIA III stipuleert tevens: “De sociale partners streven de evenredige arbeidsdeelname van
werknemers van allochtone afkomst na. Ze verbinden zich om in het kader van de jobcreatie die
voortvloeit uit dit akkoord, een substantiële inspanning te leveren om personen van allochtone afkomst
aan te werven, voortbouwend op de inspanningen die de sector al leverde. 10 % van de bijkomende
jobcreatie is het streefcijfer voor deze doelgroep. Ze zullen dit engagement verder concretiseren in de
betrokken sectorconvenant”.

Dit sectorconvenant werd op 9 december 2005 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het
convenant werd afgesloten tussen de Vlaamse Regering en Het Vlaams Instituut voor Vorming en
Opleiding in de Social Profit (VIVO vzw).

In artikel 11 van dit sectorconvenant staat dezelfde bepaling opgenomen als in het VIA. De verdere
uitwerking van deze actie is dus toevertrouwd aan VIVO vzw.

1. Heeft de minister een zicht op het aantal personen van allochtone afkomst dat momenteel
werkzaam is in sociaal-cultureel werk? Graag een overzicht per provincie.

2. Hoeveel bedraagt het aandeel van allochtone werknemers in het bijkomend personeelscontingent
voor sociaal-cultureel werk? Graag een overzicht per provincie.

3. Wordt het bijkomende allochtone personeelscontingent gekenmerkt door diversiteit? Om welke
nationaliteiten gaat het?

4. Welke criteria worden gehanteerd om de allochtone afkomst van werknemers te bepalen?

5. Heeft de minister een zicht op de spreiding van de bijkomende werknemers van allochtone
afkomst over de verschillende deelsectoren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Muyters (vraag nr. 40) en Schauvliege (nr. 42).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 42 van 24 september 2009

van VERA JANS

Een concreet antwoord bieden op de vragen m.b.t. de aantallen allochtonen in de sociaal-culturele
sector is onmogelijk. Het bijhouden van gegevens over de afkomst van personen stuit op bezwaren van
de privacywetgeving. In principe bestaan er twee mogelijkheden om dergelijke gegevens bij te
houden:

a) de werknemer registreert zichzelf als een allochtone werknemer, op grond van een vooraf
bepaalde definitie van allochtoon;

b) identificatie van werknemers op basis van de familienaam.

Voor de toepassing van de eerste methode zou elke organisatie een registratiesysteem moeten opzetten
waarbij enkel de werknemers die expliciet de toestemming geven om informatie over hun afkomst op
te slaan, kunnen worden geregistreerd. De werknemer zou dan bovendien ook nog de toestemming
moeten geven om deze gegevens door te geven aan de overheid. Een registratie gebaseerd op vrijwil-
ligheid kan onmogelijk betrouwbare beleidsinformatie opleveren.

Bij sommige overheden wordt geteld op basis van naamherkenning. Ook dit is een bijzonder onnauw-
keurig systeem en zou bovendien slechts kunnen gebeuren wanneer de administratie over de perso-
neelsgegevens van alle organisaties beschikt. Echter ook bij het opzetten van een dergelijke databank
zal voldaan moeten worden aan de voorwaarden van de privacywetgeving.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -647-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 43
van 24 september 2009
van JAN PEUMANS

Natuurgebied Vijverbroek - Ontgrindingsplannen

Op 2 april 2009 verklaarde toenmalige bevoegde minister Crevits in de commissie: “Wat het
beschermd natuurgebied Vijverbroek betreft, kan ik u melden dat dit gebied volgens mij door geen
enkele groep wordt voorgesteld als gebied voor projectontgrinding”. (Commissie voor Leefmilieu en
Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.
Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het decreet houdende wijziging van het decreet van 14
juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning).

Nochtans is het in Maasland reeds lang algemeen bekend dat de grindboeren ook na het van kracht
worden van het grinddecreet in 1993 hun oude droom, de ontgrinding van het Vijverbroek, nooit
hebben opgegeven en steeds verder hebben gewerkt om die ontgrinding voor te bereiden en uit te
voeren.

Zo verscheen op 28 april 2009 in het Nederlandse dagblad De Limburger een artikel met als titel
“Belgen azen op grensgrind”, terwijl het nota bene overwegend Nederlands bedrijven betreft. Op 5
mei verscheen ook in Het Belang van Limburg een artikel over de kwestie. In deze artikels komt de
algemeen directeur van Steengoed er openlijk voor uit dat zeven baggerbedrijven, verenigd in
“Steengoed”, inderdaad concrete plannen hebben om te ontgrinden in het door de Benelux erkende
grensoverschrijdende natuurgebied Vijverbroek. De grindsector zou reeds gestart zijn met
proefboringen naar grindlagen op verschillende plaatsen langs de Maas.

Blijkbaar wordt er alvorens de Vlaamse Regering het project kan beoordelen, zelfs vóór het
projectgrindwinningscomité is samengesteld, openlijk en provocerend een zware claim op dit uiterst
kwetsbare en waardevolle gebied gelegd waarover een Vlaamse administratie adviseerde:
“Onvoorwaardelijk te vrijwaren van ontgrinding”.

Niet voor niets gaf de Vlaamse Regering het hele Vijverbroek de bestemming “beschermd landschap”
terwijl het hele Vijverbroek deel uitmaakt van de door de Vogelrichtlijn beschermde gebieden en het
grootste gedeelte tevens deel uitmaakt van door de Habitatrichtlijn beschermde gebieden.

1. Is inmiddels ook de minister op de hoogte van de intenties om grote delen van het Vijverbroek te
ontgrinden?

2. Zo ja, wat is de opinie van de minister inzake de intentie te ontgrinden in een door de Benelux en
door Vlaanderen beschermd landschap dat bovendien volledig valt onder de Vogelrichtlijn en
deels onder de Habitatrichtlijn?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr 43 van 24 september 2009
van JAN PEUMANS

1. Zoals mijn voorgangster al op 2 april 2009 antwoordde in de commissie Leefmilieu en Natuur,
Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, zijn er
ook mij tot op heden geen intenties of voorstellen ter kennis gebracht voor het ontgrinden van het
Vijverbroek. Concrete voorstellen kunnen slechts op de tafel van de Vlaamse Regering komen
nadat het projectgrindwinningscomité daarover een unaniem positief standpunt heeft ingenomen.

2. Het gewijzigde grinddecreet biedt het juridische kader voor de projectgrindwinning. Vooraleer er
sprake kan zijn van een concreet project, moeten de uitvoeringsregels nog bepaald worden. Ik zal
op korte termijn een ontwerp van besluit om het projectgrindwinningscomité op te richten, aan de
Vlaamse Regering ter goedkeuring voorleggen. De eerste taak van het projectgrindwinningscomité
is het formuleren van een voorstel voor de uitvoeringsmodaliteiten van de projectgrindwinning.
Pas daarna kan de Vlaamse Regering de uitvoeringsregels vaststellen. Vervolgens kan het project-
comité concrete projecten aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorleggen. De toekomst zal
uitwijzen of door het projectcomité een projectvoorstel kan worden uitgetekend dat gepaard gaat
met grindwinning in de omgeving van het beschermde natuurgebied Vijverbroek en dat op een
breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Het zou tegen de geest van het gewijzigde grind-
decreet zijn, als ik hierover nu al een standpunt zou innemen. Deze vernieuwde aanpak is goedge-
keurd door het Vlaams parlement. Het spreekt voor zich dat ik voor elk concreet projectvoorstel
zal beoordelen of het voldoet aan de strenge voorwaarden van het gewijzigde grinddecreet en ook
aan alle andere relevante regelgeving, inzonderheid ook de eisen die van toepassing zijn in
uitvoering van de Vlaamse omzetting van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Indien mij een
projectvoorstel wordt voorgelegd dat aan al de voorwaarden en relevante regelgeving voldoet, zal
ik het voorleggen aan de Vlaamse Regering die uiteindelijk beslist.
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Vraag nr. 44
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Kabinetten en topambtenaren - Dienstvoertuigen

De vorming van de nieuwe Vlaamse Regering heeft naast het herschikken van bevoegdheden en de
komst van nieuwe ministers ook heel wat gevolgen op logistiek vlak ook wat betreft het wagenpark.

Ook aan de topambtenaren van de Vlaamse administratie (de management- en
projectmanagementfuncties van N-niveau en de functies van algemeen directeur) worden veelal
dienstwagens ter beschikking gesteld.

In het regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden” lezen we in het
hoofdstuk “beperking van hinder en verontreiniging”: “De luchtkwaliteit verbeteren we door de
uitvoering van actieplannen tegen fijn stof. Daarbij zal de overheid het voorbeeld geven door het eigen
wagenpark gefaseerd te vervangen door milieuvriendelijke voertuigen, dat wil zeggen hybride en
elektrische voertuigen.”.

1. Over hoeveel wagens beschikt het kabinet van de minister? Graag met vermelding van merk,
model, kostprijs (hetzij huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de gebruiker.

Werd de wagen al dan niet overgenomen van het vorige kabinet? Indien niet, wat gebeurde er met
de vorige auto? Indien deze werd verkocht, graag de verkoopsprijs.

2. Welke criteria worden gehanteerd om deze nieuwe wagens aan te kopen of in dienst te nemen (in
geval van huur of huurkoop) door het kabinet? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker, of eventuele andere criteria?

3. Hoeveel topambtenaren binnen de diensten die onder de bevoegdheid van de minister vallen,
beschikken over een dienstwagen? Graag met vermelding van merk, model, kostprijs (hetzij
huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de functie van de gebruiker.

4. Welke criteria worden gehanteerd om nieuwe wagens voor topambtenaren aan te kopen of in
dienst te nemen (in geval van huur of huurkoop)? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker of eventuele andere criteria?

5. Welke stappen zal de minister nemen om het engagement uit het regeerakkoord m.b.t.
milieuvriendelijke voertuigen waar te maken?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr.32, Lieten nr. 15, Bourgeois nr. 49,
Vandeurzen nr. 43, Crevits nr. 110, Van den Bossche nr.35, Muyters nr. 45, Schauvliege nr.44,
Smet nr.28).
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ANTWOORD

op vraag nr. 44 van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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Vraag nr. 45
van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

Oude Durme - Visrechten en doorgangsrecht

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 regelt de riviervisserij en meer specifiek het
visrecht voor alle waterlopen opgesomd in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1992 tot
vaststelling van de lijst van de waterwegen en hun aanhorigheden overgedragen van de Staat aan het
Vlaams Gewest. Tot het jaar 2000 was de Oude Durme in het beheer van de afdeling Zeeschelde
daarna was er een overdracht aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Vanuit het verleden en in de huidige bekkenbeheersplannen wordt de Oude Durme nog steeds
beschouwd als een bevaarbare waterloop en is de aangehaalde regelgeving met betrekking tot
bevissing erop van toepassing. Tot voor kort moesten visserssloepen daarom trouwens nog steeds in
het bezit zijn van een taksplaat.

De artikels 18 en 19 van het besluit schrijven voor op welke plaatsen er niet gevist mag worden. De
gedeelten van kanalen en waterlopen waarin alle visvangst verboden is, moeten ter plaatse door ANB
worden aangeduid met signalisatieborden.

Het betreft een aantal welomschreven omstandigheden in de waterinfrastructuur waardoor vissen in de
nabijheid ervan niet aangewezen is: sluizen, stuwen met vistrappen, schuiven, mondingen van
zijrivieren, jachthavens, dokken, ligplaatsen en van op bruggen. Daarnaast zijn er twee
verbodsredenen voortkomend uit natuurbehoud: op bepaalde paaiplaatsen en op plaatsen met een
abnormaal laag waterpeil. In sommige gevallen kan een verbod pas worden uitgevaardigd na overleg
met de betrokken provinciale visserijcommissie.

Door middel van borden wil ANB het vissen op de linkeroever van de Oude Durme niet verbieden
maar wel “ontmoedigen”. Een situatie die voor de gewone burger grote onduidelijkheid schept over
zijn (vis)rechten ter plaatse.

Daarnaast werden er op de ANB-eigendommen borden geplaatst die stellen dat doorgang over deze
gronden verboden is. De oever betreft echter een voetweg die reeds meer dan dertig jaar door het
publiek (en lokale vissers) wordt gebruikt. Een pad dat trouwens ook in brochures van de gemeente
Waasmunster wordt vermeld als deel uitmakende van een afgebakende wandelroute en één van de
mooiste plekjes van de gemeente.

1. Is de Oude Durme volgens de minister wettelijk gezien een bevaarbare waterloop? Zo neen, op
welke juridische elementen steunt de minster zich daarvoor?

2. Welke delen van de Oude Durme of oevers van de Oude Durme zijn eigendom van het
Agentschap voor Natuur en Bos?
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Zijn er nog gedeelten in eigendom of in beheer van andere diensten die ressorteren onder de
Vlaamse overheid?

3. Bestaat er volgens de minister een publiek doorgangsrecht op de linkeroever? Zo ja, erkent ANB
dit recht?

4. Is vissen op de beide oevers van de Oude Durme toegelaten? Zo neen, waarop is een verbod dan
gesteund?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr.45 van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

1. De rechtsleer stelt dat de arm van een waterweg het statuut van deze waterweg zelf overneemt:
“Les bras d’une rivière navigable participent de la nature de cette rivière, quand bien même
aucune navigation ne pourrait s’y excercer.” (Répertoire Pratique du Droit Belge, nr. 199, p. 23).

In het Koninklijk Besluit van 5 oktober 1992 tot vaststelling van de lijst van de waterwegen en
hun aanhorigheden overgedragen van de Staat aan het Vlaams Gewest is de Durme opgenomen in
bijlage 1.Dit zijn de waterlopen waarvan het visrecht, in overeenstemming met artikel 2 van de
wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, toebehoort aan het Vlaams Gewest.

Artikel 2 van de voornoemde wet van 1 juli 1954 luidt als volgt: “Het visrecht behoort aan de
Staat in de stromen, rivieren en vaarten die door de Koning onder de met schip, schuit of vlot
bevaarbare of vlotbare waterwegen gerangschikt zijn en waarvan het onderhoud ten laste is van de
Staat of zijn rechthebbenden. De bepaling van voorgaand lid is zelfs van toepassing indien de
watering in werkelijkheid niet meer voor de scheepvaart of het vlotten gebruikt wordt.”

De Durme is een bevaarbare waterloop. Wat het visrecht betreft is in het bijzonder de Oude
Durme op basis van de voormelde wettelijke bepalingen gelijkgesteld met een bevaarbare water-
loop.

2. Op de kaart in bijlage 1, getiteld ‘Oude Durme Waasmunster - Eigendommen ANB’, zijn de
percelen van het Agentschap voor Natuur Bos (ANB) aangeduid.

De afgesneden meander Oude Durme (inclusief het gedempte deel ervan) is eigendom van de
Vlaamse overheid en in beheer bij het ANB evenals de verspreide percelen tussen de Oude Durme
en de nieuwe Durmebedding, waarvan een aantal langs de linkeroever van de Oude Durme.

Ook Waterwegen en Zeekanaal NV , een agentschap van de Vlaamse overheid dat ressorteert
onder de bevoegdheid van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken , heeft eigendom in het betrokken gebied.

3. Op de kaart in bijlage 2, getiteld ‘Oude Durme Waasmunster - Eigendommen ANB + buurtwegen’
zijn de buurt- en openbare wegen aangeduid.

Vissers hebben op grond van artikel 5 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij het recht om
over een breedte van 1,50 m maximum, gerekend vanaf de boord die de waterloop bespoelt in zijn
hoogste bereikte peil zonder te overstromen, het visrecht uit te oefenen.

Dit visrecht wordt uitgeoefend op de dijken of oevers langs de Oude Durme.

Omdat die dijken ook gedurende minstens 30 jaar ongestoord publiek werden gebruikt, hebben ze
een openbaar karakter verkregen.
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Verder ligt er ook een buurtweg, een bestaande weg lopende vanaf de voet van de Durmedijk naar
de Oude Durme. Die weg wordt nog steeds gebruikt door landbouwers, vissers, wandelaars en
bezoekers van het gebied en hij is voldoende breed voor traag en beperkt gemotoriseerd verkeer.

Het ANB erkent het publiek doorgangsrecht op die buurtwegen en openbare wegen.

4. Ja, het is toegestaan te vissen op beide oevers met inachtneming van de wetgeving op de
riviervisserij.

BIJLAGEN

1. Oude Durme Waasmunster - Eigendommen ANB.
2. Oude Durme Waasmunster - Eigendommen ANB + buurtwegen.

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/SCHAUVLIEGE/45/antw.045.bijl.002.jpg
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/SCHAUVLIEGE/45/antw.045.bijl.001.pdf
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 46
van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Riolering N454 Boekelbaan Zwalm - Subsidiëring

Volgens het investeringsprogramma van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) Oost-Vlaanderen
staat het verbeteren van de waterafvoer in Zwalm (Roborst) gepland voor 2010, reserveprogramma
2009. Dit behelst de doorsteek van de nieuw aan te leggen gescheiden riolering die de N454 –
Boekelbaan kruist.

Door TMVW-AquaRio werd op 27 februari 2008 een dossier ingediend om opgenomen te worden in
het investeringsprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor de aanleg van een
gescheiden riolering. Het dossier is bekend onder het nummer: GIP-ID nr: 16353.

Gezien de opname van de aanleg van een doorsteek op de N454 – Boekelbaan in het
investeringprogramma van AWV Oost-Vlaanderen, had ik graag een stand van zaken vernomen met
betrekking tot het subsidiëren van deze ontdubbeling door de Vlaamse Milieumaatschappij.

1. Wat is intussen de stand van zaken van dit project? Heeft de VMM de subsidie al vastgelegd?
Voor welke periode?

2. Welke procedures heeft de VMM ondertussen al afgerond en welke procedures dienen nog te
worden doorlopen?

Welke stappen dient de gemeente Zwalm nog te ondernemen?

3. Indien reeds bekend, wat is de subsidie voor dit project?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr 46 van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

1. Het dossier “Rioleringswerken langsheen de Boekelbaan” werd opgenomen op het 2de kwartaal-
subsidiëringsprogramma 2009, dat op 30 september 2008 werd goedgekeurd door minister
Crevits, onder het nummer 0209132.

Door TMVW-Aquario werd eind januari 2009 een voorontwerp ingediend. Dit werd binnen de
ambtelijke commissie, bevoegd voor de behandeling van de subsidiedossiers, besproken en niet
goedgekeurd omwille van verschillende technische opmerkingen. Door de Vlaamse Milieumaat-
schappij werden deze opmerkingen aan TMVW en de gemeente overgemaakt op 24 april 2009.
Tot op heden werd geen aangepast dossier ingediend. Aangezien pas na de goedkeuring van het
voorontwerpdossier de subsidie kan worden vastgelegd is dit uiteraard nog niet gebeurd. De
vastlegging van de subsidie zal ten vroegste op de kredieten van het MINA-fonds, begrotingsjaar
2010, kunnen worden vastgelegd, indien men ervan uitgaat dat het aangepast voorontwerp op
korte termijn wordt ingediend.

2. Zoals hierboven vermeld, dient TMVW een aangepast voorontwerp aan de Vlaamse Milieumaat-
schappij over te maken vooraleer het dossier opnieuw kan besproken worden binnen de ambtelijke
commissie. De gemeente Zwalm of TMVW kan bij de indiening van dit dossier mogelijks een
afwijking op artikel 20 van het subsidiebesluit aanvragen zodat de aanbesteding van de werken
versneld kan doorgaan na de goedkeuring van het voorontwerp.
Deze aanvraag tot afwijking kan bij het dossier worden gevoegd.
Na aanvaarding van deze vraag kan de aanbesteding doorgaan vooraleer de subsidie effectief is
vastgelegd lastens de kredieten van het MINA-fonds en vooraleer de provinciegouverneur het
ontwerpdossier heeft conform verklaard met het goedgekeurde voorontwerp.

3. Zolang het voorontwerpdossier niet is goedgekeurd door de ambtelijke commissie is het subsidie-
bedrag niet bepaald.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 1
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Leie West-Vlaanderen - Waterkwaliteit en visbestand

De Vlaamse Milieumaatschappij doet op regelmatige basis studie naar de kwaliteit en het visbestand
van het oppervlaktewater en de waterbodems.

Graag had ik de minister gevraagd naar de waterkwaliteit en de evolutie van het visbestand in de Leie
in West-Vlaanderen.

1. Wat zijn de resultaten van het laatste onderzoek naar de waterkwaliteit van de Leie in West-
Vlaanderen?

Hoe luidt de algemene conclusie?

2. Zijn er op meetplaatsen problemen met de waterkwaliteit? Zo ja, op welke plaatsen? Wat zijn de
problemen en hoe worden ze aangepakt?

3. Hoe evolueren de resultaten ten opzichte van voorgaande jaren?

4. Hoe evolueert het visbestand in de Leie?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr.1 van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

1. De evolutie van de waterkwaliteit van de Leie wordt geëvalueerd aan de hand van de
meetgegevens van het meetpunt met VMM-nr 581000 te Lauwe - Wevelgem.
In 2008 zijn er op deze meetplaats overschrijdingen van de basiskwaliteitsnorm voor de
parameters chemisch zuurstofverbruik (CZV), zwevende stoffen, totaal fosfor en orthofosfaat.
Daarnaast zijn er ook overschrijdingen van de basiskwaliteitsnorm voor totaal cadmium en voor
polyaromatische koolwaterstoffen (PAK). Voor alle andere onderzochte parameters wordt aan de
basiskwaliteitsnormen voldaan.

2. De voornaamste bronnen van verontreiniging in de Leie en haar zijwaterlopen zoals de Mandel, de
Heulebeek en de Oude Mandel, zijn industrie (voornamelijk voedingsindustrie en textiel),
huishoudelijk afvalwater en landbouw.

Op het vlak van nitraatverontreiniging scoort het Leiebekken minder goed dan de andere bekkens
in Vlaanderen. De oorzaak hiervan is dat er in het Leiebekken aan intensieve groententeelt en
glastuinbouw wordt gedaan. Door het verbeterde mestbeleid wordt sinds 2007 vooruitgang
geboekt zodat er tijdens de laatste 2 MAP-jaren een evolutie was van 83% meetplaatsen met een
overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter over 68 % naar 63% (cf gem.
Vlaanderen: juli 2008 – juni 2009: overschrijding van de nitraatnorm 27% van de MAP-
meetplaatsen).

Daarnaast wordt het Leiebekken ook nog verontreinigd door lozingen van huishoudelijke en
industriële aard. In het stroomgebied lozen ongeveer 501.495 inwoners (incl. Toeristische Leie).
Ongeveer 424.377 inwoners wonen langs een straat die voorzien is van riolering zodat de
rioleringsgraad thans bijna 84,6% bedraagt. Het afvalwater van ca. 280.580 inwoners is
aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De verdere uitvoering van zowel
gemeentelijke als bovengemeentelijke projecten zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van de Leie nog
verder zal verbeteren. Aangenomen dat alle woningen effectief aansluiten op de aanwezige
riolering bedraagt de zuiveringsgraad in het stroomgebied 55,9% (Vlaamse gemiddelde = 70,6%).
De toekomstige zuiveringsgraad, na uitvoering van de geplande bovengemeentelijke inspanningen
zal 80,3% bedragen.

Naast realisatie van het hoofdnetwerk aan collectoren voor inzameling van de grote vuilvrachten,
richten de inspanningen op gewestelijk niveau zich ook op de sanering van de kleinere kernen en
de optimalisatie van de bestaande infrastructuur. Deze projecten hebben als doel de verschillende
onderdelen van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur beter op elkaar af te stemmen, de
overstortwerking te reduceren en belangrijke waterlopen af te koppelen van het collectoren- en
rioolstelsel. Ook de aanleg van gescheiden rioolstelsels door de gemeenten resulteert in een
verdere vermindering van de hydraulische belasting van de infrastructuur.

Verder dienen ook maatregelen op gemeentelijk en particulier niveau genomen te worden. Een
verdere reductie van de verontreiniging van huishoudelijke oorsprong kan worden bewerkstelligd
door de aanleg van gemeentelijke riolen of door de aanleg van IBA’s (Individuele
Behandelinginstallatie Afvalwater). Een belangrijk instrument en hulpmiddel vormen de
zoneringsplannen. Deze gaan per woning na wat het meest aangewezen is: aanleg van riolering en
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aansluiting op het centrale (gezuiverde) gebied of aanleg van IBA’s. Deze zoneringsplannen
zullen worden gevolgd door uitvoeringsplannen die de verschillende projecten alsook de timing
vastleggen voor de aanleg van de resterende rioleringen.

De Leie zelf en ook de zijwaterlopen en respectievelijk hun bovenlopen ontvangen tevens het
afvalwater van enkele belangrijke textielbedrijven en bedrijven uit de voedingsindustrie. Een
verdere optimalisering van de vergunde lozingsnormen op de draagkracht van de ontvangende
waterloop, in het bijzonder voor de kleinere bovenlopen met een laag debiet, zal ook hier een
significante kwaliteitsverbetering bewerkstelligen.

3. Tijdens de jaren ’90 was de kwaliteit van de Leie slecht tot zeer slecht: dit zowel voor wat betreft
de fysico-chemische kwaliteit, als voor wat betreft de biologische kwaliteit. Tot 2004 was de
biologische kwaliteit globaal gezien slecht; enkel in het deel tussen Deinze en Gent werd
sporadisch een matige BBI vastgesteld. Sinds 2005 is er een spectaculaire verbetering waar te
nemen, die zich reeds manifesteert ter hoogte van de grens met Frankrijk (meetpunt met VMM-nr
583000 te Wervik). In 2007 werd hier voor het eerst een goede biologische kwaliteit behaald.
Deze verbetering is toe te schrijven aan de saneringsinspanningen aan Franse en Waalse zijde (o.a.
RWZI Komen in werking vanaf 2003, Grimonpont, Armentiers, Quesnoy-s-Deule, Warneton in
werking vanaf 2007). Ook het opstarten van de RWZI’s van Beveren-Leie en Olsene en de aanleg
van bijhorende collectoren, zorgden aan Vlaamse zijde verder voor een aanzienlijke verbetering.

Ook de verdere loop van de Leie in Vlaanderen evolueerde in 2006 en 2007 in gunstige zin, zowel
de PIO (Prati-index voor opgeloste zuurstof) als de BBI (Belgische Biotische Index). In het deel
‘Toeristische Leie’ tussen Deinze en Gent werd ter hoogte van Astene (VMM-nr 573000) in 2007
voor het eerst een BBI van 7 gehaald. In 2008 werd echter opnieuw een achteruitgang van de
biologische kwaliteit vastgesteld, vermoedelijk ten gevolge van de nog resterende niet gesaneerde
lozingspunten, die een wisselende waterkwaliteit veroorzaken.

Tot 2005 was ook de PIO globaal gezien ‘verontreinigd’. Vanaf 2006 was er een verbetering
merkbaar en in 2007 was de zuurstofhuishouding voor het eerst sinds de metingen overal ‘matig
verontreinigd’. In 2008 houdt deze verbetering stand.

De Leie heeft vanaf Zulte de wettelijke bestemming ‘viswater’. De viswaterkwaliteitsnormen
worden enkel gehaald voor de parameters zuurtegraad (pH), biochemisch zuurstofverbruik (BZV),
opgelost koper en totaal zink. Er worden overschrijdingen vastgesteld voor nitriet (zoals het geval
is voor bijna alle viswaters in het Vlaamse Gewest), ammonium, totaal fosfor, zwevende stoffen
en opgeloste zuurstof.

Conclusie: Begin de jaren ’90 was de waterkwaliteit van de Leie en het Leiebekken slecht tot zeer
slecht. In de jaren ’90 kwam er een spectaculaire verbetering door de uitbouw van zuiverings-
infrastructuur. Door het in werking treden van de RWZI Olsene en RWI Beveren-Leie en de
inspanningen aan Franse en Waalse zijde wordt sinds 2006 een significante verbetering
vastgesteld.

4. Op alle locaties neemt de soortendiversiteit doorheen de jaren toe. In 1996 werd door INBO
slechts op twee locaties vis gevangen. In 2003 werd praktisch overal vis aangetroffen en nam de
soortendiversiteit ook toe op de twee locaties waar ook in 1996 vis voorkwam. In 2007 werd
overal vis gevangen en is de soortendiversiteit voor praktisch alle locaties nog verder toegenomen.
De grootste soortendiversiteit over de jaren heen komt voor op locatie 35111200 te Deinze aan de
Oude Leiearm (Leiehoek).
De verdere positieve evolutie van het visbestand op de Leie is duidelijk. Op praktisch alle locaties
zijn de vangstaantallen en biomassa’s voor de elektrovisserij ten opzichte van 2003 gestegen. Op
verscheidene locaties werd eveneens broed (2-4cm) van blankvoorn, rietvoorn, drie- en



-660- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009

tiendoornige stekelbaars gevist. Op het traject Kortrijk-Deinze werd met elektrovisserij voor de
meeste plaatsen zelfs voor de eerste keer vis gevangen.

Voor de fuikvisserij stellen we eenzelfde trend vast. Praktisch overal zijn de vangstaantallen en
densiteiten (spectaculair) gestegen. Ook op het traject Kortrijk-Deinze worden met de fuiken
goede vangsten gehaald. Op het traject ‘Toeristische Leie’ werd in 2007 iets minder dan in 2003
gevangen. Voor de vangstaantallen is het verschil minimaal maar voor de vangstdensiteiten is dit
verschil groter. Hieruit besluiten we dat we in 2007 in dit traject meer kleine vis hebben gevangen
dan in 2003.

De visindex of IBI houdt niet enkel rekening met visdensiteiten maar ook met de
soortensamenstelling en rekrutering. De kwaliteitsklassen voor 2003-2007 zijn vrij gelijkaardig
voor de punten gelegen in de panden ‘Wervik-Wevelgem’ en de ‘Toeristische Leie’. De punten
scoren hier net zoals in 2003 overwegend ‘matige kwaliteit’. Voor het pand Kortrijk-Deinze zien
we een duidelijke stijging van de indexwaarden en dit zowel voor de fuikvangsten als voor de
elektrovisserijvangsten. De locaties zijn hier van een overwegende ‘slechte kwaliteit’ naar een
‘ontoereikende tot matige kwaliteit’ geëvolueerd.

De eerder vastgestelde positieve trend heeft zich verder kunnen zetten in de Leie. Het zijn nog
steeds dezelfde vervuilingtolerante soorten die domineren maar daar tegenover staat dat de
aantallen en densiteiten spectaculair zijn toegenomen. Met een lagere vangstinspanning werd
dubbel zoveel vis gevangen. Er zijn niet langer visloze locaties op de Leie aanwezig en de
verbetering in het traject Kortrijk-Deinze, waar we in 2003 sporadisch vis vingen, is duidelijk. Dit
uit zich ook in de visindex. In 2006 werd voor het eerst vis op de Gaverbeek gevangen. Het ging
om de pioniersoorten in lage densiteiten. In 1997 en 2002 werd hier nog geen visleven
aangetroffen. In 2007 werden nog meer beken in het Leiebekken bemonsterd waaronder de
Heulebeek en de Mandel. In een aantal van deze beken werd ook voor het eerst vis gevangen. De
lage zuurstofconcentraties op het moment van de visbestandopnames wijzen echter nog steeds op
een vervuiling van de Leie. Tijdelijke zuurstoftekorten kunnen zorgen voor massale sterfte van het
aanwezige visbestand. Er moeten dus aanhoudende inspanningen geleverd worden om de
waterkwaliteit te verbeteren. Opmerkelijk is ook de vangst van een kleine modderkruiper op de
Leie, het is de eerste keer dat we deze beschermde soort in het Leiebekken vangen.

Het INBO volgde in het Vlaamse palingpolluentenmeetnet de kwaliteit van paling op met
betrekking tot het voorkomen van een aantal verontreinigende stoffen. Hierdoor krijgen we een
beeld van het voorkomen van die stoffen (o.a. PCB’s, pesticiden, zware metalen, …) die vanwege
hun vetoplosbaarheid moeilijk meetbaar zijn in water. De meest recente gegevens voor
de Leie komen van vijf plaatsen (Wervik, Wevelgem, Oeselgem, Harelbeke, Deinze) bemonsterd
in 2007 waarbij 21 palingen geanalyseerd werden. Om een beeld te geven van de kwaliteit worden
deze hieronder kort besproken .

- De Belgische PCB-consumptienorm in vis (75 ng/g versgewicht) wordtop alle plaatsen en
voor alle palingenoverschreden (gemiddeld met een factor 8).

- Bij de gemeten pesticiden vallen vooral de p,p’-DDT, endrin, trans-nonachloor en HCB
concentraties op (die ‘sterk afwijkend’ zijn). Ook sommige andere stoffen (alfa HCH, pp-DDE
en Som DDT) worden in hoge concentraties aangetroffen (‘licht afwijkend’).

- De concentraties aan zware metalen gemeten in paling waren “niet afwijkend” met
uitzondering van selenium dat “licht afwijkend” was.

Concluderend kan men stellen dat de verontreinigingtoestand van de palingen van de Leie
voornamelijk gekenmerkt wordt door verontreiniging door PCB’s (en dan vooral de laag-
gechloreerde PCB’s) en pesticiden.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 2
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Loden waterleidingen - Stand van zaken

Bij besluit van de Vlaamse Regering wordt bepaald dat op uiterlijk 25 december 2013 het loodgehalte
gemeten aan de kraan niet meer mag bedragen dan 10 microgram/liter. Daarom is het aangewezen om
zowel de loden huisaansluitingen als de huishoudelijk leidingnetten binnenshuis te vervangen.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) had een stappenplan opgesteld om alle
loden huisaansluitingen te vervangen.

1. Kan de minister de recentste cijfers meedelen van het aantal nog te vervangen loden
huisaansluitingen? Kan dit opgesplitst per provincie?

2. Hoeveel loden huisaansluitingen worden er gemiddeld jaarlijks vervangen?

3. Wat is de totale geraamde kostprijs van het hele vervangingsproces?

4. Zal de norm tegen 2013 worden gehaald?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr 2 van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

1.

AWW Pidpa ISWa IWVA TMVW/IWVB Vivaqua VMW Totaal

Antwerpen 14.400 8.321 22.721
Limburg 7.500 1.790 9.290
Oost
Vlaanderen

6.000 38.456 850 45.306

West
Vlaanderen

2.500 2.056 9.766 10.404 24.726

Vlaams
Brabant

500 2.859 2.200 5.140 10.699

Totaal 14.400 8.321 16.500 2.056 51.081 2.200 18.184 112.742

2. Per jaar worden er momenteel gemiddeld 18.016 loden huisaansluitingen vervangen. Naar de
volgende jaren toe zullen de drinkwaterbedrijven de inspanningen nog moeten opvoeren.

3. De totale geraamde kostprijs van de nog uit te voeren vervangingen bedraagt voor Vlaanderen
128.981.620 €.

4. Uit de resultaten van de controleprogramma’s voor de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen
die de drinkwatermaatschappijen zelf uitvoeren blijkt dat in 2008 het normoverschrijdings-
percentage voor lood 1,045 % bedraagt wanneer getoetst wordt aan de 25 µg/l norm. Bij een
toetsing aan de 10 µg/l norm stijgt dit tot 3,59 %. Aangezien binnen het huidige kader enkel een
onderzoek dient te worden gedaan naar de oorzaak van de overschrijding wanneer deze boven de
25 µg/l zit, kan geen uitspraak gedaan worden omtrent het aandeel van de loden aansluitingen
versus loden binneninstallaties hierin.
SVW stelt dat het niet vaststaat dat met behoud van loden aansluitingen de 10 µg/l niet kan
worden gehaald. Zoals reeds in het antwoord op uw eerdere vraag nr. 434 dd 12/02/2009 aan
collega Crevits werd aangeven, spelen factoren zoals de samenstelling van het water en de
stagnatieduur ervan in de leidingen een belangrijke rol.
Gelet op de te sterke verhoging in het percentage aan overschrijdingen wanneer getoetst wordt aan
de 10 µg/l, is er nadere opvolging vereist. De VMM zal in overleg met de afdeling Toezicht
Volksgezondheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid en in overleg met de sector, een
gerichte steekproefgewijze analysecampagne opzetten om objectieve en onafhankelijke data te
verkrijgen over het risico voor een verhoogde loodblootstelling in geval hetzij een loden
wateraansluiting, hetzij een loden binneninstallatie of een combinatie van beide aanwezig is. De
resultaten van deze campagne kunnen bijdragen tot een objectivering van de discussies omtrent
het vervangen van loden leidingen. Van zodra de resultaten van deze analysecampagne bekend
zijn zullen deze worden opgenomen in de jaarlijkse rapportering van de VMM omtrent de
kwaliteit van het drinkwater.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 3
van 28 september 2009
van FILIP WATTEEUW

Parkbos Gent - Stand van zaken

De Gentse regio is één van de bosarmste gebieden in Vlaanderen. Daarom is de realisatie van het
Parkbos erg belangrijk.

Na een lange en bewogen voorgeschiedenis besliste de Vlaamse Regering op 16 december 2005 om
het Parkbos te realiseren.

Voor de realisatie van het Parkbos is vooral de grondverwerving cruciaal.

1. Wat is de stand van zaken wat de realisatie van het Parkbos betreft?

2. Hoeveel hectaren grond werden er tot op vandaag al aangekocht?

3. Hoeveel hectaren ruilgrond voor de landbouw werden er tot op vandaag aangekocht?

4. Hoeveel hectaren werden al ingericht in overeenstemming met de bos- of natuurbestemming?

5. Welke timing voorziet de minister voor de verdere realisatie van het Parkbos?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr.3 van 28 september 2009
van FILIP WATTEEUW

1. Eén van de belangrijke stadsbosprojecten in Vlaanderen is het Parkbos, gelegen op het grond-
gebied van de stad Gent en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem. Het Parkbos wordt een
multifunctionele groenpool van ongeveer 1200 ha met een afwisseling van boskernen, duurzame
landbouw en mogelijkheden voor zachte en hardere recreatie.
Op 23 juli 2007 werd gouverneur André Denys aangeduid als coördinator ter realisatie van de
groenpool Parkbos, in zijn functie als commissaris van de Vlaamse regering. Zijn taak bestaat erin
om het Parkbosproject te coördineren.
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 'Groenpool Parkbos' op 21 maart 2008
hebben de Vlaamse overheid, met name het ANB, de gouverneur, de provincie Oost-Vlaanderen,
de Vlaamse Landmaatschappij en de drie betrokken lokale besturen zich geëngageerd voor de
feitelijke realisatie van het Parkbos. In de overeenkomst zijn ondermeer afspraken opgenomen
omtrent de projectwerking, de te ondernemen acties op korte termijn en de rol hierin van elke
partner.
Voor de globale sturing en projectbewaking is een stuurgroep geïnstalleerd onder voorzitterschap
van de gouverneur. Voor de dagdagelijkse coördinatie en het permanent secretariaat van het
project is het projectbureau Parkbos geïnstalleerd. Voor de realisatie van de prioritaire deel-
projecten zijn er specifieke werkgroepen opgericht, met name een werkgroep grondverwervingen,
werkgroep duurzame landbouw, werkgroep mobiliteit, werkgroep inrichting & recreatie en een
werkgroep communicatie.
Met de werkgroep landbouw werd er een landbouwprotocol opgemaakt waarin een regeling is
opgenomen om te komen tot oplossingen voor de toekomstgerichte landbouwbedrijven die
betrokken zijn bij het Parkbosproject. Dit landbouwprotocol werd op 29 april 2009 ondertekend.

De VLM heeft als opdracht om de inrichtingsplannen voor de Oude Spoorwegbedding en
Scheldevelde op te maken binnen het Parkbos Gent. Daarnaast is de VLM tevens verantwoordelijk
voor de grondenbank.

SVZ Inrichtingsplan Parkbos Gent - Oude Spoorwegbedding

Het traject van de Oude Spoorwegbedding wordt ingericht als belangrijkste langzame verkeersas
naar en door de groenpool.
Het eindvoorstel van inrichtingsplan Parkbos Gent – Oude Spoorwegbedding heeft betrekking op
het gedeelte van de oude spoorwegbedding tussen het station van De Pinte en de autosnelweg E40.
De overbrugging van de E40, R4 en Ringvaart en de aansluitingen met de Leebeekstraat, de De
Pintelaan en de oude spoorweg maakt onderwerp uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen
het Vlaams Gewest, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal
NV, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent, de gemeente De Pinte en de gemeente Sint-
Martens-Latem.
Op 24 april 2009 werden de Vlaamse ministers bevoegd voor mobiliteit en openbare werken door
de Vlaamse Regering gemachtigd om een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen voor de aanleg van een fietsverbinding over de E40 en de Ringvaart/R4 als missing
link voor de realisatie van een langzaam verkeersas op de oude spoorweg Gent-De Pinte. De
overeenkomst werd ondertekend door alle partners op 29 april 2009. De stad Gent neemt de
pilootrol op zich.
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Gezien het inrichtingsplan Parkbos Gent – Oude Spoorwegbedding de inrichting voorziet van het
deel tussen de fietsbruggen en de gemeente De Pinte is het wenselijk dat dit inrichtingsplan
spoedig wordt goedgekeurd zodat de realisatie van de fietsbruggen en van de Oude Spoorweg-
bedding in tijd en ruimte op elkaar kunnen worden afgestemd. De goedkeuring van het
inrichtingsplan wordt spoedig verwacht.

Ten slotte is de communicatie over het Parkbosproject opnieuw opgestart. Om het gestructureerd
overleg te voeren met de diverse middenveldorganisaties en een aantal bevoorrechte getuigen uit
de omliggende woongebieden is er een nieuwe klankbordgroep geïnstalleerd. Om het brede
publiek te informeren over de actuele ontwikkelingen van het project bestaat er een website en een
halfjaarlijkse nieuwsbrief. Ook werd recent een parkbosfilm gemaakt die ondermeer op de
opening van de Week van het Bos werd gepresenteerd aan een ruim publiek.

SVZ Inrichtingsplan Scheldevelde

De ontwikkelingen van het gebied Scheldevelde kaderen in de globale ontwikkelingsvisie van het
Parkbos. Het inrichtingsplan Scheldevelde beoogt in hoofdzaak ontwikkeling en omvorming van
bos, landschapsherstel en –ontwikkeling en maatregelen voor recreatief medegebruik. Voor de
realisatie van het inrichtingsplan moet ongeveer 175 ha gronden worden verworven, hoofdzakelijk
in landbouwgebruik.

Het eindvoorstel van inrichtingsplan Scheldevelde werd goedgekeurd op 10 juli 2009.
De volgende partners werden belast met de uitvoering van de maatregelen uit het inrichtingsplan:
AROHM Ruimtelijke planning, ANB (voormalige Afdeling Bos en Groen), AWV Oost-
Vlaanderen, gemeente De Pinte, OCMW, VLM en particulieren.
De VLM werd belast met het sluiten van overeenkomsten met landbouwers voor onderhoud en
aanplant van kleine landschapselementen binnen de bestemming agrarisch gebied en met het
uitvoeren van de grondverwerving.

2. Binnen het deelgebied Scheldevelde werd reeds 14ha 06a 30ca in der minne verworven. Er
werden binnen het deelgebied Scheldevelde ook reeds dossiers opgestart en eigenaars
gecontacteerd voor om en bij de 79ha. Binnen het deelgebied ‘nat natuurgebied’ werd reeds 16ha
65a 02ca verworven.

3. Binnen het zoekgebied werd momenteel 25 ha 11a 08 ca verworven als ruilgrond.

4. Door aankoop en overdracht van gronden heeft het Agentschap voor Natuur en Bos op dit moment
in totaal 28,52 ha in effectief beheer, waarin de bestemmingen stapsgewijze worden gerealiseerd.
11 ha daarvan wordt ingenomen door bestaand bos; 6,8 ha werden bebost. 7,2 ha vallen onder
natuurgericht landbouwbeheer, in het bijzonder kleinschalig cultuurlandschap met weilanden,
hooilanden, bomenrijen, houtkanten en een hoogstamboomgaard. Dit gebeurt via gebruiksovereen-
komsten met lokale landbouwers. 2,39 ha kennen een specifiek beheer ten behoeve van de
ontwikkeling van een ‘wastine’, een halfopen landschap met grasland, struiken en bomen, door
middel van begrazing met een schaapskudde met oude schapenrassen en met Oost-Vlaams
roodbonte runderen, eveneens een oud en zeldzaam ras (‘levend erfgoed’). Een blok van 1,13 ha
wordt tijdelijk beheerd ten behoeve van akkervogels in afwachting van verdere aankopen in de
omgeving en bebossing.
Met het oog op de recreatie zijn in het deelgebied Scheldevelde 7 km dreven opengesteld voor het
publiek. Over een lengte van 1,2 km daarvan werd een fietspad aangelegd.

5. In de samenwerkingsovereenkomst die op 21 maart 2008 door alle partners werd ondertekend is er
een tijdshorizon van 20 jaar afgesproken voor de volledige realisatie van het Parkbos op het
terrein.
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Bij de aanvang van zijn coördinatieopdracht heeft gouverneur André Denys een tijdskader voorop
gesteld om tegen eind 2012 de grote lijnen van het project vastgelegd te hebben. Deze timing is
onder voorbehoud van de noodzakelijke grondverwervingen.
Het onteigeningsplan horende bij het RUP is geldig tot december 2010.
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VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 4
van 28 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Bestuursefficiëntie - Interveniërende bestuurslagen

Volgens het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden”
(Stuk 31(2009) – Nr. 1) zal de Vlaamse Regering sterk inzetten op de verbetering van het partnerschap
tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Zo wordt de planlast verminderd en komen er goede
taakafspraken met de lokale en provinciale besturen zodat het aantal interveniërende bestuurslagen per
beleidssector gereduceerd wordt tot maximum twee.

Deze reducering van interveniërende bestuurslagen is een zeer ambitieuze opdracht, die heel wat
voorbereiding vraagt wil men deze tot een goed einde brengen. In het kader van het kerntakendebat
van een aantal jaren geleden werd daar wel reeds onderzoek naar verricht, maar de vraag is in hoeverre
dit nog actueel is en eventueel als basis voor verdere discussie kan dienen.

Graag had ik van de minister per beleidsdomein waarvoor zij/hij bevoegd is een geactualiseerd/recent
overzicht verkregen van de sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering ervan meer dan twee
interveniërende bestuurslagen bevoegd zijn. Graag hierbij ook steeds vermelding van de betrokken
bestuurslagen.

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 1, Lieten nr. 1, Bourgeois nr. 2,
Vandeurzen nr. 1, Crevits nr. 6, Van den Bossche nr. 3, Muyters nr. 1, Schauvliege nr. 4, Smet nr.
4).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 4 van 28 september 2009

van CINDY FRANSSEN

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -669-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 5
van 28 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

Militaire luchtvaart Kempen - Geluidshinder

Inwoners van de Kempense gemeente Mol en aanpalende gemeenten ervaren reeds geruime tijd hinder
van lawaai van F16-vliegtuigen van de militaire luchtvaart. Deze hinder zorgt voor grote ergernis bij
de inwoners en leidt bij vele mensen tot gezondheidsproblemen. Vooral ’s namiddags en ’s avonds
manifesteert het lawaai zich het sterkst. Kleine kinderen, maar ook ouderen en zieke mensen voelen
zich in hun rust gestoord.

Uit analyse van luchtvaartkaarten blijkt dat de Kempense gemeente Mol en omgeving gesitueerd is
onder de trainingszone “TRA N2 BALEN”. Hier gebeuren de evoluties van de vliegtuigen, bij dag
en/of nacht, tussen 2.900 meter tot 15.000 meter.

Het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 vermeldt initiatieven m.b.t. het geluidsbeleid. Zo stelt het dat de
actieplannen conform de Europese richtlijn Omgevingslawaai worden uitgevoerd; dat na de opmaak
van geluidsbelastingkaarten de geluidsactieplannen worden uitgewerkt die concrete maatregelen
treffen voor de aanpak van hinder door omgevingslawaai, met prioriteit voor de zwaarste knelpunten.
De Vlaamse Regering wil tegen 2020 het aantal ernstig gehinderden door verkeerslawaai met 15 %
verminderen.

1. Is de minister op de hoogte van de lawaaihinder in de gemeenten onder de bovenvermelde
trainingszone?

2. Werden reeds lawaaimetingen in desbetreffende zone uitgevoerd? Zo ja, met welke resultaten?

3. Wordt de betrokken regio in de Kempen opgenomen in de uitvoering van de Europese richtlijn
Omgevingslawaai?

4. Wat is de stand van zaken van de uitwerking van de geluidskaarten? Hoe worden de metingen
uitgevoerd?

5. Welke knelpunten krijgen prioriteit?

6. Vond reeds overleg plaats met de federale minister van Defensie om de geluidsproblematiek van
de F16-vliegtuigen boven de regio Mol aan te pakken?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr.5 van 28 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

1. Het is me bekend dat er militaire trainingsvluchten met F16-vliegtuigen plaatsvinden in de
Noorderkempen en dat deze vluchten een bron van geluidshinder vormen voor inwoners in deze
regio.

2. Tot dusver heeft mijn administratie geen specifieke geluidsmetingen uitgevoerd ter beoordeling
van de geluidsimpact van deze militaire activiteiten in deze regio. Concrete meetresultaten zijn
dan ook niet beschikbaar. Daarbij dient aangestipt te worden dat het Vlaams gewest binnen haar
exclusief toegekende bevoegdheden op het vlak van leefmilieu weinig armslag heeft om ten
aanzien van militaire activiteiten regulerend of politioneel op te treden. Defensie beschikt immers
over een verregaande vorm van autonomie om haar activiteiten te kunnen ontplooien en dit op
grond van de decreten van 1791 en 1811 uit de Napoleontische tijd. Ze kan zich hierbij beroepen
op het proportionaliteitsbeginsel: als ze oordeelt dat een regelgeving, in casu de milieuwetgeving,
het haar buitenmatig moeilijk maakt om haar opdracht te volbrengen, dan kan zij zich ontrekken
aan de verplichtingen die de betreffende regelgeving eventueel zou opleggen.

3. Richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en de Raad van 25 juni 2002 in zake de
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van 18.07.2002) heeft tot doel in
Europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren met het oog op het vermijden, voorkomen of
verminderen van schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai. De richtlijn is
gericht op de opmaak van strategische geluidsbelastingskaarten en actieplannen voor belangrijke
wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties. Het toepassingsbereik van de richtlijn is voor
wat betreft het luchtverkeer beperkt tot de geluidsimpact van de ‘belangrijke luchthavens’ en is
bovendien niet gericht op de aanpak van militaire geluidsbronnen.
In verband met de werkingssfeer van de richtlijn preciseert artikel 2.2 van de richtlijn dat deze niet
van toepassing is op het lawaai veroorzaakt door “militaire activiteiten in militaire terreinen”. De
bedoelde trainingszones, aangeduid in de Aeronautical Information Publication (AIP) als
‘Temporary Restricted Areas’ (TRA), kunnen volgens deze definitie beschouwd worden als
tijdelijke gereserveerde (militaire) zones in het luchtruim, waarbij de activiteiten formeel gezien
volgens bovenstaande bepaling in artikel 2.2 buiten het toepassingsbereik van de richtlijn vallen.
Belangrijke luchthavens zijn in de richtlijn gedefinieerd als burgerluchthavens met meer dan
50.000 vliegbewegingen per jaar. Militaire luchthavens vallen niet binnen het toepassingsbereik
van de richtlijn. De richtlijn is via VLAREM omgezet in Vlaamse regelgeving (Besluit VR van 22
juli 2005), waarbij de Vlaamse Regering de luchthaven Brussels Airport en de regionale
luchthavens van Antwerpen, Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem, heeft aangewezen als
‘belangrijke luchthavens’. Noch uit de richtlijn, noch uit het omzettingsbesluit op Vlaams niveau,
vloeit bijgevolg een verplichting voort om de militaire trainingsvluchten boven deze regio in
beschouwing te nemen bij de uitvoering van de richtlijn.

4. Volgens de richtlijn moet in een eerste fase de geluidsbelasting vanwege alle wegen met jaarlijks
meer dan 6 miljoen voertuigpassages, spoorlijnen met meer dan 60.000 treinpassages,
burgerluchthavens met meer dan 50.000 vliegbewegingen en agglomeraties met meer dan 250.00
inwoners in kaart worden gebracht. De geluidskaarten voor de belangrijkste wegen, spoorwegen
en luchthavens fase 1 zijn inmiddels klaar en werden door de Vlaamse Regering in zitting van 27
maart 2009 goedgekeurd. Voor Vlaanderen komt dit neer op ongeveer 1900 km autoweg, 300 km
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spoorweg, de luchthaven Brussels Airport en de regionale luchthavens van Antwerpen, Oostende-
Brugge en Kortrijk-Wevelgem. De kaarten zijn inmiddels gepubliceerd en kunnen door het
publiek geraadpleegd worden.
De strategische geluidsbelastingskaarten voor de agglomeraties Antwerpen en Gent zijn nog in
voorbereiding en zullen door de diensten van de betrokken steden worden ontwikkeld, met
ondersteuning door de Vlaamse overheid. Tegen 2012 zullen bovendien geluidskaarten worden
opgesteld voor een nog omvangrijker netwerk van auto- en spoorwegen. De lijst van de wegen en
spoorwegen die in deze tweede fase in beschouwing moeten worden genomen, werd eveneens
vastgesteld door de Vlaamse Regering in zitting van 27 maart 2009.
De jaargemiddelde geluidsbelasting zoals die op de geluidskaarten staat aangegeven voor de in de
richtlijn opgelegde indicatoren, is het resultaat van een berekening volgens een voorgeschreven
rekenmodel, op basis van specifieke bron- en overdrachtsgegevens. De mogelijkheden tot het
opmaken van gedetailleerde geluidsbelastingkaarten op basis van metingen zijn uitermate beperkt
en vormen in de praktijk geen valabele optie.

5. De geluidskaarten vormen voor de Vlaamse overheid een bruikbaar instrument om de
belangrijkste geluidsknelpunten te detecteren. Mijn administratie gaat bekijken hoe ze de
prioritaire knelpunten op een efficiënte manier kan aanpakken. De eerste ondersteunende studies
werden daarvoor al opgestart. Ondertussen intensiveert de Vlaamse overheid haar inspanningen
ten aanzien van de belangrijkste bron van geluidshinder, het wegverkeer. Op een twintigtal
locaties zullen in de loop van 2009-2010, op initiatief van mijn collega bevoegd voor Openbare
Werken, bijkomende geluidsschermen worden geplaatst. Hiervoor werd meer dan 20 miljoen euro
uitgetrokken.

6. Een specifiek overleg met mijn federale collega, bevoegd voor defensie, over deze materie heeft
tot dusver niet plaatsgevonden.
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Vraag nr. 6
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Beleidsondersteuning - VRT-programma’s

Voor de ondersteuning van het beleid kan een minister een beroep doen op de VRT. Het gaat vaak om
kortere info- of sensibiliseringsblokjes op radio of televisie, maar het ook gaan om
televisieprogramma’s die in opdracht van de minister worden gemaakt of gesubsidieerd.

Graag had ik, voor de beleidsdomeinen van de minister, hierover de volgende vraag gesteld.

Heeft de minister ter ondersteuning voor haar of zijn beleid reeds opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes of worden er reeds gepland? Zo ja, welke en wat is de geraamde kostprijs
hiervan?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 2, Lieten nr. 2, Bourgeois nr. 5,
Vandeurzen nr. 6, Crevits nr. 9, Van den Bossche nr. 4, Muyters nr. 2, Schauvliege nr. 6, Smet nr.
8).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 6 van 28 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -675-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 7
van 29 september 2009
van JORIS VAN HAUTHEM

Site Prayon Rupel - Verontreinigingsgraad

Naar aanleiding van de geplande bouw van een gevangenis in Puurs op een voormalig terrein van
Prayon Rupel is nogmaals gebleken dat een aantal van deze terreinen sterk verontreinigd is, in die
mate zelfs dat de minister van Justitie uiteindelijk heeft afgezien van de bouw van een gevangenis
aldaar.

Het is overigens niet de eerste keer dat deze terreinen onder de aandacht worden gebracht inzake
milieuvervuiling. Verwezen kan worden naar de vraag nr. 165 van 14 mei 2001 van collega Van den
Eynde aan de toenmalige minister van Milieu (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 14-15-16
juni/juli 2001, blz. 1965).

1. Welke onderzoeken werden er reeds gevoerd naar milieuverontreiniging in deze buurt, wat waren
de resultaten daarvan en wat zijn de eventuele risico's voor de volksgezondheid en voor de
omwonenden in het bijzonder?

2. Tot welke terreinen strekt deze verontreiniging zich precies uit?

3. Wie is eigenaar van deze gronden en op wie berust desgevallend een saneringsplicht?
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ANTWOORD

op vraag nr.7 van 29 september 2009
van JORIS VAN HAUTHEM

De Site Prayon Rupel omvat enerzijds een voormalig gipsstort aan de Polder De Hoeykens en
anderzijds voormalige gipsbekkens aan de Gansbroekstraat 31 te Ruisbroek. Tevens ligt aan de
Gansbroekstraat 31 te Ruisbroek een fosforzuurfabriek van Prayon NV die nog in exploitatie is. De
bouw van een gevangenis in Puurs was gepland op het voormalig gipsstort aan de Polder De
Hoeykens.

1. Met betrekking tot het voormalige gipsstort is een beschrijvend bodemonderzoek d.d. 22.11.2006
uitgevoerd. Tevens is voor de voormalige gipsbekkens een beschrijvend bodemonderzoek d.d.
12.02.2007 uitgevoerd. Op basis van de bodemkenmerken en de huidige functie van de grond en
de resultaten van deze beschrijvende bodemonderzoeken zijn er geen verdere maatregelen nodig in
het kader van het bodemdecreet. Radioactiviteit werd hierin niet behandeld, gelet op het feit dat dit
niet de bevoegdheid is van de Vlaamse overheid.

In het kader van de plannen van de Regie der Gebouwen om een gevangenis ter hoogte van het
voormalige gipsstort te bouwen is door mijn diensten aan de Regie der Gebouwen het advies gege-
ven om contact op te nemen met het FANC, aangezien het gips een laag radioactieve stof bevat.
Het FANC heeft in april-mei 2009 een radiologisch onderzoek op de site uitgevoerd. In het verslag
wordt het volgende besloten: “Hoewel de omgevingsstraling op en rond het stort meestal in het
achtergrondgamma blijft, tonen de gemeten radium- en radonconcentraties een sterk verhoogd
gehalte aan radium en radon in de gipslaag van het gipsstort Hoeykens aan. Bovendien laat de
permeabiliteit van de ondergrond een sterke exaltatie toe en bijgevolg een belangrijke radonflux
naar de oppervlakte. Hoewel dit radon zich in open lucht sterk verdunt en geen aanleiding geeft tot
een verhoogd radiologisch risico, is dit niet het geval in een eventuele bebouwing die zich in de
gipslaag zou inplanten.” Verder geeft het FANC aan welke maatregelen genomen moeten worden
zo men toch opteert voor het plaatsen van een gebouw op het voormalig gipsstort.
Ter hoogte van de huidige exploitatie van Prayon NV (fosforzuurfabriek) is een beschrijvend
bodemonderzoek lopende. Om na te gaan of de verontreiniging een verspreidingsrisico inhoudt,
wordt een monitoring van de grondwaterverontreiniging met zware metalen, afwijkende pH-waar-
den en sulfaten uitgevoerd. Er is geen actueel humaan risico aanwezig en voorzorgsmaat-regelen
zijn niet noodzakelijk.

2. De verontreiniging met sulfaten afkomstig van het voormalige gipsstort verspreidt zich in noor-
delijke richting, in de richting van de grondwateronttrekking ter hoogte van de Rupeltunnel. De
verontreiniging met zware metalen, afwijkende pH-waarden en sulfaten vastgesteld op de gronden
van de huidige exploitatie van Prayon NV wordt nog verder onderzocht.

3. Het voormalig gipsstort is in eigendom van de NV Tafelberg. Voor de gronden van het voormalig
gipsbekken is in april 2008 een melding van overdracht gedaan door Prayon NV. Het is niet
duidelijk of deze overdracht effectief heeft plaatsgevonden en wie de huidige eigenaar is van de
betrokken percelen. Voor deze gronden is er geen verplichting tot verdere maatregelen. Voor de
gronden die nog in exploitatie van Prayon NV zijn, heeft Prayon NV de verplichting tot het
uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek. Deze gronden zijn in eigendom van Prayon
Rupel Chemische Bedrijven NV.
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Vraag nr. 8
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Ziekteverzuim

In opvolging van mijn schriftelijke vraag van 27 februari 2008 aan alle ministers had ik graag
volgende vragen gesteld over het personeel van de departementen en verzelfstandigde agentschappen
binnen hun respectieve beleidsdomeinen.

1. Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden genoteerd binnen de
respectieve departementen en agentschappen? Kan de minister de cijfers meedelen voor 2008 en
de stand van zaken in 2009?

2. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode
vastgesteld?

3. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd
in dezelfde periode?

4. Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5. Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode
vastgesteld?

6. Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7. Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 5, Lieten nr. 4, Bourgeois nr. 9,
Vandeurzen nr. 9, Crevits nr. 13, Van den Bossche nr. 5, Muyters nr. 4, Schauvliege nr. 8, Smet
nr. 14).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 8 van 29 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -679-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vraag nr. 9
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Rechtszaken

De Vlaamse Regering, de respectieve departementen en verzelfstandigde agentschappen hebben
rechtszaken hangende bij het Grondwettelijke Hof, de Raad van State en de rechtbanken. Hiervoor
wordt een beroep gedaan op advocaten.

1. Hoeveel juridische betwistingen zijn er hangende per minister en diens departementen en
verzelfstandigde agentschappen?

2. Kan de minister een overzicht geven van de advocaten die thans een hangende rechtszaak hebben,
met vermelding van hun erelonen/provisies?

3. a) Binnen welk stadium van een dispuut/onrechtmatigheid wordt er zelf een rechtszaak opgestart,
en dit per departement en verzelfstandigd agentschap?

b) In welke mater wordt er geopteerd voor een dading?

c) Hoe worden de advocaten geselecteerd?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 6, Lieten nr. 5, Bourgeois nr. 10,
Vandeurzen nr. 10, Crevits nr. 14, Van den Bossche nr. 6, Muyters nr. 5, Schauvliege nr. 9, Smet
nr. 15).
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 29 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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Vraag nr. 10
van 1 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Het Zwin - Taalgebruik infoborden

Ik verneem dat de tweetalige borden met uitleg over het natuurreservaat Het Zwin vervangen werden
door ééntalig Nederlandstalige borden. Over de Franstalige uitleg was een wit bord gevezen.

Gelet op het feit dat Het Zwin jaarlijks door vele toeristen wordt bezocht, en niet enkel door
Franstaligen, lijkt het logisch dat de informatieborden in meerdere talen worden opgesteld en niet
enkel in de taal van het gewest. Dit is een maatregel die het toerisme aan de kust niet ten goede komt
en die de buitenlandse bezoekers van Het Zwin zeker niet appreciëren.

1. Is de minister op de hoogte van deze maatregel?

Zo ja, wie heeft instructies gegeven voor een dergelijke maatregel?

2. Welke maatregelen zullen genomen worden om op zijn minst opnieuw tweetalige borden te
plaatsen (Nederlands-Frans) of zelfs meertalige (Engels-Duits)?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 10 van 1 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

1. De borden in het Zwin waar de vraagsteller naar verwijst hebben betrekking op het provinciaal
natuurpark Zwin en vallen dus onder de bevoegdheid van de provincie West-Vlaanderen.

2. Borden van een overheid aan de kust met uitsluitend informatie in het Nederlands en het Frans zijn
in strijd met de taalwetgeving. Bij afwijkingen van de taalwetgeving om toeristische redenen moet
de communicatie door gemeenten volgens dezelfde taalwetgeving op zijn minst in de drie officiële
talen van België gebeuren.
Bij het Agentschap voor Natuur en Bos is het gebruikelijk dat op informatieborden met
toeristische impact aan de Vlaamse Kust minstens de drie landstalen (eventueel aangevuld met een
Engelstalige versie) aan bod komen.
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Vraag nr. 11
van 1 oktober 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

Waterlabo’s en veiligheidsdeskundigen - Europese Dienstenrichtlijn

Aangezien de werking van laboratoria voor wateranalyses en van VR-deskundigen
(veiligheidsrapportering) in essentie een commerciële dienstverlening betreft, weliswaar gekoppeld
aan kwaliteitsnormen en andere gedragsregels, vallen de twee Vlaamse erkenningsstelsels hieromtrent
onder het toepassingsgebied van de Europese Dienstenrichtlijn en moeten zij getoetst worden aan de
artikelen 9 en 10 van deze richtlijn.

Nu moet deze toetsing uitgevoerd en aan de EU-commissie gerapporteerd zijn tegen eind dit jaar.
Meer concreet moet de Vlaamse overheid volgens artikel 39 van deze richtlijn uiterlijk op 28
december 2009 de EU-commissie inlichten op basis van welke redenen zij deze erkenningsstelsels met
de bepalingen van de Dienstenrichtlijn in overeenstemming acht.

1. Is de Vlaamse overheid klaar met de toetsing van de betrokken Vlaamse regelgeving die een
erkenning voor laboratoria voor wateranalyses en voor VR-deskundigen oplegt?

Indien dat niet het geval is, wanneer zal deze toetsing uitgevoerd zijn?

Indien dit het geval is, op basis van welke redenen acht zij deze erkenningsstelsels al dan niet met
de bepalingen van de Dienstenrichtlijn in overeenstemming?

2. Zijn de screeningen op basis van de door de Vlaamse Regering op 9 mei 2008 aanbevolen DIT-
methodiek (dienstenimpacttoets) uitgevoerd? Indien niet, om welke redenen is dit niet zo gebeurd?



-684- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009
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ANTWOORD

op vraag nr. 11 van 01 oktober 2009
van BOUDEWIJN BOUCKAERT

1. De erkenningstelsels van laboratoria voor wateranalyse en deskundigen voor het opstellen van
veiligheidsrapporten vallen inderdaad onder het toepassingsgebied van de Europese Dienstenrichtlijn
(EDRL), net als verschillende andere erkenningstelsels die in de milieuwetgeving tot stand kwamen,
samen met de ontwikkeling van de milieureglementering zelf. Een groot aantal van deze erkenningen
zijn momenteel hoe dan ook aan hervorming toe wegens het veeleer verouderd en versnipperd
karakter van deze wetgeving.

In dat verband heeft het Vlaamse Parlement een decreet aangenomen, dat een nieuwe en betere
wettelijke grondslag moet vormen om deze vereenvoudigingoperatie, alsook de juiste omzetting van
de EDRL te verwezenlijken. Dit resulteerde in het decreet van 27 maart 2009 houdende wijziging van
het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de aanvulling met een
regeling inzake erkenningen, en houdende wijziging van diverse andere wetten en decreten,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 mei 2009.

De screening van alle vigerende erkenningstelsels in de milieuwetgeving aan de bepalingen van de
Europese Dienstenrichtlijn is nog volop aan de gang. Het uitvoeringsbesluit van voormeld decreet is
in voorbereiding bij de administratie. De screeningsoefeningen volgens de Dienstenrichtlijn gaan
samen met het voorgestelde vernieuwde regime van erkenningen en de wijze van uitwerking van de
voorwaarden, met inbegrip van de wederzijdse erkenning van titels verworven in andere lidstaten.

2. De methodiek van de DIT (dienstenimpacttoets) is niet volledig geschikt gebleken om op de juiste
wijze de EDRL-conformiteit te onderbouwen, gelet op de specifieke noden van de Vlaamse
milieuadministratie om kwalitatieve milieudeskundigen voor de uitvoering van de milieuwetgeving te
kunnen inzetten. Gezien de specifieke kenmerken van de milieuwetgeving werd een tweede opinie
gevraagd over de juridische onderbouwing van de EDRL-conformiteit van de bestaande erkenning-
stelsels, in het bijzonder wat de noodzakelijkheid en de evenredigheid betreft. Daarbij wordt tegelijk
onderzocht op welke wijze de procedures en erkenningvoorwaarden moeten worden hervormd om
deze volledig in overeenstemming te brengen met EDRL (artikelen 10 tot 13). De hervorming is zoals
vermeld momenteel in volle voorbereiding en zal een grote vereenvoudiging-operatie inhouden.
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Vraag nr. 12
van 1 oktober 2009
van ELS ROBEYNS

Premies dakisolatie - Stand van zaken

Vanaf dit jaar geeft de Vlaamse overheid premies voor dakisolatie, waarvoor de aanvraag dient te
gebeuren via de netbeheerder.

1. Hoeveel premies voor dakisolatie werden er tot op heden aangevraagd?

Graag hierbij een opdeling per provincie.

2. Hoeveel premies werden er tot op heden reeds uitbetaald?

Graag hierbij een opdeling per provincie.

3. Welk budget werd er voor 2009 voorzien voor deze dakisolatiepremie?

4. Hoeveel tijd verloopt er momenteel tussen de premieaanvraag en de uitbetaling van de premie?

5. Bestaat er een simulatie die een zicht geeft op de mogelijke energiebesparing (kWh) en de daaruit
voortvloeiende vermindering van CO2, in relatie tot de geplaatste dakisolatie waarvoor een premie
wordt toegekend?
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JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr.12 van 01 oktober 2009
van ELS ROBEYNS

De regelgeving inzake de Vlaamse dakisolatiepremie behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse
minister bevoegd voor het energiebeleid. Deze vraag dient dus gesteld te worden aan mijn collega
Freya Van Den Bossche.
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Vraag nr. 13
van 1 oktober 2009
van DIRK PEETERS

Voorkooprecht natuurgebieden - Financiering

Via verschillende kanalen vernemen wij dat de beschikbare budgetten voor het uitoefenen van het
“voorkooprecht voor natuurgebieden” drastisch geslonken zijn, zo niet zo goed als onbestaande zijn op
dit moment.

Bovendien zou het aantal hangende dossiers, en de middelen die daarvoor vereist zijn, van die aard
zijn dat ook al in belangrijke mate beslag wordt gelegd op middelen die in de toekomst vrijgemaakt of
toegekend zouden worden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de begrotingscontrole.

Indien dit werkelijk het geval is, zijn er ernstige problemen te verwachten wat de continuïteit betreft
voor het uitoefenen van dit voorkooprecht en vooral voor de verzekerde bescherming van onze laatste
natuurwaarden.

1. Kan de minister bevestigen dat de budgetten op dit moment bijna opgebruikt zijn en dat er dus op
dit moment een concreet probleem is bij het uitoefenen van het voorkooprecht in de praktijk?

2. Kan de minister bevestigen dat men voor het huidige aantal hangende dossiers reeds in grote mate
aanspraak maakt op middelen die nog moeten worden vrijgemaakt?

3. Is er bijgevolg geen extra financiering nodig – al dan niet éénmalig – om dit probleem op te
lossen?

Zo ja, over welk bedrag gaat het dan?

4. Wat zijn de maatregelen die de minister voorziet om dit soort problemen in de toekomst te
voorkomen?
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VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 13 van 1 oktober 2009
van DIRK PEETERS

1. Voor de financiering van het instrument Recht van Voorkoop Natuur was er op de begroting 2009
initieel een budget voorzien van 1.500.000 euro. Dit bedrag weerspiegelt het gemiddelde aanbod
over een jaar (in 2008 werd 1.370.863 euro besteed voor de aankoop van 93,3832 ha). De grootte
van het aanbod is echter niet op voorhand in te schatten, in 2009 kwamen er op korte tijd enkele
grote aanbiedingen op de markt. De noodzaak om op korte termijn een kredietherschikking door te
voeren werd doorkruist door de regeringswissel, zodat er voor een korte periode inderdaad vrijwel
geen krediet meer beschikbaar was voor het toepassen van het voorkooprecht.

2. In afwachting van de kredietherschikking werd enige tijd uiterst omzichtig omgesprongen met de
toepassing van het recht van voorkoop. De Vlaamse Grondenbank oefent sinds het afsluiten van
een nieuw protocol met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) het recht van voorkoop enkel
uit indien er voldoende ordonnanceringskrediet aanwezig is. Eind september werd een krediet-
herschikking doorgevoerd met een bijkomend bedrag van 2.000.000 euro. Deze herschikking ging
in mindering van de gewone aankoopbudgetten voor natuur- en bosgebied (Mina-fonds art.
3LBCD7003).

3. De gecompenseerde kredietherschikking met een bijkomend bedrag van 2.000.000 euro is
eenmalig. De motivering voor de hoogte van dat bedrag bestond erin dat zich een zeer belangrijke
aanbieding aandiende voor het gebied ‘Zwarte Heuvel’ (102 ha) in het visiegebied van het Vlaams
natuurreservaat van de Kalmthoutse Heide. Bovendien kon zodoende ook een veilige marge
ingebouwd worden voor toekomstige aanbiedingen in het laatste trimester van 2009.

4. Het nieuwe protocol afgesloten op 27 april 2009 tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) over het voorkooprecht voorziet in een financieringsclausule,
waarbij het ANB zich ertoe verbindt om bij aanvang van het begrotingsjaar het in de begroting
ingeschreven budget voorbehouden voor het uitoefenen van het Recht van Voorkoop Natuur, vast
te leggen. Meteen wordt 75 % van het bedrag geordonnanceerd. De VLM houdt de stand van het
beschikbare ordonnanceringskrediet bij, bij elk door de Raad van Bestuur van VLM beslist dossier
wordt de teller aangepast. Wanneer het beschikbare krediet lager wordt dan 250 000 euro, wordt
het ANB daar expliciet over ingelicht. Het ANB gaat op dat ogenblik over tot het uitbetalen van
het resterende saldo op de vastlegging. In voorkomend geval worden bijkomende middelen vast-
gelegd en geordonnanceerd in functie van een opportuniteit die zich voordoet. Deze handelswijze
moet het mogelijk maken een tekort aan budget tijdig op te vangen.
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Vraag nr. 14
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Externe consultants - Regelingen

Voor bijkomend advies bij onder meer het opstellen van ontwerpen van decreet, worden de leden van
de Vlaamse Regering soms bijgestaan door externe adviseurs en consultants.

1. In welke situaties heeft de minister nood aan extern betaald advies?

2. In welke mate wordt er een beroep gedaan op de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap?

3. Wie zijn de externe adviseurs waarop de minister een beroep doet indien nodig?

Op welke basis werden zij geselecteerd?

4. In hoeverre zijn er met deze consultants en adviseurs afspraken inzake de kostprijs voor extern
advies of begeleiding?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 8, Lieten nr. 6, Bourgeois nr. 14,
Vandeurzen nr. 14, Crevits nr. 18, Van den Bossche nr. 7, Muyters nr. 10, Schauvliege nr. 14,
Smet nr. 20).
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ANTWOORD

op vraag nr. 14 van 1 oktober 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelands-
beleid.
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Overgang nutriëntenhalte - emissierechten - Verlies bedrijfskapitaal

Sinds MAP 2bis (Mestactieplan), gepubliceerd in maart 2000 wordt de totale nutriëntenproductie aan
banden gelegd door aan elk individueel bedrijf een nutriëntenhalte als productieplafond toe te kennen.
Weliswaar verbonden aan een bedrijf of instelling, waren deze nutriëntenhaltes verhandelbaar, doch de
mestwetgeving laat pas later toe om deze ook ruimtelijk, zij het beperkt, te verplaatsen. Hierbij werd
echter 25 % van de toegekende nutriëntenhalte afgeroomd wat op zich een enorme
kapitaalsvernietiging inhoudt.

Het Mestdecreet van 22 december 2006 wijzigde het beleid inzake mest door uit te gaan van
nutriëntenemissierechten in plaats van de nutriëntenhaltes zoals voorheen. De omzetting van
nutriëntenhalte naar nutriëntenemissierechten vond plaats in de loop van het jaar 2007, met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007. Deze omzetting werd verder geregeld in een besluit van de
Vlaamse Regering van 7 september 2007, betreffende de toewijzing, het gebruik en de overname van
de nutriëntenemissierechten en betreffende de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking.

Nutriëntenemissierechten zijn, net zoals voorheen de nutriëntenhalte, verhandelbaar en dus betekenen
ze voor de houder / bezitter ervan een zeker kapitaal dat bij gehele of gedeeltelijke stopzetting of
overname van een bedrijf te gelde kan worden gemaakt.

Echter, de nutriëntenhalte was gekoppeld aan de milieuvergunning van een bedrijf en dus aan de
eigenaar van het bedrijfspand, meer bepaald de stallen. De nutriëntenemissierechten, de opvolger van
de nutriëntenhalte, zijn gekoppeld aan de eigenaar van de veestapel en zijn losgekoppeld van de
infrastructuur. Eigenaars van stallen, die over een nutriëntenhalte beschikten, maar hun stallen
verhuurden aan veehouders, zagen hun verhandelbare rechten, en dus een vorm van bedrijfskapitaal,
verdwijnen naar hun huurders zonder enige vorm van schadevergoeding. In wezen is er dus sprake
geweest van “een onteigening zonder schadevergoeding”.

1. Op welke manier werden eigenaars-verhuurders van deze overgang van nutriëntenhalte naar
nutriëntenemissierechten in kennis gesteld?

2. Werd aan de eigenaars-verhuurders van stallen meegedeeld dat dit een verlies aan bedrijfskapitaal
zou inhouden?

3. Is het de minister bekend hoeveel verhuurders van stallen hierdoor getroffen werden?

4. Overweegt de minister alsnog een schadevergoeding toe te kennen aan eigenaars-verhuurders van
stallen omwille van het verlies aan bedrijfskapitaal? Zo ja, aan welk bedrag denkt de minister? Zo
neen, waarom niet?
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1. De vroegere nutriëntenhalte werd toegekend aan producent-gebruikers en gekoppeld aan een
bepaalde veeteeltinrichting. De nutriëntenemissierechten worden toegekend aan landbouwers.
Noch in de oude mestwetgeving, noch in de nieuwe mestwetgeving waren deze rechten gekoppeld
aan eigenaars-verhuurders. Eigenaars-verhuurders werden niet in kennis gesteld van de overgang,
vermits deze in het mestbeleid geen betrokken partij zijn. Om dezelfde reden beschikt de
bevoegde overheid, met name de Vlaamse Landmaatschappij, over geen gegevens met betrekking
tot wie als eigenaar-verhuurder optreedt van de stallen waarin de landbouwer dieren houdt.
Eigenaars-verhuurders konden dus enkel op de hoogte zijn van de nieuwe regeling van de nutriën-
tenemissierechten indien ze daarvan zelf kennis hadden genomen via gespecialiseerde vakbladen
of andere media. Wij willen er op wijzen dat dit geen uitzonderlijke situatie is. Ook bij het
indertijd toekenen van bieten- en melkquota werden de eigenaars-verhuurders niet op de hoogte
gebracht.

2. Aangezien de Vlaamse Landmaatschappij geen gegevens heeft over wie als eigenaar-verhuurder
optreedt, werden deze personen niet persoonlijk aangeschreven over de mogelijke gevolgen van de
nieuwe regeling betreffende de nutriëntenemissierechten.

3. Om dezelfde reden is er geen manier om te bepalen hoeveel personen zich in de situatie van
eigenaar-verhuurder bevinden.

4. Zoals eerder ook al door mijn voorgangster, Vlaams minister Hilde Crevits, gemeld aan de heer
Callens, in antwoord op een vraag om uitleg in de Commissie voor Leefmilieu en Natuur,
Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van 4
juni 2008, is in het Mestdecreet resoluut gekozen voor twee belangrijke opties. Ten eerste is de
milieuvergunning losgekoppeld van de nutriëntenemissierechten, en ten tweede, bepaalt artikel 30,
paragraaf 2, derde lid van het decreet dat de Mestbank de nutriëntenemissierechten ambtshalve
toewijst aan de landbouwer. Het begrip ‘landbouwer’ staat in verordening EG/1782/2003 gedefi-
nieerd. Het gaat om één of meerdere exploitanten die een bedrijf beheren.
Vermits de nutriëntenemissierechten toegekend werden aan de landbouwer op basis van de
nutriëntenhalte, kan er geen sprake zijn van verlies van bedrijfskapitaal voor de eigenaar-verhuur-
der, vermits deze ook niet over de nutriëntenhalte beschikte. Door de loskoppeling van de nutriën-
tenemissierechten van de milieuvergunning, kan niet alleen de huidige landbouwer/huurder zijn
nutriëntenemissierechten gebruiken op een andere locatie, maar kan ook een nieuwe huurder zijn
nutriëntenemissierechten meebrengen naar de gehuurde stallen. Bij het inwerking treden van het
nieuwe mestdecreet werd zowel door de Mestbank als door de landbouworganisaties deze nieuwe
benaderingswijze toegelicht in de talrijke voorlichtingsvergaderingen, vakbladen en brochures. Dit
werd ook reeds eerder door mijn voorgangster geantwoord op de schriftelijke vraag 727 van de
heer Jan Peumans.
Vermits er geen sprake is van verlies van bedrijfskapitaal is er ook geen sprake van het uitbetalen
van een schadevergoeding. Het Mestdecreet voorziet trouwens nergens in een mogelijkheid om
schadevergoedingen uit te keren aan derden die aanspraak zouden maken op de toekenning van de
nutriëntenemissierechten.
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Vraag nr. 16
van 2 oktober 2009
van MARK DEMESMAEKER

Rendac Denderleeuw - Geurhinder

Deze zomer waren er opnieuw geregeld klachten inzake geurhinder door het vilbeluik in Denderleeuw,
de NV Rendac, dit ondanks het opgelegde saneringsprogramma.

De verbrandingsovens van Rendac bevinden zich aan de Dender in Denderleeuw, pal op de grens met
Teralfene (Affligem). Hier wordt per jaar 330.000 ton kadavers en dierlijk slachtafval verwerkt.
Tussen 2005 en 2008 is de geurhinder toegenomen. In 2008 was de geurcirkel groter dan in 1998.

1. Is de minister op de hoogte van de toenemende geurhinder tijdens de zomermaanden van het
bedrijf Rendac ?

Is het mogelijk om een overzicht te geven van het aantal klachten (vanaf 2008 tot op heden) ?

Waren er eveneens klachten over lawaaihinder? Zo ja, om hoeveel klachten gaat het hier precies
(vanaf 2008 tot op heden)?

Welke maatregelen worden hieromtrent genomen ?

Kan de minister de bevindingen meedelen van de Milieu-inspectie? Hoeveel processen-verbaal
inzake geur- en lawaaihinder werden er opgesteld (vanaf 2008 tot op heden)?

2. Gaat het hier om het niet naleven van de milieuvergunning en de milieuwetgeving met als gevolg
stankhinder, of om stankhinder ondanks het naleven van de milieuvergunning en de
milieuwetgeving ?

3. Welke hoeveelheden afvalstoffen heeft het bedrijf respectievelijk in 2008 en 2009 (tot op heden)
verwerkt?

Kan daarbij ook de verdeling worden gegeven volgens het land van herkomst ?
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1. Tijdens periodes met hoge temperaturen – zoals de zomer van 2009 – is er een grotere diersterfte
en dus een grotere aanvoer van kadavers. Bovendien zijn hogere buitentemperaturen er de oorzaak
van dat de aangevoerde kadavers in slechtere toestand zijn (= in verder gevorderde staat van
bederf). De kans op geurhinder is dus inderdaad tijdens de zomermaanden groter dan tijdens de
wintermaanden.
In tegenstelling met wat u stelt, bestaat er geen lastens Rendac NV opgelegd saneringsprogramma
in het kader van bestrijding van geurhinder. De afdeling Milieu-inspectie heeft in 2008 wel
aangemaand om een actieschema op te stellen ter beperking van de geurhinder telkens er
(infrastructuur-)werken op het bedrijf worden uitgevoerd.
In feite is er ook geen sprake van verbrandingsovens, maar wel van stookinstallaties waarin
volgens de milieuvergunning dierlijk vet mag meeverbrand worden. De stookinstallaties hebben
als doel de stoom te produceren die vereist is om het dierlijk afval de wettelijk verplichte
hittebehandeling (sterilisatie) te laten ondergaan. De geurcontour is niet jaarlijks toegenomen
tussen 2005 en 2008. Hij lag in 2006 beduidend hoger dan in 2005, maar nam daarna terug af in
2007 en in 2008. Het rapport met de geurcontour van 2009 wordt opgemaakt begin 2010 en zal
dan door de afdeling Milieu-inspectie beoordeeld worden.
In 2008 waren er 2 klachten, allebei over geurhinder: 1 klacht van een persoon en 1 klacht van de
gemeente Denderleeuw. In 2009 waren er tot op heden 33 klachten over geurhinder, waarvan er 5
afkomstig waren van 1 bepaalde klager. Van alle klachten in 2009 werden er 25 geuit nadat een
actiecomité hierover een brief verspreid had in de omliggende gemeentes.
Er waren in 2008 of 2009 geen klachten over lawaaihinder.
In de milieuvergunning van Rendac NV van 2 september 2004 wordt in de bijzondere
milieuvoorwaarden onder andere gesteld dat er een geluidsstudie moet worden opgemaakt. Rendac
NV heeft de geluidsstudie en het navolgende saneringsplan ondertussen uitgevoerd. Er moet nog
een eindevaluatie gebeuren.
Er werden in 2008 of 2009 geen processen-verbaal opgesteld door de afdeling Milieu-inspectie
inzake geur- of geluidshinder die veroorzaakt werd door Rendac NV.

2. In de milieuvergunning van Rendac NV wordt in de bijzondere milieuvoorwaarden onder andere
gesteld dat er “jaarlijks onaangekondigd 12 snuffelmetingen moeten worden uitgevoerd in
opdracht van een erkend deskundige in de discipline lucht. De bevindingen (de bepaling van de
geurdrempelafstand, de geuremissie en de straal van de geurcontour P-98,1) worden neergeschre-
ven in een rapport dat aan de AMI en de VMM moet worden overgemaakt.” In uitvoering van deze
voorwaarde wordt jaarlijks door PRG Odournet nv een studie opgemaakt over de resultaten van
hun onaangekondigde snuffelmetingen. Het aantal snuffelmetingen werd op vraag van de afdeling
Milieu-inspectie ondertussen uitgebreid naar 20 per jaar. De afdeling Milieu-inspectie is voorlopig
niet van plan om het aantal snuffelmetingen te beperken of af te schaffen. De komende jaren moet
Rendac NV alleszins deze snuffelmetingen verder laten uitvoeren en hiervan telkens een geur-
studie laten opmaken. In elke geurstudie wordt een overzicht van de geurcontouren geprojecteerd
op een kaart van Denderleeuw en omliggende gemeenten. Rendac NV leeft deze bijzondere
voorwaarde van de milieuvergunning na door het jaarlijks laten uitvoeren van de snuffelmetingen
door een erkend deskundige.
In een aantal gevallen was de geurhinder het gevolg van een defect aan een installatie van Rendac
NV, wat door het bedrijf ook gemeld werd aan de afdeling Milieu-inspectie.
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3. Rendac NV heeft een milieuvergunning voor de exploitatie van een destructielijn van dierlijk afval
met een verwerkingscapaciteit van maximaal 600.000 ton/jaar.
In 2008 werd in totaal ruim 344.000 ton dierlijk afval verwerkt. Hiervan is 9.515 ton afkomstig uit
Frankrijk, 8.697 ton uit Nederland, 7.300 ton uit Luxemburg en 120 ton uit Duitsland.
In 2009 werd tot en met het derde kwartaal in totaal ruim 235.000 ton dierlijk afval verwerkt.
Hiervan is 6.722 ton afkomstig uit Frankrijk, 3.752 ton uit Nederland, 5.690 ton uit Luxemburg,
187 ton uit Duitsland en 4 ton uit Slowakije.
Het overgrote deel van het verwerkte dierlijk afval is dus afkomstig uit België.
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Vraag nr. 17
van 2 oktober 2009
van DIRK VAN MECHELEN

Musea - 1-euromaatregel

Het 1-eurotarief waarmee jongeren onder de 26 jaar een museum kunnen bezoeken, is inmiddels al
een tijdje van kracht.

1. Hoeveel jongeren maakten sinds de invoering van de maatregel gebruik van het 1-eurotarief? Kan
de minister een overzicht per erkend museum geven?

2. Hoeveel jongeren waren uit ons land afkomstig en hoeveel uit het buitenland? Ook hier graag een
overzicht per erkend museum.

3. Op welke manier verhouden deze bezoekersaantallen zich tot de aantallen die werden gebruikt om
de aanvullende vergoeding voor deze erkende musea te berekenen? Zijn er meer jongeren dan
verwacht naar het museum gekomen? Graag opnieuw een overzicht per landelijk erkend museum
of cultureel-erfgoedinstelling.

4. Wat is de invloed van de invoering van de 1-euromaatregel voor de landelijk erkende musea op
het aantal bezoekers jonger dan 26 jaar voor de musea die lokaal of provinciaal zijn erkend? Hoe
evolueerden de bezoekersaantallen van deze musea (en meerbepaald van het aantal jongeren) ten
opzichte van voorgaande vergelijkbare periodes?
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De 1-euromaatregel is van kracht sinds 1 juli 2008. Dat is inderdaad al enige tijd, maar van bij de
invoering van de maatregel werd gecommuniceerd dat de maatregel zal worden geëvalueerd in 2011.
De maatregel zal dan twee volledige kalenderjaren ingevoerd zijn en dit is een noodzakelijke
voorwaarde om een stabiele vergelijkingsbasis te hebben. Een vergelijking op basis van één jaar houdt
immers het risico in dat men onvoldoende rekening houdt met jaarlijkse fluctuaties in de
bezoekersaantallen, die er sowieso zijn. Bij de uitgebreide analyse in 2011 kan ook het effect op lokale
en regionale musea in kaart worden gebracht. Vòòr die datum is het moeilijk uitspraken te doen over
het effect van de maatregel.
Bovendien worden de gegevens slechts per kalenderjaar opgevraagd omwille van planlast beperking
en van representativiteit van de gegevens. Maandelijkse of halfjaarlijkse bezoekerscijfers vormen geen
goede vergelijkingsbasis. De bezoekergegevens voor 2009 zijn pas begin 2010 ter beschikking. De
meest recente gegevens blijven dan ook de cijfers met betrekking tot de tweede helft van 2008, die de
toenmalig minister van Cultuur op 3 maart 2009 aan het parlement meedeelde in antwoord op de
schriftelijke vraag 89 van de heer Geert Bourgeois.
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Vraag nr. 18
van 2 oktober 2009
van CINDY FRANSSEN

Drinkwaterheffing - Vrijstellingen

De meeste Vlaamse gezinnen krijgen bij hun drinkwaterfactuur een bovengemeentelijke
saneringsbijdrage aangerekend. Een kleine groep doet ook nog aan eigen waterwinning, al dan niet in
combinatie met leidingwater. Al deze gezinnen betalen uiteindelijk een heffing op het waterverbruik.

De 60.000 gezinnen die aan eigen waterwinning doen, ontvangen dus ook een heffingsbiljet, hiervan
komen sommige groepen in aanmerking voor een vrijstelling of compensatie van de heffing. Er
bestaan twee soorten vrijstellingen of compensaties, een sociale en een ecologische.

Om in aanmerking te komen voor een sociale vrijstelling moet men aan vier voorwaarden voldoen.
Wie toch een heffingsbiljet ontvangt en in aanmerking komt voor een vrijstelling moet een
schriftelijke aanvraag indienen bij de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). De aanvraag moet
gebeuren binnen de drie maanden na ontvangst van het heffingsbiljet, samen met het ontvangen
vrijstellingsattest van de bevoegde instantie. Zo reikt de Rijksdienst voor Pensioenen, het OCMW of
de FOD Sociale Zekerheid voor de verschillende categorieën attesten uit.

Om in aanmerking te komen voor een ecologische vrijstelling moet men beschikken over een IBA
(individuele behandeling van afvalwater). De gemeente moet een attest afleveren waaruit blijkt dat de
IBA voor afvalwater werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van de Goede Praktijk en in
overeenstemming is met de voorschriften van de Vlarem II. Deze vrijstelling kan door de VMM om de
vijf jaar automatisch worden verlengd.

1. Hoeveel gezinnen verkregen een vrijstelling/compensatie die verrekend werd bij hun
drinkwaterfactuur? Graag opgesplitst in sociale en ecologische vrijstelling en in vrijstelling en
compensatie.

2. Hoeveel gezinnen verkregen al een automatische vrijstelling en dus geen heffingsbiljet? Graag
opgesplitst in sociale en ecologische vrijstelling en in vrijstelling en compensatie.

3. Hoeveel gezinnen deden in 2006, 2007 en 2008 een aanvraag voor vrijstelling/compensatie van
de heffingsbijdrage? Hoeveel werden er aanvaard? Hoeveel niet? Graag opgesplitst in sociale en
ecologische vrijstelling en in vrijstelling en compensatie.

4. Zijn er plannen om de sociale vrijstelling/compensatie aan de heffingsplichtige die instaat voor
eigen waterwinning, al dan niet in combinatie met leidingwater, verder te automatiseren? Wat zijn
de obstakels?
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5. Zijn er plannen om de sociale vrijstelling/compensatie aan derden die wonen in een woning met
eigen waterwinning, al dan niet in combinatie met leidingwater, verder te automatiseren? Wat zijn
de obstakels?

6. Zijn er plannen om de ecologische vrijstelling aan de heffingsplichtige verder te automatiseren?
Wat zijn de obstakels?

7. Wordt er bij een automatische verlenging van de ecologische vrijstelling van heffing opnieuw
gecontroleerd of de IBA nog steeds wordt uitgebaat volgens de Code van de Goede Praktijk en in
overeenstemming is met de voorschriften van de Vlarem II? Wat is de taak van de gemeente
daarin? Wat is de taak van de VMM daarin?
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1.

Facturatiejaar 2008

Bovengemeentelijke vrijstellingen Bovengemeentelijke compensaties

Manueel Automatisch Totaal Manueel Automatisch Totaal

Ecologisch (eigen
zuivering) 4.527 195 4.722 58 0 58

Sociaal 14.144 115.282 129.231 10 36.183 36.193

De cijfers zijn gebaseerd op de geaggregeerde jaarrapportering met betrekking tot facturatiejaar
2008 die, conform het samenwerkingsprotocol tussen de VMM en de drinkwatermaatschappijen,
door elke drinkwatermaatschappij werd aangeleverd. De cijfers met betrekking tot de uitgekeerde
compensaties zijn evenwel onvolledig (VMW ontbreekt).

2.

Ambtshalve (automatische) vrijstellingen/compensaties
heffing kleinverbruikers per
heffingsjaar

2006 2007 2008 2009 Totaal 2006 tem 2009

Ecologische vrijstelling 33 73 197 237 540
Sociale vrijstelling 3.998 4.395 5.613 5.847 19.853

Compensatie (sociale reden) 0 0 0 0 0

3.

Manuele vrijstellingsaanvragen heffing kleinverbruikers
heffing kleinverbruikers per heffingsjaar

2006 2007 2008
Totaal 2006 tem
2008

Ecologische vrijstelling

Aantal aanvragen 75 84 73
232

Aantal toegekend 64 64 55 183
Aantal afgewezen 11 20 18 49
Sociale vrijstelling
Aantal aanvragen 563 512 297 1.372
Aantal toegekend 408 405 164 977
Aantal afgewezen 155 107 133 395

2006 2007 2008
Totaal 2006 tem
2008

Compensatie (sociale
reden)
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Aantal aanvragen 0 0 0 0
Aantal toegekend 0 0 0 0

Aantal afgewezen 0 0 0 0

4. Het ambtshalve (automatisch) toekennen van vrijstellingen om sociale redenen is met de jaren
verder geautomatiseerd en geoptimaliseerd. De laatste uitbreiding van de ambtshalve (automat-
ische) vrijstelling dateert van 2008 toen de vrijstellingsregeling werd uitgebreid tot op gezins-
niveau. Tot en met heffingsjaar 2007 moest de heffingsplichtige zelf voldoen aan de voorwaarden
om vrijstelling te kunnen genieten. Sinds heffingsjaar 2008 is het voldoende dat één van de
gedomicilieerde gezinsleden de sociale tegemoetkoming ontvangt om vrijstelling van de heffing te
genieten. De gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is hierop
afgestemd wat ook blijkt uit het aantal ambtshalve (automatische) sociale vrijstellingen.

De cijfers tonen aan dat het aantal ambtshalve toegekende vrijstellingen jaarlijks stijgt. Het aantal
sociale vrijstellingen die manueel werden toegekend in 2008 bedraagt nog maar 3%. Bovendien
daalt het aantal manuele vrijstellingsaanvragen jaarlijks. Volgens de VMM kan dit beperkt aantal
manuele vrijstellingen moeilijk worden vermeden. Op dit ogenblik zijn er dan ook geen
bijkomende initiatieven of nieuwe procedures terzake gepland.

Heffingsjaar

Sociale vrijstelling 2006 2007 2008
Aantal manueel toegekend 408 405 164
Aantal ambtshalve (automatisch)
toegekend 3.998 4.395 5.613
Totaal toegekende vrijstellingen 4.406 4.800 5.777

Ambtshalve tov totaal (%) 91 92 97

5. Sinds heffingsjaar 2006 heeft de VMM geen enkele aanvraag van derden (tot compensatie)
ontvangen. Verdere automatisatie is bijgevolg niet aan de orde.

6. Door het sterk verminderde aantal heffingsplichtige gezinnen is VMM sinds heffingsjaar 2006 in
de mogelijkheid om de ecologische vrijstellingen individueel op te volgen. Op het einde van de
geldigheidsperiode van de verklaring van de burgemeester, schrijft de VMM de heffingsplichtige
hierover aan. Als de heffingsplichtige tijdig (vóór de opmaak van de heffingsbiljetten) een nieuw
en geldig attest bezorgt aan de VMM, past VMM de vrijstelling verder ambtshalve (automatisch)
toe en wordt geen heffingsbiljet verzonden.

7. Conform de heffingswetgeving moet het recht op vrijstelling van de heffing wegens ecologische
reden bewezen worden met een attest van de burgemeester. De controle of de IBA voldoet aan de
voorwaarden (Code van de Goede Praktijk) en het al dan niet afleveren van een attest is de
verantwoordelijkheid van de gemeente. Gedurende de geldigheidsperiode van het IBA-attest
wordt de vrijstelling van de heffing ambtshalve (automatisch) toegekend door de VMM, tenzij de
VMM beschikt over gegevens waaruit blijkt dat tijdens de geldigheidsperiode de IBA werd
gewijzigd of niet meer wordt uitgebaat volgens een Code van goede Praktijk. Als attesteerder van
het IBA-attest is het de rol van de gemeente om het niet meer voldoen van een IBA te melden aan
de VMM. Een IBA-verklaring van de burgemeester is maximum vijf jaar geldig. Na het
verstrijken van de geldigheidsperiode van de verklaring moet het recht op vrijstelling opnieuw
worden bewezen aan de hand van een verklaring van de burgemeester. Dit betekent dat na
maximum vijf jaar de IBA opnieuw moet worden gecontroleerd door de gemeente al dan niet met
een nieuw geldig attest als resultaat.
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Vraag nr. 13
van 8 september 2009
van JAN PEUMANS

Lopende overheidsuitgaven - Laattijdige betalingen

In een schriftelijke vraag (nr.109 van 12 februari 2009) vroeg ik de leden van de Vlaamse Regering
naar een overzicht wat betreft de overschrijdingen van de betalingstermijnen door de Vlaamse
overheid.

De inleiding van de betreffende vraag verwees naar een persbericht van de Confederatie Bouw. Dit
werd geïnterpreteerd als een expliciete vraag naar de verrichtingen met economische classificatiecode
7-investeringen.

Uiteraard kent de Vlaamse overheid ook in de lopende uitgaven voor goederen en diensten betalingen.

Daarom had ik van de leden van de Vlaamse Regering graag een volledig overzicht voor de
achterstand in de lopende uitgaven. Graag een overzicht sinds 2004.

1. Graag een overzicht van het aantal facturen waarbij er sprake is van een betalingsachterstand,
zowel wat voorschotten als wat het totale saldo betreft.

2. Wat is de gemiddelde overschrijdingstermijn? Graag een overzicht per departement of
beleidsdomein, per jaar.

3. Wat zijn de redenen voor deze laattijdige betalingen?

4. Om welke bedragen gaat het?

5. In hoeveel gevallen werd een gerechtelijke procedure opgestart? Kan de minister hier een stand
van zaken geven?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 16, Lieten nr. 8, Bourgeois nr. 20,
Vandeurzen nr. 18, Crevits nr. 50, Van den Bossche nr. 12, Muyters nr. 23, Schauvliege nr. 21,
Smet nr. 13).
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op vraag nr. 13 van 8 september 2009

van JAN PEUMANS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister
bevoegd voor de begroting.
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Vraag nr. 15
van 10 september 2009
van MARINO KEULEN

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs - Maatregelen

Bij de start van het nieuwe schooljaar blijken er opnieuw problemen te zijn rond leerlingenvervoer.
Meer bepaald duiken problemen op met minder- en zwakbegaafde kinderen die niet in het gewone
onderwijs terechtkunnen en dikwijls pas ettelijke kilometers ver van huis terechtkunnen in een school
met aangepast onderwijs.

Blijkbaar past de administratie Onderwijs de regels inzake leerlingenvervoer zeer strikt toe, waardoor
soms ridicule situaties ontstaan. Zo kon bijvoorbeeld onlangs in Leopoldsburg een kind niet naar de
juiste school omdat de bus het niet kon komen ophalen, terwijl die bus twee straten verder wel stopte
om een andere leerling op te halen. Deze zaak is inmiddels snel opgelost, maar toch wekt de
organisatie van het leerlingenvervoer ergernis op bij mensen die ongewild met deze toestanden
geconfronteerd worden.

Omdat er elk jaar nieuwe leerlingen bijkomen die slechts in een beperkt aantal scholen terechtkunnen,
moet het systeem van leerlingenvervoer best flexibel toegepast worden, als is het maar om aan de
ouders en hun kind(eren) toch iets te laten van vrijheid van schoolkeuze – die al sterk ingeperkt is door
de handicap van het kind.

Welke maatregelen zal de minister nemen om toestanden zoals onlangs in Leopoldsburg, waar het
probleem pas opgelost raakte nadat het de nodige media-aandacht trok, te vermijden?
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De reglementering van het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs wil het recht op vrije school-
keuze van de ouders garanderen en wil daarnaast binnen de budgettaire ruimte van de Vlaamse over-
heid kwaliteitsvol leerlingenvervoer organiseren.
Het criterium dat het recht op leerlingenvervoer bepaalt is de afstand naar de dichtstbijzijnde school
van het net van de vrije keuze die het type aanbiedt waarnaar het attest van de leerling verwijst.
Bij het meten van de afstand naar de dichtstbijzijnde school wordt een marge van 10% ingebouwd.
Het staat de ouders vrij om hun kind in te schrijven in de school die zij verkiezen. Het recht op in-
schrijving in een school is echter niet gelieerd aan het recht op vervoer naar de school die de ouders
prefereren voor hun kind.

In het concrete vervoersdossier waar u naar verwijst heeft de administratie binnen de mogelijkheden
van de bestaande regelgeving naar een aanvaardbare oplossing gezocht.

De regelgeving van het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs is de afgelopen jaren meermaals
aangepast aan een aantal hedendaagse noden. Het verlenen van afwijkingen moet echter ingebed
worden in een grondige hervorming van de regelgeving leerlingenvervoer. De algemene regelgeving
leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs zal tijdens deze legislatuur worden herbekeken. Hierbij
wordt er een evenwicht gezocht tussen het verlenen van keuzemogelijkheden aan ouders bij het
zoeken naar een aangepaste school voor hun kind enerzijds, en de organisatorische en budgettaire
beheersbaarheid van het collectief busvervoer anderzijds.
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Vraag nr. 18
van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Ministeriële kabinetten - Samenstelling

De ministers laten zich omringen door kabinetsmedewerkers die beleidsvoorbereidend werk
verrichten.

Er werd ook in het verleden reeds herhaaldelijk een afslanking van het aantal kabinetsmedewerkers in
het vooruitzicht gesteld en niet het minst om budgettaire redenen.

Graag had ik een antwoord ontvangen op volgende vragen:

1. Over hoeveel medewerkers mocht initieel een ministerieel kabinet beschikken op het ogenblik van
de samenstelling van de Regering?

2. Kan een overzicht gegeven worden per kabinet:
- volgens de rang van elke medewerker
- volgens de verhouding man/vrouw?

3. Welke zijn de totale personeels- en werkingskosten per kabinet (eventueel huur gebouwen
inbegrepen)?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 23, Lieten nr. 13, Bourgeois nr.
33, Vandeurzen nr. 25, Crevits nr. 66, Van den Bossche nr. 21, Muyters nr. 28, Schauvliege nr.
28 en Smet nr. 18).
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ANTWOORD

op vraag nr. 18 van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Vlaams minister Kris Peeters, bevoegd voor
het algemeen regeringsbeleid.
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Vraag nr. 19
van 15 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

Spijbelgedrag - Verlies van schooltoelage

Het Vlaams Parlement keurde op 30 mei 2007 het decreet over de studiefinanciering van de Vlaamse
Gemeenschap goed, waardoor meer gezinnen in aanmerking komen voor een school- of studietoelage.
Sinds het schooljaar 2007-2008 komen meer gezinnen in aanmerking voor een schooltoelage in het
secundair en een studietoelage in het hoger onderwijs. Sinds het schooljaar 2008-2009 is ook een
aanvraag mogelijk voor kleuters, kinderen in de lagere school en leerlingen in het deeltijds secundair
onderwijs.

Een andere doelstelling van het decreet is het spijbelen tegengaan. Zowel in het lager en secundair als
in het deeltijds leerplichtonderwijs. Zo bepaalt het decreet dat, indien de leerling én tijdens het
betrokken schooljaar én tijdens het laatst gevolgde schooljaar de vastgestelde grenzen van
schoolverzuim of spijbelen overschrijdt, de schooltoelage voor het betrokken schooljaar kan worden
teruggevorderd.

Ook voor kleuters gelden voorwaarden: om een schooltoelage te ontvangen, moeten kleuters een
minimumaantal halve dagen op school aanwezig zijn.

1. Hoeveel leerlingen in Vlaanderen kwamen het voorbije schooljaar niet in aanmerking voor/of
verloren hun schooltoelage wegens spijbelgedrag?

Kan de minister cijfers geven per provincie en per onderwijsniveau: kleuter-, lager, secundair en
deeltijds onderwijs?

Kan de minister cijfers geven per arrondissement en per onderwijsniveau: kleuter-, lager,
secundair en deeltijds onderwijs?

2. Hoeveel kleuters waren het voorbije schooljaar minder dan het vastgelegde minimumaantal halve
dagen op school?

Hoeveel is dit meer/minder dan het schooljaar 2007-2008?
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1. Ik moet beginnen met een kanttekening bij de cijfergegevens die het geacht lid hieronder vindt.
Deze cijfers zijn nog niet volledig. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat nog niet alle
scholen de zending rond de aanwezigheid van de kleuters hebben ingestuurd. Anderzijds heeft de
afdeling Studietoelagen een aantal controles rond de pedagogische voorwaarden basisonderwijs en
secundair onderwijs om technische redenen nog niet kunnen uitvoeren.

Ik beschik evenmin over cijfergegevens per provincie en per arrondissement, en ook de opsplitsing
per onderwijsniveau is niet helemaal zoals u het had gevraagd want In de gegevens over de
terugvorderingsredenen wordt momenteel geen splitsing gemaakt naar deeltijds beroepsecundair
onderwijs.

- Kleuter- en lager onderwijs:

In 2008-2009 waren 100 leerplichtige kleuters (6 jaar of ouder) en 699 leerlingen lager onder-
wijs problematisch afwezig op school. De gegevens van de niet leerplichtige kleuters zijn nog
niet gekend.

- Secundair onderwijs:

Voor het schooljaar 2007-2008 werden tot nog toe 34 dossiers van leerlingen secundair
onderwijs in terugvordering gesteld wegens uitschrijving van meer dan 15 opeenvolgende
dagen. Voor het schooljaar 2008-2009 werden 52 dossiers van leerlingen secundair onderwijs
in terugvordering gesteld wegens uitschrijving van meer dan 15 opeenvolgende dagen.
7 leerlingen waren problematisch afwezig (spijbelen) gedurende twee opeenvolgende jaren
(schooljaren 2007-2008 en 2008-2009). Dit zijn voorlopige cijfers die nog zullen toenemen,
vermits in slechts ongeveer 10% van deze dossiers de pedagogische voorwaarden werden
gecontroleerd.

2. Er is leerplicht vanaf zes jaar. Daarom spreekt men bij kleuters onder zes jaar van voldoende
dagen aanwezigheid en bij leerplichtige kleuters (zes jaar en ouder) en leerlingen lager onderwijs
over spijbelen.
De registratie van afwezigheden bij kleuters gebeurt voor het eerst vanaf het schooljaar 2008-
2009. De maatregel rond spijbelen kon daarvoor nog geen uitwerking hebben. Een vergelijking
maken met voorgaande scholjaren is bijgevolg niet mogelijk.
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Vraag nr. 20
van 16 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

Pensioenrechten hoger onderwijs - Niet-verworven weddeschalen

Het koninklijk besluit van 7 mei 2004 tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid en § 2, vierde lid van
de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen voorziet dat een aantal mandaten
van personeelsleden in het onderwijs, voor de berekening van het pensioen, gelijkgesteld worden met
een vaste benoeming. In het hoger onderwijs worden de mandaten van algemeen directeur,
departementshoofd en van bibliothecaris gelijkgesteld.

In het onderwijs worden ook personeelsleden aangesteld die boven hun vaste benoeming een mandaat
uitoefenen waarvoor zij een vergoeding ontvangen. Voorbeelden zijn: ICT-systeembeheerders, ICT-
coördinatoren, opleidingscoördinatoren, adjuncten van algemeen directeurs of departementshoofden.

Er wordt bij deze personeelsleden bij de uitbetaling van de mandaatvergoeding door de bevoegde
diensten 7,5 % voor het Fonds der Overlevingspensioenen afgehouden. De pensioenen ten laste van de
schatkist worden voor andere personen met een mandaat dan deze genoemd in het KB van 7 mei 2004
enkel berekend op het (hoogst) benoemde ambt (exclusief de mandaatvergoeding).

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 98 van 20 november 2008 (Websitebulletin
publicatiedatum 15-01-2009) antwoordde de toenmalige minister van Onderwijs dat deze complexe
problematiek grondig bestudeerd zou worden en dat het onderzoek nog lopende was.

1. Kan de minister een stand van zaken geven van het onderzoek?

2. Zijn de resultaten van het onderzoek reeds bekend? Zo ja, hoe luiden die?

3. Acht de minister het wenselijk dat de bijkomende bezoldiging voor andere dan de decretaal
geregelde mandaten mee in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen?

Zo ja, via welk regelgevend initiatief kan dit worden aangepast?
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1-3. Ik bevestig hierbij het engagement van mijn voorganger. Ik kan hierover echter pas einde
november meer informatie bezorgen. Ik wens mij in afwachting daarvan dan ook niet uit te
spreken over uw vraag met betrekking tot de bijkomende bezoldiging voor andere dan de
decretaal geregelde mandaten.
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Vraag nr. 21
van 16 september 2009
van AN MICHIELS

Faciliteitenscholen - Aanwervingsvereisten inzake taalkennis

Vorige legislatuur aanvaardde het departement Onderwijs de subsidiëring van tijdelijke aanstellingen
voor een bepaalde duur in de Franstalige faciliteitenscholen in Vlaanderen, ook als het Selorattest niet
voorafgaand aan de indiensttreding kon worden voorgelegd. Hierdoor werden aanstellingsbeslissingen
van gemeentebesturen die door de toezichthoudende overheden werden geschorst of vernietigd,
meestal omgezet in een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur.

In mei 2006 verklaarde toenmalig onderwijsminister Vandenbroucke in dat verband dat “een
ongenuanceerde toepassing van de taalwetten ertoe zou leiden dat het departement Onderwijs elke
subsidiëring zou moeten stopzetten”.

Ik meen te hebben begrepen dat het in de bedoeling van deze regering ligt om een assertief Vlaams
beleid te voeren.

In het licht daarvan had ik van de minister graag vernomen of de Vlaamse Regering met betrekking tot
de dubbele aanwervingsvereiste inzake taalkennis, dezelfde houding aanneemt als de vorige Vlaamse
Regering, dan wel of ze staat op een strikte toepassing van de twee verschillende wetten die elk
voorwaarden inzake taalkennis opleggen?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Smet (vraag nr. 21) en Bourgeois (nr. 35).
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De problematiek van de cumulatieve toepassing van onderwijstaalregeling en bestuurstaalregeling is
door het Grondwettelijk Hof in een arrest van 3 mei 2006 aan een grondwettelijke toets onderworpen.
Het Hof heeft toen geoordeeld dat beide regelingen inderdaad cumulatief van toepassing zijn op
onderwijspersoneel. Maar het Hof stelde ook dat de regeling zoals ze was uitgewerkt niet aan de
grondwet voldeed. Het feit dat bewijzen van taalkennis, behaald in het stelsel van de ene regeling geen
waarde hadden in het andere stelsel, kon voor het Hof niet door de beugel. Bovendien werd de
regeling niet aangepast geacht aan de aard van de functie van gewone leraren in de faciliteitenscholen.

In de voorbije legislatuur werd daarom beslist deze kwestie op te lossen in het ruimere geheel van
bepalingen inzake de vereiste taalkennis van het onderwijspersoneel. In Onderwijsdecreet XIX van 8
mei 2009 werd de regeling inzake taalkennis van het personeel grondig hervormd.

In het nieuwe artikel 19 quater van het decreet rechtspositie personeel van het gesubsidieerd onderwijs
staat nu het volgende:

“Artikel 19quater. Indien de bestuurstaal niet dezelfde taal is als de onderwijstaal, moet het
personeelslid dat behoort tot een selectie- of bevorderingsambt van het bestuurs- en onderwijzend
personeel, tot een pedagogische begeleidingsdienst, tot het ambt van administratief medewerker of een
ambt van het administratief personeel de bestuurstaal beheersen op niveau B1 van het
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.
Indien de bestuurstaal niet dezelfde taal is als de onderwijstaal, moet het personeelslid dat niet
bedoeld is in het eerste lid de bestuurstaal beheersen op niveau A2 van het Gemeenschappelijk
Europees Referentiekader voor Talen.”

Dit houdt in dat een personeelslid in een faciliteitenschool de bestuurstaal (Nederlands) voortaan moet
kennen op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen indien hij directeur is of
administratief personeelslid. De andere personeelsleden, zoals de leerkrachten, komen maar zeer
sporadisch met de administratie of de inrichtende macht in aanraking en kunnen volstaan met een
basiskennis Nederlands (A2 van het Europees Referentiekader voor Talen). Deze regeling geldt
voortaan voor alle faciliteitenscholen, ongeacht tot welk net ze behoren.

Hierdoor hebben we niet langer te maken met een dubbele aanwervingsvereiste inzake taalkennis maar
met één geïntegreerde regeling. Aangezien het voldoen aan de taalregeling ook een
subsidiëringsvoorwaarde is, zal het ministerie de taalkennisvereiste strikt controleren. De
personeelsleden die niet voldoen, komen niet in aanmerking voor bezoldiging. Daar tegenover staat
dat de manieren waarop en personeelslid zijn/haar taalkennis kan bewijzen aanzienlijk verruimd zijn,
en dat die verruiming natuurlijk ook voor deze personeelsleden zal gelden. De personeelsleden zullen
hun taalkennis kunnen bewijzen aan de hand van hun diploma en door een taalexamen af te leggen,
zoals vroeger. Maar bovendien zullen ze andere bewijzen van hun taalkennis (bv. behaald in een
Centrum voor Volwassenenonderwijs, of via een buitenlandse talenopleiding die door de Nederlandse
Taalunie is erkend) kunnen inbrengen. Ook de overgangsbepaling waarbij personeelsleden gedurende
een periode van 3 jaar kunnen aangesteld worden zonder dat ze voldoen, heeft algemene gelding en
kan dus ook door deze personeelsleden worden ingeroepen.
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Vraag nr. 22
van 17 september 2009
van TOM DEHAENE

Onderwijspersoneel - Digitale salarisbrieven

Elk personeelslid in het onderwijs kreeg voor de betaling van mei 2009 een papieren salarisbrief met
begeleidende brief. Daarin stond te lezen dat zij vanaf juni 2009 ofwel een papieren versie, ofwel een
elektronische versie (na inschrijving via internetbankieren) konden ontvangen. Dat laatste gebeurt via
“Zoomit”.

1. Hoeveel personeelsleden maken intussen gebruik van de elektronische salarisbrief? Over welk
percentage van het geheel gaat dit?

2. Wat is de kostprijs hiervan?

3. Welke besparing levert dit op in vergelijking met het opsturen van een papieren versie naar de
personeelsleden die nu zijn overgeschakeld?

4. Welke eventuele initiatieven plant de minister om nog meer mensen te overtuigen om over te
schakelen naar een elektronische versie?
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De elektronische salarisbrief is een project dat werd uitgewerkt door het Agentschap voor Onderwijs-
diensten (AgODi), een agentschap binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming dat onder mijn
bevoegdheid valt. Eén van de kerntaken van AgODi bestaat uit het tijdig en correct uitbetalen van het
salaris van de onderwijspersoneelsleden van het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunst-
onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), de inspectie en pedagogische begeleidings-
diensten. Ook de personeelsleden van het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs, die betaald
worden door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS), kunnen
hun salarisbrief elektronisch aanvragen. Voor het hele onderwijs spreken we in totaal over ongeveer
180.000 personeelsleden. Elk personeelslid kreeg t.e.m. mei 2009 een papieren salarisbrief in de bus,
telkens als er een wijziging in het loon was.

Vanaf 1 juni 2009 kunnen de meeste onderwijspersoneelsleden ook intekenen op de elektronische
salarisbrief. Ze kunnen hun salarisbrief met andere woorden digitaal ontvangen. Alvorens deze stap te
zetten, heeft AgODi met het Gemeenschapsonderwijs, de koepels van inrichtende machten en de
vakbonden overlegd. Er bleek een breed draagvlak te zijn voor het aanbieden van de elektronische
salarisbrief. Ik wil wel extra benadrukken dat elk onderwijspersoneelslid de vrije keuze heeft tussen de
papieren of de digitale salarisbrief. Men kan trouwens op elk moment kiezen om terug te keren naar de
papieren salarisstrook.

Aan het elektronische salarisbriefje zijn een aantal voordelen verbonden. Men heeft de gegevens altijd
ter beschikking, het personeelslid krijgt elke maand een salarisbrief, er wordt heel wat papier bespaard
en vooral: het systeem is veilig en betrouwbaar.

1. Op 6 oktober 2009 hadden al 18.452 onderwijspersoneelsleden ingetekend op de elektronische
loonbrief, wat neerkomt op ongeveer 10,28%. Voor de digitale salarisbrief werkt AgODi samen
met ISABEL, een samenwerkingsprotocol dat de banksector daarvoor heeft afgesloten. De enige
voorwaarde voor het aanvragen van de elektronische loonbrief is dat het personeelslid toegang
heeft tot thuisbankieren. Het personeelslid moet de Zoomit-knop aanklikken en kennisnemen van
de algemene gebruikersvoorwaarden om op een eenvoudige manier het salarisbriefje op het
scherm te krijgen.

2. De totale kostprijs van dit innovatieproject bedraagt 152.923 €. Deze kostprijs behelst de aanpas-
singen aan het bestaande salarissysteem en het implementeren van de verschillende document-
types bij de document service provider.

De kostprijs voor de aanlevering van de 18.452 elektronische salarisbrieven bedraagt op maand-
basis 2.599 € (Zoomitkost en document service provider kost). De kostprijs voor de bijkomende
functionaliteit (ook archiveren van de salarisbrieven die niet via Zoomit zijn afgeleverd) bedraagt
4.207 € per maand.

3. Sinds de invoering van de elektronische salarisbrief op 29 mei 2009 werden al 48.515 papieren
salarisbrieven elektronisch aangeleverd en dus niet op papier afgedrukt en verstuurd.
Als men enkel de prijs van de priorzending zou aanrekenen, dan betekent dit al een besparing van
28.624 € (48.515 x 0,59 €). Daarnaast is er ook een economische kostprijs van de verzending van
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een papieren salarisbrief (papier, omslag, printerkosten, portkosten, personeelskosten…). Als men
rekening houdt met een schatting van deze economische kostprijs op 2,5 € per salarisbrief, dan
betekent dit voor deze vier maanden al een besparing van 121.288 € (48.515 x 2,5 €).

Naast de economische opbrengst moet ook rekening gehouden worden met het positieve effect van
de elektronische salarisbrief op het milieu. Zoals blijkt uit het succes van dit project, zijn de
personeelsleden uit het onderwijs gemotiveerd om ook hun bijdrage te leveren.

4. De brede communicatiecampagne aan het einde van vorig schooljaar, heeft ongetwijfeld bijge-
dragen tot het succes van dit project: alle personeelsleden kregen een brief, er werd gecommu-
niceerd via Schooldirect en Lerarendirect, er werd een website ontwikkeld met veelgestelde
vragen. Mijn administratie heeft daarnaast op de jaarlijkse Ronde van Vlaanderen voor school-
directeurs toelichting gegeven bij dit nieuwe initiatief. Maar ook diverse sociale partners hebben in
hun publicaties het project bekend gemaakt en ondersteund.

AgODi plant nog verdere informatierondes om het onderwijspersoneel te sensibiliseren om over te
schakelen naar een elektronische versie. Het agentschap zal ook de nieuwe onderwijspersoneels-
leden aanschrijven en informeren over de elektronische salarisbrief.

Daarnaast is ISABEL momenteel nog in onderhandeling met andere banken die in de nabije
toekomst hopelijk in het Zoomit-verhaal instappen. Zo kunnen nog meer onderwijspersoneels-
leden intekenen op de elektronische loonbrief.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 23
van 17 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Lokaal flankerend onderwijsbeleid - Gemeentelijke rapportering

Het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid van 30 november 2007 stimuleert gemeenten
tot het voeren van een onderwijsbeleid. Op die manier krijgen steden en gemeenten de kans om voor
alle scholen op hun grondgebied een onderwijsbeleid te ontwikkelen. Bovendien helpt het om
initiatieven die op het centrale niveau worden genomen te implementeren, rekening houdende met de
lokale context.

Sinds de invoering van het decreet blijken heel wat gemeenten overspoeld te worden met vragen
omtrent de sociale en vooral andere voordelen. Er heerst bij de scholen onduidelijkheid over welke rol
een gemeente moet of kan spelen.

Om de Vlaamse Regering toe te laten het decreet te evalueren, is in artikel 13 van dit decreet bepaald
dat de lokale besturen jaarlijks aan de Vlaamse Regering een overzicht bezorgen van de beslissingen
over de sociale en andere voordelen, evenals de staat van gedane uitgaven.

Vorige legislatuur heb ik via een schriftelijke vraag (nr. 130 van 19 december 2008) al een overzicht
gevraagd van de lokale besturen die conform bovenvermeld artikel een overzicht aan de Vlaamse
Regering hebben bezorgd. Uit het antwoord van de toenmalige minister bleek dat de gegevens pas
tegen 1 maart werden verwacht. De volledige lijst zou mij nadien worden bezorgd. Dit is niet gebeurd.

1. Kan de minister de lijst (graag gerangschikt per provincie) meedelen van de lokale besturen die
conform artikel 13 van bovenvermeld decreet een overzicht aan de Vlaamse Regering hebben
bezorgd? Graag ook per lokaal bestuur met vermelding van de sociale en andere uitgaven die ze
hebben toegekend, alsook de staat van de gedane uitgaven.

2. Wordt er nagegaan of de lokale besturen die geen overzicht aan de Vlaamse Regering bezorgen,
wel degelijk geen sociale en andere voordelen hebben toegekend? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom
niet?

3. Kan de minister een overzicht bezorgen van de diverse verschillen in sociale en andere uitgaven
die er in het kader van lokaal flankerend onderwijsbeleid bestaan op het terrein? Zo neen, waarom
niet?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 23 van 17 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Het was de bedoeling van mijn voorganger om vanuit het beleidsdomein Onderwijs een separate
bevraging te organiseren van de lokale besturen overeenkomstig artikel 13 van het decreet van 30
november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau. Dit artikel bepaalt dat de
lokale besturen jaarlijks een overzicht bezorgen van de beslissingen met betrekking tot sociale en
andere voordelen evenals de staat van gedane uitgaven.

Er is overleg gevoerd tussen de administratie onderwijs en de administratie van het beleidsdomein
bestuurszaken over de mogelijkheid om een groot deel van de informatie, met naam de “staat van
gedane kosten” af te leiden uit de ingediende rekeningen van de steden en gemeenten. Uit de
gesprekken is gebleken dat de kostensoorten zoals bepaald in de rekeningen niet toelaten de nodige
gegevens te verstrekken. Wel is duidelijk dat de voordelen toegekend in jaar x en de staat van gedane
kosten van datzelfde jaar niet op hetzelfde moment kunnen worden verstrekt.

Dit alles betekent dat we dus wel degelijk zullen moeten overgaan tot een individuele bevraging van
de gemeenten en steden. Ik verwacht dat alle meldingen uiterlijk juli 2010 zullen geïnventariseerd zijn.
De volledige lijst zal u dan bezorgd worden.
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Vraag nr. 24
van 17 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

School- en studietoelagen - Stand van zaken

Het Vlaams Parlement keurde in mei 2007 het nieuwe decreet over studiefinanciering goed.

Daardoor komen sinds het schooljaar 2007-2008 meer gezinnen in aanmerking voor een schooltoelage
in het secundair en een studietoelage in het hoger onderwijs.

Sinds het schooljaar 2008-2009 is ook een aanvraag mogelijk voor kleuters, kinderen in de lagere
school en leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs.

Eén van de doelstellingen van het nieuwe decreet is dat één op vier leerlingen in elk studieniveau in
aanmerking komt voor studiefinanciering.

1. In welke mate werd deze doelstelling bereikt in het schooljaar 2008-2009? Kan de minister
concrete cijfers geven per studieniveau?

2. Welke initiatieven m.b.t. communicatie naar de doelgroepen worden dit schooljaar opgezet om het
aanvragen van een school- of studietoelage te maximaliseren?
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ANTWOORD

op vraag nr. 24 van 17 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

1. Het decreet van 8 juni 2007 had onder meer als streefdoel één op vier leerlingen in aanmerking te
laten komen voor studiefinanciering. Onderstaande tabel leert ons dat deze doelstelling in de
meerderheid van de Vlaamse provincies ruimschoots is bereikt. Enkel Vlaams-Brabant (zonder het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest) heeft voorlopig de doelstelling niet gehaald. Ongetwijfeld speelt
hier het welvarende karakter van deze provincie een rol. Toch heb ik mijn administratie gevraagd
te onderzoeken of er nog andere oorzaken zijn zodat ik meer aangepaste (communicatie-) initiatie-
ven kan nemen voor Vlaams-Brabant.

School- en academiejaar 2008-2009

De schoolbevolking per provincie en onderwijsniveau t.o.z. van het aantal
toekenningen en aanvragen per provincie (toestand op 27 juli 2009)

Kleuteronder
wijs

PROVINCIE School-
bevolking KO Aanvragen

% aanvragen/
schoolbevolking

Toekenningen
KO

% toekenningen/
schoolbevolking

ANTWERPEN
59820 23701 39,62 16847 28,16

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJ
K GEWEST

10176 4882 47,98 3875 38,08

LIMBURG 26728 11636 43,53 7676 28,72
OOST-
VLAANDEREN

48910 17445 35,67 11477 23,47
VLAAMS
BRABANT

34967 8309 23,76 5125 14,66
WEST-
VLAANDEREN

35889 12545 34,96 7750 21,59
Lager onderwijs

PROVINCIE School-
bevolking LO Aanvragen

% aanvragen/
schoolbevolking

Toekenningen
LO

% toekenningen/
schoolbevolking

ANTWERPEN
113186 42382 37,44 31598 27,92

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJ
K GEWEST

14258 6548 45,93 5150 36,12

LIMBURG 53822 22366 41,56 16142 29,99
OOST-
VLAANDEREN

92490 32970 35,65 23453 25,36

VLAAMS
BRABANT 64849 15397 23,74 10496 16,19
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WEST-
VLAANDEREN

72236 25412 35,18 17652 24,44
Secundair
onderwijs

PROVINCIE School-
bevolking SO Aanvragen

% aanvragen/
schoolbevolking

Toekenningen
SO

% toekenningen/
schoolbevolking

ANTWERPEN
129055 49716 38,52 37441 29,01

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJ
K GEWEST

13985 4973 35,56 3563 25,48

LIMBURG 66405 27953 42,09 21115 31,80
OOST-
VLAANDEREN

102708 36440 35,48 26859 26,15
VLAAMS
BRABANT

62151 17750 28,56 12329 19,84
WEST-
VLAANDEREN

89062 33265 37,35 24101 27,06

2. Op het vlak van communicatie zijn er voor het school- en academiejaar 2009-2010 verschillende
initiatieven genomen:

a. Folders, aanvraagformulieren en affiches
Elke school, hogeschool en universiteit ontvingen op het einde van het schooljaar 2008-2009
een pakket aanvraagformulieren, folders en affiches. Hiermee konden ze hun leerlingen,
studenten en ouders al informeren over de aanvraag voor 2009-2010. Ook bij de start van
2009-2010 zijn er nog heel wat pakketten verspreid. Elke intermediaire partner (vakbonden,
OCMW’s, gemeenten, LOP’s, …) ontving ook een pakket.

b. TV-campagne
Tijdens de laatste helft van augustus - bij de start van het aanvraagjaar en dus vroeger dan
anders - en de eerste helft van september zijn er spots uitgezonden op de regionale zenders.
Tijdens de tweede week van september was er ook een kort ‘studietoelagemoment’ na de
weerflash op VTM.
Het grote aantal aanvragen dat in de laatste week van augustus reeds was ingediend, wees erop
dat de nieuwe maatregelen van het decreet van 2007 voldoende gekend zijn. Daarom werd - in
tegenstelling tot 2008-2009 - dit jaar niet gekozen voor een grootscheepse landelijke
campagne bij de start van het nieuwe school- en academiejaar Uiteraard zal ik dit blijven
monitoren om te zien of een herinneringscampagne nodig is in het midden van het school- en
academiejaar.

c. Actie hernieuwers
De traditie elke hernieuwer aan te schrijven om hem of haar erop te attenderen een aanvraag te
doen voor 2009-2010 werd ook nu verder gezet. De hernieuwers kleuter-, lager- en secundair
onderwijs kregen een brief met aanvraagformulier in de bus rond 1 september. De studenten
hoger onderwijs kregen een brief zonder aanvraagformulier rond 15 september. De hernieu-
wers met een emailadres ontvingen een mail met dezelfde boodschap. Begin oktober vertrekt
er een mail naar de instellingen Hoger Onderwijs om de studenten erop attent te maken de
studietoelage aan te vragen.

d. Sensibilisering van de scholen via de Rondes van Vlaanderen, Schooldirect, Lerarendirect
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Reeds in mei – juni 2009 werd informatie gegeven over de schooltoelagen tijdens de Rondes
van Vlaanderen van het ministerie naar de scholen van het basis- en secundair onderwijs. Ook
in School- en Lerarendirect verscheen een artikel om de schooldirecteurs en de leerkrachten te
melden dat het nieuwe aanvraagjaar begonnen is. Een agenda met de verschillende zitdagen
was bijgevoegd, en de actie naar de hernieuwers werd ook vermeld.

e. Klasse
Het thema schooltoelagen wordt ter sprake gebracht in de verschillende tijdschriften van
Klasse en via TV Klasse. Op deze manier bereiken we niet alleen leraren (Klasse), maar ook
ouders (Klasse voor Ouders), leerlingen (Maks!) en intermediairs (Klasse Xtr Strong),

f. Zitdagen en invulmomenten
De afdeling organiseert in samenwerking met steden en gemeenten, OCMW’s, scholen enz
een groot aantal zitdagen en invulmomenten. Tijdens deze dagen kunnen burgers hulp krijgen
bij het invullen van een aanvraag of een antwoord op vragen rond de school- of
studietoelagen.
Elke maandag en woensdag worden er bij de afdeling Studietoelagen in Brussel en de vijf
provinciale hoofdsteden bezoeknamiddagen georganiseerd.
Op 30 september 2009 werden reeds 3283 bezoekers ontvangen.

g. Intermediaire partners
Om de moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken wordt er samengewerkt met intermediaire
partners, zoals vakbonden, CLB’s, Gezinsbond, vereniging voor armen, enz… Deze samen-
werking is in 2008-2009 verder uitgebouwd en geïntensifieerd.

h. Andere communicatiekanalen
Nog verschillende andere communicatiekanalen zijn ingezet:
 het gratis telefoonnummer 1700 voor informatie en hulp bij het invullen van het

aanvraagformulier,
 de website www.studietoelagen.be, waarop het online aanvraagformulier kan ingevuld

worden,
 persconferentie, persmededeling, reportages in de Gazet van Antwerpen en het Belang

van Limburg,
 tijdens de studie-informatiedagen voor de laatstejaars van het secundair onderwijs

tijdens de maanden januari tot maart zal informatie verstrekt worden over school- en
studietoelagen,

 informatie over studietoelagen verschijnt in de schoolagenda’s van het secundair en het
basisonderwijs (dit laatste is nieuw) van het VSKO,

 teletekst,
 advertentie in 13 (het maandblad voor de personeelsleden van de Vlaamse Overheid),
 …

Het zoeken naar nieuwe communicatie-initiatieven – parallel met de monitoring van de aanvragen –
blijft een constant aandachtspunt van mijn administratie.
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Vraag nr. 25
van 22 september 2009
van PETER GYSBRECHTS

Geweld op school - Monitoring

Naar aanleiding van enkele gewelddadige incidenten op en rond Vlaamse scholen, beloofde voormalig
minister Vandenbroucke dat zijn administratie een bezoek zou brengen aan Nederland, naar aanleiding
van het actieplan dat zij ontwikkelden na een aantal gelijkaardige incidenten.

De aanpak van geweld op school tussen beide regio’s is op vele vlakken gelijklopend. Twee nieuwe
Nederlandse initiatieven waren echter opmerkelijk en het bestuderen waard.

Wat betreft de monitoring van gewelddaden op school nam de minister het initiatief om dit verder te
laten onderzoeken naar haalbaarheid en functionaliteit.

Daarnaast gebruikt men in Nederland ook kwaliteitsteams veiligheid die scholen tips en
verbeteringsmogelijkheden meegeven met betrekking tot hun veiligheidsbeleid. De toenmalige
minister beloofde de resultaten van de werking van dergelijke teams te evalueren.

1. In welke fase zit het onderzoek naar de monitoring van gewelddaden op school? Heeft de
administratie reeds een voorstel voor een gelijkaardig systeem?

2. Heeft de administratie de werking van de kwaliteitsteams veiligheid reeds kunnen evalueren? Zo
ja, wat zijn de conclusies van die evaluatie?
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ANTWOORD

op vraag nr. 25 van 22 september 2009

van PETER GYSBRECHTS

1. Bij de thema’s voor onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek voor
2009, 1e ronde, werd het thema “Anti sociaal gedrag op school: haalbaarheidsstudie van een
monitoringsysteem” opgenomen. Het gevraagde onderzoek moet nagaan of en hoe een monito-
ringsysteem kan uitgewerkt worden om de incidentie van anti sociaal gedrag op school en de
onveiligheidsgevoelens bij leerlingen en leerkrachten op te volgen. De volledige tekst van de
onderzoeksoproep kan u vinden op de website http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/oproepen-
obpwo/oproep_2009/default.htm
Er werden 2 onderzoeksaanvragen op dit thema ingediend. Deze aanvragen dienen zowel door een
beleidscommissie als door het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek beoordeeld te worden. De
gunningsprocedure wordt in december afgerond wanneer de Vlaamse regering een beslissing
neemt over de toewijzing van de OBPWO- projecten. Dit betekent dat het onderzoek ten vroegste
in januari 2010 kan van start gaan.

2. Mijn administratie houdt regelmatig contact met de Nederlandse administratie over de initiatieven
die zij nemen in het kader van geweld op school. Zo zaten zij op 3 april 2009 nog samen omtrent
dit thema. Er wordt wederzijds informatie uitgewisseld met betrekking tot de lopende initiatieven
in Nederland en in Vlaanderen. Wat betreft de Nederlandse kwaliteitsteams veiligheid, deze zijn
actief in de Nederlandse scholen sinds juli 2008. Momenteel wordt hiernaar een reflectieonder-
zoek uitgevoerd. De belangrijkste vragen hierbij zijn:

o het aantal bezochte scholen, belangrijkste knel/aandachtspunten en (gerealiseerde)
oplossingen;

o zijn scholen na consultatie van de kwaliteitsteam daadwerkelijk aan de slag gegaan met
sociale veiligheid, en zo ja hoe;

o wat is de tevredenheid van scholen over de begeleiding door de kwaliteitsteams en over
hun deskundigheid.

Over de resultaten van dit onderzoek zou half november gecommuniceerd worden naar de
Nederlandse tweede kamer en mijn administratie zou de resultaten daarna ook ontvangen. Zij
volgt dit verder op.
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Vraag nr. 26
van 23 september 2009
van PETER GYSBRECHTS

Milieuzorg op school - Initiatieven

Het onderwijs doet grote inspanningen om rationeel om te springen met afval, energie en water. Via
MOS (Milieuzorg Op School) hebben in de provincie Antwerpen alleen al meer dan 476 basis- en 240
secundaire scholen een milieuzorgsysteem.

Noodzakelijk, aangezien er gemiddeld 102 kg afval per kind per jaar in de Vlaamse scholen circuleert.
Een cijfer dat trouwens uit VUB-onderzoek in stijgende lijn blijkt te gaan tegenover 100 kg per kind in
2001.

Blijkbaar zijn er ook scholen die hun afvalberg willen terugdringen door kinderen hun eigen afval van
snoep, drank, enzovoort, terug mee naar huis te laten nemen.

Deze praktijk lijkt niet de juiste aanpak om de doelstellingen rond milieuzorg te halen. Ouders en
kinderen moet men bewust maken van hun ecologische voetafdruk door preventie en informatie.
Dergelijke maatregelen lijken in dat bewustwordingsproces niet thuis te horen. Uit hetzelfde
onderzoek blijkt dat scholen minstens 50 % van hun afvalberg kunnen verkleinen, mits de juiste
aanpak en methodiek.

1. In welke mate worden dergelijke maatregelen voor scholen geëvalueerd of bijgestuurd?

2. Moeten de regels in verband met het afvalbeheer op Vlaamse scholen niet beter omkaderd of
verder uitgewerkt worden?

3. Neemt de minister nog extra initiatieven om het aantal MOS-scholen te verhogen?
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1. De studie waar u naar verwijst werd verricht door de heer Philippe Van de Velde. Deze studie,
uitgevoerd in het kader van een proefschrift, handelt enkel over de afvalstromen in het secundair
onderwijs en de resultaten ervan kunnen dus niet worden geëxtrapoleerd met betrekking tot het
hele Vlaamse onderwijs. In deze studie komt de auteur tot het besluit dat de gemiddelde leerling
secundair onderwijs in 2001 iets meer dan 100 kg afval per jaar produceert. Het is mij niet bekend
uit welke studie het getal 102 kg, waar de vraagsteller naar verwijst, is gehaald. Er zijn voor zover
mij bekend geen cijfers beschikbaar van de periode na 2001, zodat het niet mogelijk is om ver-
gelijkingen te maken of tendensen te duiden mbt de hoeveelheid afval per school en per leerling.
Uit het onderzoek is wel gebleken dat er grote verschillen optreden tussen scholen onderling. Deze
houden verband met de ligging van de school, het publiek, de onderwijsvormen en studierichtin-
gen die worden aangeboden enzovoort.
Scholen die deelnemen aan het MOS (Milieuzorg Op School)-project leveren grote inspanningen
om hun afvalberg te verminderen. Het MOS-project schenkt niet alleen aandacht aan de milieu-
winst die een school boekt, maar ook het pedagogische aspect van het project krijgt veel aandacht.
Eén van de thema’s van het project is ‘Afval’ waarvoor uitgebreide werkmappen zijn ontwikkeld
zowel voor het basis- (‘Afvalpreventie’) als het secundair onderwijs (‘Afval en duurzame materia-
len’)

Ik citeer uit het jaarverslag 2007-2008 van MOS:
“MOS-scholen realiseren milieuwinst. Er wordt minder afval geproduceerd, heel wat materialen
worden opnieuw gebruikt, het afval wordt goed gesorteerd en de hoeveelheid restafval slinkt
aanzienlijk. Scholen besparen op hun afval- en energierekening”.

2. Nog tijdens de maand oktober van dit jaar zal een geactualiseerde versie van de brochure
Vlarempel verschijnen en naar alle scholen worden gestuurd. Deze brochure bevat informatie
waarin alle relevante regelgeving voor scholen in verband met afval is opgenomen. Scholen die
deelnemen aan het MOS-project zullen -zoals dat in het verleden al het geval was- extra
aangemoedigd worden om zo veel als mogelijk de afvalstromen te beperken. De ladder van
Lansink wordt hiervoor al jaren als model naar voor geschoven (Preventie, hergebruik, sorteren en
recycleren, verbranden met energierecuperatie, sorten).

3. De MOS overeenkomst loopt af op 31 augustus 2010 en een nieuwe overeenkomst tussen het
Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, en de provinciebesturen zal
binnenkort op de Vlaamse regering worden besproken. In het voorstel van overeenkomst streven
de opdrachthouders (Provinciebesturen) ernaar dat in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest minstens 75% Vlaamse basisscholen en minstens 80% Vlaamse secundaire scholen de
MOS-milieubeleidsverklaring zullen hebben ondertekend binnen de termijn van 5 schooljaren,
momenteel bedraagt het 68% van het totale aantal scholen.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -731-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 27
van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Parallelle structuren - Oprichting en controle

De recente problemen m.b.t. het Vlaams Huis in New York lijken, naast andere voorbeelden, te wijzen
op een gebrekkige controle van het gebruik van belastingsmiddelen.

Het is blijkbaar een gangbare praktijk geworden om nieuwe initiatieven onder te brengen in allerlei
aparte structuren (zoals vzw’s, fondsen en stichtingen), in plaats van deze initiatieven onder te brengen
bij de bestaande administratieve organisatievormen.

1. Op welke basis wordt beslist om nieuwe initiatieven onder te brengen in aparte structuren i.p.v. de
bestaande administratieve structuren hiermee te belasten?

Wat zijn de beweegredenen om van deze aparte structuren gebruik te maken en wat zijn de criteria
om deze initiatieven hier al dan niet in onder te brengen?

2. Onlangs maakte een opiniemaker (Rudy Aernoudt, “Gesjoemel Vlaams huis is top van ijsberg”,
De Tijd, 4/09/2009) gewag van “honderden vzw’s of analoge structuren”.

Hoeveel dergelijke aparte structuren bestaan er vandaag exact? Kan de minister een oplijsting
geven van alle aparte structuren die de Vlaamse overheid reeds heeft opgericht?

Wat zijn de bedragen aan publieke middelen die jaarlijks naar elk van deze structuren worden
gedoteerd?

3. Plant de regering in deze nieuwe legislatuur nieuwe gelijkaardige aparte structuren te creëren? Zo
ja, welke en voor welke doeleinden?

4. Hoe verloopt de controle op het gebruik van de toegekende middelen aan deze aparte structuren?
Kan de minister een overzicht geven van de controlemechanismen die gelden voor publieke
middelen die aan dergelijke structuren worden toegekend?

Wat zijn de verschillen met de klassieke controlemechanismen, voor middelen beheerd door de
bestaande administraties?

5. Is de minister van oordeel dat de huidige controlemechanismen voor publieke middelen die
worden toegepast voor dergelijke structuren, afdoende zijn? Wordt – n.a.v. de recente
gebeurtenissen rond het Vlaams Huis in New York – een herziening gepland en zo ja, over welke
aanpassingen gaat het?
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N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 30, Lieten nr.14, Bourgeois nr.45,
Vandeurzen nr.35, Crevits nr. 102, Van den Bossche nr.31, Muyters nr. 39, Schauvliege nr. 39,
Smet nr. 27).



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -733-

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 27 van 23 september 2009
van LODE VEREECK

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Vlaams minister Kris Peeters, bevoegd voor
het algemeen regeringsbeleid.
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Vraag nr. 28
van 24 september 2009
van JOS DE MEYER

Kabinetten en topambtenaren - Dienstvoertuigen

De vorming van de nieuwe Vlaamse Regering heeft naast het herschikken van bevoegdheden en de
komst van nieuwe ministers ook heel wat gevolgen op logistiek vlak ook wat betreft het wagenpark.

Ook aan de topambtenaren van de Vlaamse administratie (de management- en
projectmanagementfuncties van N-niveau en de functies van algemeen directeur) worden veelal
dienstwagens ter beschikking gesteld.

In het regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden” lezen we in het
hoofdstuk “beperking van hinder en verontreiniging”: “De luchtkwaliteit verbeteren we door de
uitvoering van actieplannen tegen fijn stof. Daarbij zal de overheid het voorbeeld geven door het eigen
wagenpark gefaseerd te vervangen door milieuvriendelijke voertuigen, dat wil zeggen hybride en
elektrische voertuigen.”.

1. Over hoeveel wagens beschikt het kabinet van de minister? Graag met vermelding van merk,
model, kostprijs (hetzij huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de gebruiker.

Werd de wagen al dan niet overgenomen van het vorige kabinet? Indien niet, wat gebeurde er met
de vorige auto? Indien deze werd verkocht, graag de verkoopsprijs.

2. Welke criteria worden gehanteerd om deze nieuwe wagens aan te kopen of in dienst te nemen (in
geval van huur of huurkoop) door het kabinet? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker, of eventuele andere criteria?

3. Hoeveel topambtenaren binnen de diensten die onder de bevoegdheid van de minister vallen,
beschikken over een dienstwagen? Graag met vermelding van merk, model, kostprijs (hetzij
huurprijs, huurkoopprijs of aankoopprijs), Ecoscore en de functie van de gebruiker.

4. Welke criteria worden gehanteerd om nieuwe wagens voor topambtenaren aan te kopen of in
dienst te nemen (in geval van huur of huurkoop)? Werd er rekening gehouden met duurzaamheid,
veiligheid, prijs, verbruik, de Ecoscore, de functie van de gebruiker of eventuele andere criteria?

5. Welke stappen zal de minister nemen om het engagement uit het regeerakkoord m.b.t.
milieuvriendelijke voertuigen waar te maken?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr.32, Lieten nr. 15, Bourgeois nr. 49,
Vandeurzen nr. 43, Crevits nr. 110, Van den Bossche nr.35, Muyters nr. 45, Schauvliege nr.44,
Smet nr.28).
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 28 van 24 september 2009

van JOS DE MEYER

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd
voor bestuurszaken.
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Vraag nr. 29
van 24 september 2009
van AN MICHIELS

Leerkrachten islamitische godsdienst - Stand van zaken

1. Recentelijk lieten persartikelen uitschijnen dat een aantal scholen geweigerd zou hebben lessen
islamitische godsdienst in te richten. Het is echter een bekend gegeven dat er de voorbije jaren een
tekort was aan leerkrachten islamitische godsdienst. In 2003-2004 ging het om 448 lestijden, in
2004-2005 om 356 lestijden en in 2005-2006 om 577 lestijden (+ 130 voor West-Vlaanderen,
waar voordien geen cijfers bekend waren.) In 2006-2007 en 2007-2008 bleek het GO! Onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap plots niet meer over gegevens te beschikken. Voormalig minister
Vandenbroucke ging de inspecteurs-adviseurs islamitische godsdienst vragen hem deze cijfers te
bezorgen.

Kan de minister deze cijfers meedelen, voor de schooljaren 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009
(tekort aan leerkrachten islamitische godsdienst, uitgedrukt in aantal lestijden, aantal FT-
equivalenten en aantal scholen per provincie)?

2. In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 47 van 24 oktober 2007, Websitebulletin
publicatiedatum 12-12-2007, liet minister Vandenbroucke weten dat er gedurende de voorbije
schooljaren voor de leerkrachten islamitische godsdienst toch wel wat aanvragen voor
taalafwijkingen én de vraag tot hernieuwing van deze taalafwijking waren. Ook liet hij weten dat
op dat ogenblik van de personeelsleden waarvoor een taalafwijking werd gevraagd, er nog geen
voor het onderwijstaalwetexamen geslaagd waren.

a) Voor hoeveel leerkrachten werd er in het schooljaar 2008-2009 een taalafwijking aangevraagd?

b) Hoeveel van deze aanvragen waren aanvragen om hernieuwing? In hoeveel van deze gevallen
ging het om een tweede verlenging?

c) Hoeveel van deze leerkrachten uit de voorbije schooljaren hebben intussen het getuigschrift
van pedagogische bekwaamheid in het Nederlands behaald?

d) Hoeveel leerkrachten uit de voorbije schooljaren zijn geslaagd voor het van toepassing zijnde
taalwetexamen?

e) Heeft de minister al cijfers voor het huidige schooljaar? Zo ja, kan hij ze meedelen, in volgorde
van de deelvragen a) t.e.m. d)? Zo neen, vanaf wanneer zijn die cijfers ter beschikking?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 29 van 24september 2009
van AN MICHIELS

1. Voor het bepalen van het aantal scholen met een leermeester islamitische godsdienst werd
uitgegaan van de situatie op 15 oktober van het betrokken schooljaar.

Het aantal scholen met een leerkracht islamitische godsdienst in het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap bedraagt:

- voor het basisonderwijs in 2006-2007: 182
in 2007-2008: 192
in 2008-2009: 213

- voor het secundair onderwijs in 2006-2007: 149
in 2007-2008: 156
in 2008-2009: 162

Deze ambten worden in het basisonderwijs ingevuld door respectievelijk 118, 137 en 160
personeelsleden. Ze vertegenwoordigen 78.1, 84.2 en 97.67 FTE.
In het secundair onderwijs worden deze ambten ingevuld door respectievelijk 127, 146 en 147
personeelsleden. Ze vertegenwoordigen 103.5, 111.4 en 114.52 FTE.

Wat betreft het tekort aan leerkrachten islamitische godsdienst ontvingen wij volgende informatie
van de inspecteur-adviseur islamitische godsdienst:

schooljaar
aantal geslaagd na

examen
aantal afgestudeerd

aan Erasmus

aantal afgestudeerd
aan Erasmus en

effectief
tewerkgesteld

aantal leerkrachten
tekort in het GO!

2006-2007 60 15 6 25

2007-2008 60 9 10 15

2008-2009 84 11 5 9

Er bestaat echter geen rechtstreekse relatie tussen het aantal gerekruteerde kandidaten en de
effectieve voordrachten omdat veel van de gerekruteerden niet werden aangesteld. Meest
voorkomende reden is de grote afstand tussen woonplaats en voorgestelde arbeidsplaats.
Heel wat vrouwelijke leerkrachten kiezen voor deeltijdse opdrachten waardoor meerdere
kandidaten nodig zijn om een voltijdse betrekking in te vullen.

In volgende tabel wordt het tekort per provincie uitgedrukt in aantal lestijden en aantal scholen.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -739-

schooljaar provincie
aantal lestijden

basisonderwijs

aantal lestijden

secundair onderwijs

aantal scholen met

tekort

2006-2007 Antwerpen 120 80 25

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 46 24 12

Limburg 16 6 5

Oost-Vlaanderen 200 80 32

Vlaams-Brabant 36 18 14

West-Vlaanderen 140 50 21

2007-2008 Antwerpen 80 60 16

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24 16 8

Limburg 8 4 3

Oost-Vlaanderen 140 60 21

Vlaams-Brabant 28 16 12

West-Vlaanderen 80 60 15

2008-2009 Antwerpen 36 10 8

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18 4 7

Limburg 0 0 0

Oost-Vlaanderen 5 16 4

Vlaams-Brabant 32 14 11

West-Vlaanderen 7 18 6

2.a) Om te bepalen hoeveel leerkrachten in 2008-2009 een taalafwijking hebben aangevraagd, werd
een bevraging van het elektronisch personeelsdossier uitgevoerd. Omdat het niet zeker is dat de
aanvragen om een taalafwijking consequent werden ingebracht, beschouwen we deze cijfers als
vermoedelijke cijfers.
In 2008-2009 werden 7 taalafwijkingen toegekend in het basisonderwijs en 9 in het secundair
onderwijs. Voor 2008-2009 werden dus 16 taalafwijkingen toegekend.
In 2009-2010 werden op dit ogenblik 2 taalafwijkingen geregistreerd in het secundair onderwijs.

b) In 2008-2009 waren alle taalafwijkingen vernieuwde aanvragen. 11 van deze vernieuwde
aanvragen waren een tweede verlenging van de aanvraag.
In 2009-2010 zijn de 2 aanvragen allebei een eerste verlenging. De cijfers voor 2009-2010 zijn
uiteraard nog maar voorlopige cijfers omdat in oktober nog aanstellingen mogelijk zijn en alle
aanvragen tot taalafwijking niet noodzakelijk binnen en/of geregistreerd zijn.

c) In schooljaar 2007-2008 en schooljaar 2008-2009 behaalden respectievelijk 12 en 24
personeelsleden het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid in het Nederlands.

d) De personeelsleden die een taalafwijking hebben aangevraagd in 2008-2009 hebben zich niet
ingeschreven voor de taalexamens zodat er geen slaagcijfers te melden vallen. Vanaf 1
september 2009 heeft elk personeelslid dat onder één van de decreten rechtspositie valt, recht op
een tijdelijke afwijking die geldt voor een termijn van drie jaar (zie artikel 17sexies, §2 van het
decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van het
gemeenschapsonderwijs zoals ingevoegd bij artikel VIII.5 van het decreet van 8 mei 2009
betreffende het onderwijs XIX en artikel 19sexies, §2 van het decreet van 27 maart 1991
betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs
zoals ingevoegd door artikel VIII.34 van genoemd decreet betreffende het onderwijs XIX).

e) Door het decreet betreffende het onderwijs XIX werd de taalwetgeving gewijzigd. De
bepalingen moeten nog door de Vlaamse Regering uitgevoerd worden. Die wijziging zal ook
gevolgen hebben voor de organisatie van het taalexamen. Voor het schooljaar 2009-2010 kan
nog niet voor het taalexamen ingeschreven worden omdat het uitvoeringsbesluit nog niet is
goedgekeurd en de nieuwe procedure nog niet op punt staat.
De cijfers voor het huidige schooljaar zijn opgenomen onder de punten a) t.e.m. d).
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Vraag nr. 1
van 28 september 2009
van LIESBETH HOMANS

Huisonderwijs - Stand van zaken

Leerplichtige kinderen kunnen zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs
huisonderwijs genieten. Een ouder of de persoon die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, dient
hiervoor een verklaring van huisonderwijs in te vullen.

1. Hoeveel kinderen werden in Vlaanderen op 1 september 2009 onderwezen in het kader van
huisonderwijs (basisonderwijs - secundair onderwijs)?

2. Kan de minister eveneens een overzicht geven van het aantal kinderen per Vlaamse gemeente /
stad dat huisonderwijs geniet?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 1 van 28 september 2009

van LIESBETH HOMANS

1. Om te voldoen aan de leerplicht moeten ouders, die gekozen hebben voor huisonderwijs, hiervan
een verklaring indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).
Omdat ouders het hele schooljaar door deze verklaring kunnen indienen bij AgODi en dus niet
enkel op 1 september, is het onmogelijk om het exacte aantal leerlingen huisonderwijs te geven op
1 september. Wel kan een actuele stand van zaken van 9 oktober 2009 gegeven worden. Op deze
datum had AgODi 212 verklaringen van huisonderwijs ontvangen voor het basisonderwijs en 379
verklaringen voor het secundair onderwijs.
Ik dien hierbij op te merken dat deze cijfers niet vergelijkbaar zijn met de cijfers van de voor-
gaande schooljaren. Het is immers nog maar begin oktober, deze aantallen zullen zeker nog wijzi-
gen.
Ter informatie: in 2008-2009 zijn er 289 verklaringen van huisonderwijs ingediend in het basis-
onderwijs en 576 verklaringen in het secundair onderwijs.

Voor meer informatie aangaande het huisonderwijs verwijs ik u ook naar het Rapport Huis-
onderwijs dat ieder schooljaar wordt gepubliceerd door AgODi. Daarin worden de voornaamste
cijfers en de daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen van het betreffende schooljaar
gebundeld.

2. Omwille van privacy kan ik de leerlingenaantallen huisonderwijs 09-10 per gemeente / stad niet
geven. De aantallen zijn immers zodanig klein dat een identificatie van de betreffende leerlingen
mogelijk is. Hierbij vindt de vraagsteller wel de leerlingenaantallen huisonderwijs 09-10 per
provincie. Voor de volledigheid zijn de leerlingenaantallen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ook gegeven:

Provincie Basisonderwijs Secundair Onderwijs
Antwerpen 65 153
Limburg 44 41
Oost-Vlaanderen 34 79
Vlaams-Brabant 35 51
West-Vlaanderen 29 47
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

5 8

Totaal 212 379
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Vraag nr. 2
van 28 september 2009
van HELGA STEVENS

Buitengewoon secundair onderwijs - Plaatsgebrek

Opnieuw is er een probleem van plaatsgebrek in het buitengewoon secundair onderwijs.

Vooral kinderen met autisme die de overgang maken van het lager naar het secundair onderwijs
zouden niet makkelijk een plaats vinden en er zouden zelfs enkele kinderen gewoon niet aan het
schooljaar kunnen beginnen.

Tegenover leerplicht voor de leerlingen staat logischerwijze ook de plicht voor de overheid om
voldoende plaatsen te voorzien.

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

2. Kan de minister ter zake meer informatie verstrekken (aantallen/omvang probleem, regio, welke
doelgroepen, …)?

3. Welke oplossingen ziet de minister opdat deze leerlingen toch zo snel mogelijk het schooljaar
kunnen starten?

Wat is de implicatie voor leerlingen en ouders indien er geen plaats is in het buitengewoon
secundair onderwijs?

4. Op basis van welke criteria of overwegingen kunnen scholen BuSO deze leerlingen weigeren (in
de wetenschap dat er geen alternatief is)?

Wat is de visie van de minister ter zake?

5. Wat zijn de uitbreidingsvooruitzichten specifiek voor het buitengewoon secundair onderwijs en
hoe verhouden deze zich tot het regulier onderwijs?

6. Hoe wil de minister dergelijke problemen in de toekomst vermijden?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 2 van 28 september 2009

van HELGA STEVENS

1. Er is mij inderdaad een probleem gesignaleerd ivm de schoolloopbaan van leerlingen die de
overgang maken van het buitengewoon basisonderwijs naar het buitengewoon secundair onder-
wijs, maar dit situeert zich eerder in opleidingsvorm 1, type 2 dan op het gebied van autisme.

Er is mij ook een probleem gesignaleerd ivm de doorstroming van leerlingen van type 7 met
autisme die al ingeschreven zijn in het buitengewoon secundair onderwijs.

Enerzijds is het zo dat scholen van het buitengewoon secundair onderwijs leerlingen kunnen
weigeren in het kader van het GOK-decreet (het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke
onderwijskansen-I), als de school, een vestigingsplaats, een type, een opleidingsvorm, een
opleiding, een studiegebied, een administratieve groep of een pedagogische eenheid volzet is.
In dit kader is aan mijn administratie gesignaleerd vanuit de het LOP Antwerpen dat de scholen
van het buitengewoon secundair onderwijs in Antwerpen in opleidingsvorm 1, type 2 een
capaciteitsprobleem hebben, en leerlingen hebben moeten weigeren wegens ‘volzet’, maar dit had
niet altijd met autisme te maken.

Er is anderzijds een probleem opgedoken nav de programmatiestop in type 7. De formulering van
dit artikel uit het decreet betreffende het onderwijs XIX heeft enkele ongewenste gevolgen: zo
verhindert ze de doorstroming van enkele leerlingen met autisme in sommige opleidingen en
vestigingsplaatsen van enkele scholen van het buitengewoon secundair onderwijs.

2. Hierover is de informatie die mij ter beschikking staat zeer beperkt: ik beschik immers enkel over
de officiële weigeringen die door de scholen (in het kader van het gok-decreet) worden door-
gestuurd naar mijn administratie.

Resultaten uit weigeringen in kader van GOK-decreet:
Er zijn dit schooljaar (2009/2010) tot op 06/10/2008 87 weigeringen (69 leerlingen) in het buiten-
gewoon secundair onderwijs wegens ‘volzet’ (vaak wordt dezelfde leerling meermaals geweigerd
in verschillende scholen).
Deze weigeringen wegens ‘volzet’ gebeurden allemaal in scholen van de provincie Antwerpen en
de provincie Oost-Vlaanderen. In 30 gevallen gaat het om een eerste leerjaar. In 28 gevallen (16
leerlingen) gaat het om een weigering in opleidingsvorm 1 in een Antwerpse school. De specifi-
catie van het type (waaruit je zou kunnen afleiden of het al dan niet over leerlingen met ASS gaat)
wordt hierbij echter niet doorgegeven.

I.v.m. de doorstromingsproblemen nav de programmatiestop type 7 hebben een 3-tal scholen
contact opgenomen met mijn kabinet en mijn administratie, om te melden dat een klein aantal
(hoeveel precies is onbekend) van hun leerlingen met autisme problemen hebben bij de overgang
naar een andere opleiding of een andere vestigingsplaats ten gevolge van de programmatiestop in
type 7.

3. Voor de groep geweigerde leerlingen die ons bekend zijn uit de weigeringen in het kader van het
gok-decreet (69), blijkt dat dit over 14 scholen gaat, die een gedeelte van hun school ‘volzet’
hebben verklaard. Aan deze mensen kan ik op korte termijn enkel aanraden om een andere school
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te zoeken die nog niet ‘volzet’ verklaard is in hun provincie. Misschien zal de verplaatsing iets
langer duren daardoor, maar er zijn nog 102 scholen van het buitengewoon secundair onderwijs
die geen leerlingen hebben geweigerd dit schooljaar wegens ‘volzet’, dus daar is op dit ogenblik
nog plaats.

Voor de groep leerlingen die doorstromingsproblemen hadden n.a.v. de programmatiestop in type
7 is op een overleg tussen de administratie en de inrichtende machten afgesproken dat er voorlopig
een pragmatische oplossing zou gezocht worden d.m.v. een type-verandering op het attest. Dit
blijkt echter niet in alle gevallen mogelijk te zijn, vandaar dat er nu via het decreet betreffende het
onderwijs XX wordt onderzocht of een andere oplossing (eventueel zelfs retroactief) mogelijk is.

4. Zoals reeds gesteld in vraag 1 is een weigering enkel mogelijk op basis van het decreet van 28 juni
2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, daar worden 2 weigeringmogelijkheden voorzien, nl.
capaciteit (‘volzet’) en uitsluitingen.

* Capaciteit
De inrichtende macht kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van
materiële omstandigheden deze bijkomende inschrijving tot gevolg heeft dat de vooropge-
stelde maximumcapaciteit wordt overschreden.
De inrichtende macht kan autonoom beslissen op welk niveau een maximumcapaciteit wordt
vastgelegd.
In het buitengewoon secundair onderwijs is een weigering mogelijk op niveau van de school,
de vestigingsplaats, een opleidingsvorm of type, een administratieve groep en een pedago-
gische eenheid. Binnen opleidingsvorm 3 kan eveneens geweigerd worden op het niveau van
een opleiding en naar analogie van het gewoon secundair kan binnen opleidingsvorm 4 gewei-
gerd worden op het niveau van het studiegebied.
Wanneer een school deze weigeringsgrond inroept om een leerling niet in te schrijven zal het
departement onderwijs erop toezien dat de school dit principe consequent heeft toegepast op
elke nieuwe weigering. De school moet via het inschrijvingsregister, waarin alle gerealiseerde
en niet-gerealiseerde inschrijvingen (weigeringen) chronologisch worden genoteerd, kunnen
aantonen dat na de weigering geen nieuwe leerlingen in het desbetreffende niveau meer
werden ingeschreven.
Voor een aantal categorieën van leerlingen kan een inrichtende macht toch nog overgaan tot
een inschrijving ook al zijn er voordien reeds leerlingen geweigerd omwille van de overschre-
den maximumcapaciteit. Er kan dus worden afgeweken van de consequente toepassing van
weigering o.m. wanneer het gaat over de toelating van leerlingen in het buitengewoon secun-
dair onderwijs die opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang verbonden aan
een school voor buitengewoon onderwijs.
Deze afwijkingsmogelijkheden zijn geen verplichting.

* Uitsluitingen
Een inrichtende macht kan de inschrijving weigeren in de school waar een leerling het vorige
of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten werd.

5. Scholen van het buitengewoon secundair onderwijs kunnen net als scholen van het gewoon
secundair onderwijs vrij bijkomend bepaalde ‘onderdelen’ programmeren. In het buitengewoon
secundair onderwijs gaat het om een opleidingsvorm of een opleiding. Er kan echter ook een
school bijkomend geprogrammeerd worden.
Het is echter zo dat, net als in het gewoon secundair onderwijs, de minister geen invloed heeft op
de aanvragen tot programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs. Het zijn de inrichtende
machten van de scholen die beslissen om al dan niet tot programmatie over te gaan.
In het buitengewoon secundair onderwijs worden de programmaties gewoon gemeld aan de
administratie, het is aan de school om nadien, na de programmatie, het vereiste aantal leerlingen te
behalen.
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In het gewoon secundair onderwijs is er voor programmatie in sommige gevallen een iets
ingrijpender aanvraagprocedure.

6. Voor de problemen nav de programmatiestop in type 7 in het buitengewoon secundair onderwijs
zijn we een oplossing aan het zoeken via het decreet betreffende het onderwijs XX.

Het is echter zo dat structurele problemen (zoals in opleidingsvorm 1 in Antwerpen), waar jaar na
jaar een sterke leerlingentoename is en geen bijkomend aanbod is, enkel kunnen opgelost worden
door bijkomende scholen of vestigingsplaatsen te openen. Echter daar beslis ik niet over, dit is de
beslissing van de inrichtende machten van de scholen.

Voor deze problemen in het buitengewoon secundair onderwijs was er een structurele oplossing
in het voorontwerp van decreet leerzorg voorzien.
Met leerzorg wou men immers het aanbod aan buitengewoon onderwijs verbreden en verdiepen,
omdat het aanbod op sommige plaatsen inderdaad te beperkt is en een verruiming van het aanbod
aan buitengewoon onderwijs aangewezen is. De suggesties hiervoor kwamen vanuit de ‘stuur-
groep planning’ die in het kader van de gezamenlijke beleidsontwikkeling voor leerzorg was
opgericht.
Zo was er de installatie van de provinciale overlegfora, die o.m. het daadwerkelijk aanwezige aan-
bod buitengewoon onderwijs en de behoeften aan bijkomend aanbod in kaart zou brengen.
Programmatieaanvragen buitengewoon onderwijs zouden moeten gebeuren op basis van een
'programmatiedossier', dat aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden moet voldoen.
De VLOR zou een adviesopdracht krijgen bij aanvragen tot programmatie.
De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming zou dan uiteindelijk beslissen, na kennisname
van het advies van de VLOR, over aanvragen tot programmatie.

Dit decreet is niet goedgekeurd geworden in de vorige legislatuur. Ik zie in leerzorg veel mogelijk-
heden voor het gewoon en het buitengewoon onderwijs, vandaar dat het ook in het regeerakkoord
is opgenomen. Maar de voorwaarde is natuurlijk dat leerzorg ook gedragen wordt door de mensen
uit het veld. Ik kan nu echter nog niet verder ingaan op de verdere uitwerking van leerzorg,
vermits de beleidsnota nog niet is besproken in het parlement.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -747-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 3
van 28 september 2009
van HELGA STEVENS

Vlaams overheidspersoneel - Fietsvergoeding

De wet van 27 maart 2009 tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting
1992 (Belgisch Staatsblad 07/04/2009) stelt de fietsvergoeding vrij van inkomstenbelasting tot 0,145
euro per afgelegde kilometer.

Ook artikel 178 van dit Wetboek werd aangepast, waardoor de fiscale vrijstelling geïndexeerd wordt,
wat voor het inkomstenjaar 2009 betekent dat de fiscale vrijstelling per km 0,20 euro bedraagt.

De werknemer hoeft de fietsvergoeding dus niet aan te geven bij zijn belastingaangifte.

Een aantal bedrijven past dit reeds toe en heeft de vergoeding voor haar werknemers verhoogd.

Een hogere fietsvergoeding lijkt één van de factoren die werknemers ertoe kunnen aanzetten om de
auto (vaker) aan de kant te zetten.

1. Wat is de visie van de minister ter zake?

2. In welke mate kunnen de werknemers van de Vlaamse overheid een fietsvergoeding genieten?

3. Zijn er beperkingen (minimum aantal dagen, maximumbedrag per jaar, …)?

4. Zijn er verschillen qua tegemoetkoming tussen de verschillende werknemers van de Vlaamse
overheid naargelang de sector waarbinnen men tewerkgesteld is?

Bijvoorbeeld in het onderwijs worden de vervoerskosten, waaronder de fietsvergoeding, volgens
Art. XI.3 van het decreet van 13 juli 2001 (B.S.27/11/2001) door de Vlaamse Regering
terugbetaald aan de onderwijsinstellingen. De hoogte van de fietsvergoeding hangt dus ook af van
de Vlaamse Regering.

5. Zijn er scholen die een hogere fietsvergoeding uitbetalen dan de tegemoetkoming voorzien door
de Vlaamse overheid?

6. Is er een verschil wat de fietsvergoeding betreft over de onderwijsnetten heen, of
leerplichtonderwijs versus hogescholen of het volwassenenonderwijs?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 1) en Smet (nr. 3).
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 3 van 28 september 2009
van HELGA STEVENS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 4
van 28 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Bestuursefficiëntie - Interveniërende bestuurslagen

Volgens het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden”
(Stuk 31(2009) – Nr. 1) zal de Vlaamse Regering sterk inzetten op de verbetering van het partnerschap
tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Zo wordt de planlast verminderd en komen er goede
taakafspraken met de lokale en provinciale besturen zodat het aantal interveniërende bestuurslagen per
beleidssector gereduceerd wordt tot maximum twee.

Deze reducering van interveniërende bestuurslagen is een zeer ambitieuze opdracht, die heel wat
voorbereiding vraagt wil men deze tot een goed einde brengen. In het kader van het kerntakendebat
van een aantal jaren geleden werd daar wel reeds onderzoek naar verricht, maar de vraag is in hoeverre
dit nog actueel is en eventueel als basis voor verdere discussie kan dienen.

Graag had ik van de minister per beleidsdomein waarvoor zij/hij bevoegd is een geactualiseerd/recent
overzicht verkregen van de sectoren waarvoor bij de concrete uitvoering ervan meer dan twee
interveniërende bestuurslagen bevoegd zijn. Graag hierbij ook steeds vermelding van de betrokken
bestuurslagen.

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 1, Lieten nr. 1, Bourgeois nr. 2,
Vandeurzen nr. 1, Crevits nr. 6, Van den Bossche nr. 3, Muyters nr. 1, Schauvliege nr. 4, Smet nr.
4).
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 4 van 28 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister
bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 6
van 28 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

Erkenning buitenlandse diploma’s - Nederland

De voormalige minister van Onderwijs en zijn Nederlandse collega minister Plasterk sloten een
akkoord over het opstellen van een verdrag tussen Vlaanderen en Nederland dat moet leiden tot één
gezamenlijke lijst van geaccrediteerde Nederlandse en Vlaamse opleidingen en graden. Om zo een
rechtsgrond te creëren om Nederlandse graden automatisch te beschouwen als Vlaamse en vice versa,
met andere woorden om zo de erkenning van Nederlandse en Vlaamse diploma’s te vereenvoudigen.

1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de vereenvoudiging van de erkenning van Nederlandse en
Vlaamse diploma’s?

2. Wat is de timing m.b.t. een mogelijk verdrag tussen Vlaanderen en Nederland?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 6 van 28 september 2009

van KATHLEEN HELSEN

1. In de rand van de ministeriële Bolognaconferentie van 28-29 april 2009 te Leuven en Louvain-la-
Neuve heeft mijn voorganger Frank Vandenbroucke met de Nederlandse minister Plasterk afge-
sproken om aan de hand van een verdrag tussen Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke lijst
op te stellen waardoor een rechtsgrond gecreëerd wordt om de Nederlandse geaccrediteerde hoger-
onderwijsdiploma’s in Vlaanderen automatisch te erkennen en vica versa.

Daarnaast engageerde mijn voorganger zich om het verdrag niet af te wachten, maar reeds met een
besluit van de Vlaamse Regering de academische erkenning van Nederlandse diploma’s van het
hoger onderwijs in Vlaanderen te regelen.

Een ontwerpbesluit is inmiddels opgemaakt en zal na het verkrijgen van het begrotingsakkoord
aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

2. Het sluiten van een verdrag vergt tijd. Vandaar ook dat ik proactief te werk wens te gaan door het
opstellen van een besluit van de Vlaamse Regering met het oog op het automatisch erkennen van
Nederlandse hogeronderwijsdiploma’s met de overeenstemmende Vlaamse hogeronderwijs-
diploma’s.

Intussen bereidt mijn administratie samen met haar Nederlandse partners de opmaak van het
bilateraal verdrag grondig voor. Een eerste gezamenlijke vergadering vond plaats op 25 juni 2009.
Op 23 september 2009 volgde een tweede. Op 5 november 2009 wordt opnieuw overlegd.

Op het ogenblik dat de belangrijkste technische moeilijkheden zijn uitgeklaard, zal ik onmiddellijk
de Vlaamse Regering voorstellen om de formele onderhandelingen aan te vatten en om de Koning,
gelet op artikel 81 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
(B.W.H.I.), daarvan op te hoogte stellen. Daarna zullen de volgende noodzakelijke stappen in het
totstandkomingsproces van een internationaal verdrag over een exclusieve gemeenschapsbevoegd-
heid genomen worden, met name de ondertekening en bijhorende mededeling aan de federale
ministerraad, de parlementaire goedkeuring van het verdrag via instemmingsdecreet, de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en de ratificatie, nadat opnieuw de federale overheid op
de hoogte daarvan gesteld werd.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 7
van 28 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

Mentorschap in onderwijs - Onderzoek

De Vlaamse Regering gaf op 4 september 2009 haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in
onderwijs.

De nota aan de leden van de Vlaamse Regering vermeldt dat tegemoet wordt gekomen aan de vraag
van de Inspectie van Financiën en de minister van Begroting naar een grondige evaluatie van de
middelen voor mentorschap door het aan de KU Leuven toevertrouwde OBPWO-onderzoek
“Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van basis- en secundaire scholen”. Dit onderzoek startte
op 1 september 2008 en loopt tot 31 augustus 2010. Eén van de luiken van deze onderzoeksopdracht is
het mentorschap, luik dat intussen werd uitgebreid naar de niveaus volwassenenonderwijs en deeltijds
kunstonderwijs.

1. Kan de minister meer informatie geven over de wijze waarop dit OBPWO-onderzoek
(onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek) concreet gebeurt? Wat
wordt precies onder de loep genomen en hoe gebeuren de metingen? M.b.t. welke periode gebeurt
het onderzoek?

2. Op welke manier komt deze onderzoekswijze tegemoet aan de vraag van de Inspectie van
Financiën en de minister van Begroting naar een grondige evaluatie van de middelen voor
mentorschap? Wordt het mentorschap als dusdanig geëvalueerd?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 28 september 2009

van KATHLEEN HELSEN

1. Het onderzoek rond mentorschap zal in twee luiken verlopen. In een eerste luik wordt de actuele
stand met betrekking tot mentorschap geïnventariseerd. Voor dit onderzoek zal een toevals-
steekproef van Vlaamse scholen worden getrokken, zowel basisscholen, secundaire scholen en
scholen voor Deeltijds Kunstonderwijs en Centra voor Volwassenenonderwijs, met de bedoeling
25% van het totaal aantal scholen te bevragen.
In een tweede onderzoeksluik zullen de onderzoekers werken met semigestructureerde interviews
van 6 kwalitatief interpretatieve gevalsstudies: twee cases in het basisonderwijs, twee in het secun-
dair onderwijs, één in het Deeltijds Kunstonderwijs en één in een Centrum voor Volwassenen-
onderwijs. Tot slot zal ook een inhoudsanalyse gemaakt worden van de documenten over mentor-
schap die in de scholen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld het nascholingsplan.
De dataverzameling en -verwerking van beide onderzoeksluiken is gepland van september 2009
tot augustus 2010. Vanaf september zullen de eindresultaten samen met de resultaten van het
ruimere professionaliseringsonderzoek in een eindrapport worden opgeleverd.

2. Conform de opmerkingen van de Inspecteur van Financiën wordt rekening gehouden met de aan-
wending van het aantal mentoruren, de manier waarop deze uren verdeeld worden in samen-
werkingsverbanden, de verdeling en beheer van deze uren binnen de school zelf, de invulling
ervan, de persoon die de rol van mentor vervult, de doelgroep (waaronder de drie componenten,
zijnde beginnende leerkracht, leraar-in-opleiding en stagiair), de kerntaken van de mentor, de
professionaliseringsactiviteiten van de mentor (een peiling van artikel 6 van het decreet betref-
fende mentorschap) en de samenwerking tussen de mentoren. Hiermee worden zowel de middelen
voor het mentorschap als het mentorschap zelf grondig geëvalueerd.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 8
van 28 september 2009
van CARL DECALUWE

Beleidsondersteuning - VRT-programma’s

Voor de ondersteuning van het beleid kan een minister een beroep doen op de VRT. Het gaat vaak om
kortere info- of sensibiliseringsblokjes op radio of televisie, maar het ook gaan om
televisieprogramma’s die in opdracht van de minister worden gemaakt of gesubsidieerd.

Graag had ik, voor de beleidsdomeinen van de minister, hierover de volgende vraag gesteld.

Heeft de minister ter ondersteuning voor haar of zijn beleid reeds opdracht gegeven voor nieuwe
programma’s of campagnes of worden er reeds gepland? Zo ja, welke en wat is de geraamde kostprijs
hiervan?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 2, Lieten nr. 2, Bourgeois nr. 5,
Vandeurzen nr. 6, Crevits nr. 9, Van den Bossche nr. 4, Muyters nr. 2, Schauvliege nr. 6, Smet nr.
8).
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 8 van 28 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister van
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding.
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 9
van 29 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

Opleidingen zorgsector - Stimuli

Volgens het Federaal Planbureau zal de zorgsector tussen begin 2007 en eind 2013 zo’n 58.400
nieuwe jobs creëren. Dat berichtten de media onlangs.

Het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 vermeldt dat als de zorg niet meer gedragen kan worden via de
eigen omgeving of het eigen netwerk, specifieke voorzieningen en initiatieven nodig zijn. Die zullen
voldoende beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn en kwalitatief hoogstaand voor al wie het nodig
heeft, tijdelijk of permanent. De Vlaamse Regering zal structureel initiatieven ondersteunen die vanuit
zorgethiek bijdragen tot meer kwaliteit en welbehagen in de welzijns- en gezondheidszorg.

Verder staat in het regeerakkoord: “We geven verder stimulansen aan initiatiefnemers in de zorg zodat
ze hun maatschappelijke opdracht op een professionele wijze kunnen uitbouwen. Kwaliteitszorg met
aandacht voor zelfevaluatie en innovatie in de zorg worden aangemoedigd. We onderzoeken
opportuniteiten voor een betere organisatie van de zorg. Bijzondere aandacht gaat naar infrastructuur
en personeelsplanning.”

1. Hoeveel leerlingen volgen vandaag een opleiding in het secundair onderwijs waarmee ze een
kwalificatie kunnen behalen die leidt tot tewerkstelling in de zorgsector?

2. Hoeveel studenten volgen vandaag een opleiding in het hoger onderwijs die leidt tot een diploma
dat toegang geeft tot een beroep in de zorgsector?

3. Welke specifieke acties worden ondernomen om de keuze voor een opleiding m.b.t. de zorgsector
bij leerlingen en studenten te stimuleren?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 29 september 2009

van KATHLEEN HELSEN

1. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal regelmatige leerlingen dat vorig schooljaar
een studierichting volgende binnen de derde graad en vierde graad van het secundair onderwijs in
het studiegebied personenzorg, het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair-
onderwijs. Een aantal richtingen zoals sociaal technische wetenschappen en welzijns- en gezond-
heidswetenschappen TSO zijn geen finaliserende studierichtingen en leiden op zich niet tot een
kwalificatie waarmee men binnen de zorgsector kan werken. Deze richtingen zijn gericht op
verdere doorstroming naar vervolgonderwijs. Heel wat leerlingen uit dergelijke studierichtingen
volgen nadien wel een opleiding die ook leidt tot een tewerkstelling binnen de zorgsector.

Sommige richtingen worden ook modulair aangeboden.

Studierichting Aantal leerlingen
1e lj 3e gr Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO 1345
2e lj 3e gr Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO 1101
1e lj 3e gr Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 917
2e lj 3e gr Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 736
1e lj 3e gr Sociale en technische wetenschappen TSO 4233
2e lj 3e gr Sociale en technische wetenschappen TSO 3538
3e lj 3e gr Animatie in ouderenzorg TSO 33
3e lj 3e gr Internaatswerking TSO 28
3e lj 3e gr Leefgroepenwerking TSO 314
1e lj 3e gr Organisatiehulp BSO 351
2e lj 3e gr Organisatiehulp BSO 326
1e lj 3e gr Verzorging BSO 3331
2e lj 3e gr Verzorging BSO 2939
3e lj 3e gr Kinderzorg BSO 1166
3e lj 3e gr Organisatie-assistentie BSO 209
3e lj 3e gr Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige BSO 967
1e modulair j 3e gr Verzorgende 181
2e modulair j 3e gr Verzorgende 183
3e modulair j 3e gr Verzorgende 108
1e modulair j 3e gr Log.ass.ziekenhuis&zorginst. 12
3e modulair j 3e gr Thuis-& bejaardenzorg/zorgk. 34
3e modulair j 3e gr Begeleider i.d. kinderopvang 65
1e lj 4e gr Verpleegkunde BSO 59
2e lj 4e gr Verpleegkunde BSO 63
3e lj 4e gr Verpleegkunde BSO 68
Module Initiatie verpleegkunde 694
Module Verpleegkunde basiszorg 1271
Module Oriëntatie al. gezondheidszorg 737
Module Or. ouderen-& geest. gezond.z. 760
Module Toegepaste verpleegkunde 1246
4e lj Log. ass. in ziekenh. en zorginst. (Buitengew. SO) 341
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5e lj Log. ass. in ziekenh. en zorginst. (Buitengew. SO) 271
Logistiek assistent in ziekenhuizen DBSO 11
Logistiek helper zorginstellingen DBSO 258
Verzorgende DBSO 109
Modules SG Personenzorg DBSO 102
Totaal 28107

2. Als bijlage gaat een overzicht van het aantal studenten dat een opleiding hoger onderwijs volgde
die toegang geeft tot een beroep in de zorgsector tijdens het academiejaar 2008-2009.

3. Het bevorderen van de instroom van leerlingen in de welzijnssector wordt door diverse acties
ondersteund;

- Met de social profit werd een sectorconvenant afgesloten rond de aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt. De sector heeft zich geëngageerd om in de periode 2006-2011 jaarlijks minstens
300 werkervaringsplaatsen voor afwisselend leren en werken aan te bieden. Jongeren uit het
deeltijds beroepssecundair onderwijs kunnen op deze wijze werkervaring opdoen;

- Het Beroepenhuis, dat ook ondersteund wordt door het ministerie van Onderwijs en Vorming,
heeft in samenwerking met VIVO een social profit-hoek geopend. Scholen uit het
basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs kunnen daar hun leerlingen laten kennis
maken met alle beroepen uit de zorgsector;

- Het ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert jaarlijks een aantal studie en
informatiedagen (SID-IN) voor leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs. Via deze
SID-IN krijgen de leerlingen ook informatie over vervolgopleidingen die leiden tot een
tewerkstelling binnen de zorgsector;

- Meer algemeen zijn er een aantal proeftuinen opgezet rond het ondersteunen van een bewuste
studie- en beroepskeuze. Deze proeftuinen rond thema’s “anders kiezen” en werkplekleren”
hebben een aantal good practices uitgewerkt die niet alleen een goede en bewuste studiekeuze
bevorderen maar ook ten goede komen aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Een aantal van deze proeftuinen situeren zich in scholen met studierichtingen uit het
studiegebied personenzorg.

De federale minister van Sociale zaken en Volksgezondheid heeft in het kader van het meer-
jarenplan rond het aantrekkelijker maken van het verpleegkundig beroep een informatiecampagne
opgezet. Verpleegkundigen kunnen hun beroep in het secundair onderwijs gaan toelichten.

BIJLAGE

Overzicht van het aantal studenten dat een opleiding hoger onderwijs volgde (vraag 2)

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/SMET/9/antw.009.bijl.001.xls
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₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 10
van 29 september 2009
van JOS DE MEYER

Onderwijsbarema’s - Minimumleeftijden

Onderwijsbarema's kennen sinds mensenheugenis allemaal een minimumleeftijd vanaf dewelke
diensten in aanmerking komen voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit. Deze
minimumleeftijd verschilt naargelang het barema waarop het betrokken personeelslid recht heeft.

Blijkbaar werd de minimumleeftijd gekoppeld aan het basisdiploma van het betrokken personeelslid,
want hoe hoger het diploma, hoe hoger de basiswedde en hoe hoger de minimumleeftijd. Deze
minimumleeftijden werden tientallen jaren geleden wellicht vastgesteld op basis van algemene criteria.

1. Welke criteria werden gehanteerd om de minimumleeftijden vast te stellen?

2. Welk doel streefde men na bij het vastleggen van de minimumleeftijden en is dit doel volgens de
minister nog gerechtvaardigd?

3. Waarom werd ervan uitgegaan dat diensten gepresteerd vóór een bepaalde leeftijd niet in
aanmerking mochten worden genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 10 van 29 september 2009

van JOS DE MEYER

De bepalingen op het gebied van de leeftijdsvereisten die mee de geldelijke anciënniteit bepalen, zijn
o.a. terug te vinden in de diverse koninklijke besluiten die voor de verschillende personeelscategorieën
de bezoldigingsregeling vastleggen nl. de besluiten van 15 april 1958 (onderwijs met volledig leer-
plan); 10 maart 1965 (volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs) en 1 december 1970 (admi-
nistratief, meesters-, vak- en dienstpersoneel).

De bepalingen van deze koninklijke besluiten, net zoals andere statuten in de toenmalige openbare
sector, steunen grotendeels op de principes van het ambtenarenstatuut dat van toepassing was vóór
1958 (het zgn. statuut Camu genoemd) dat deze leeftijdsvereisten voorschreef.

Vermits deze koninklijke besluiten thans nog van toepassing zijn, steunt de berekening van de gelde-
lijke anciënniteit inderdaad nog op het toentertijd vastgelegde principe van de minimumleeftijd van
een salarisschaal waarbij elke schaal ingedeeld is in een bepaalde klasse, gaande van 20 tot 24 jaar. In
de voormelde bezoldigingsregelingen van 15 april 1958 en 10 maart 1965 wordt tevens bepaald dat de
schaal voor iedere graad wordt vastgesteld met inachtneming van de belangrijkheid van het ambt dat
normaal overeenstemt met de waarde van elk der diploma’s of bekwaamheidsbewijzen die toegang
verlenen tot die graad en dat de schaal wordt aangeduid door een indicie die het minimumsalaris, het
maximumsalaris, de klasse, het aantal en het bedrag van de periodieke verhogingen ervan aangeeft. Uit
het voorgaande blijkt dat de klasse van de salarisschaal in het merendeel van de gevallen dus gerela-
teerd was/is aan de duur van de studies noodzakelijk voor het behalen van een bekwaamheidsbewijs
dat vereist is voor de toekenning van een bepaalde salarisschaal.

Een eerste reden om destijds in de openbare sector deze werkwijze te volgen, was dat personeelsleden
alvorens zij in het onderwijs terecht konden, een bepaald diploma dienden te verwerven. Dit diploma
kon niet voor een zekere leeftijd behaald worden, vandaar de eerste grond tot het invoeren van een
leeftijdstrap per salarisschaal. Om discriminaties te vermijden, gold deze werkwijze voor de meeste
ambten.

Een tweede reden om de leeftijdsvereiste in te voeren was de legerdienst. Op het einde van de jaren
vijftig bedroeg die 18 tot 21 maanden. Objectief gezien waren mannelijke personeelsleden immers
benadeeld, aangezien zij zich in de meeste gevallen pas na hun legerdienst op de arbeidsmarkt konden
aanbieden. Om een gelijke behandeling van mannen en vrouwen mogelijk te maken, werd toen het
principe gehanteerd per personeelscategorie of salarisschaal een leeftijdstrap in te bouwen. Er werd
naar gestreefd de diensten zowel voor mannen als voor vrouwen pas in aanmerking te laten komen
vanaf de leeftijd die vastgesteld werd voor het onderwijsniveau waartoe zij behoren.

Wat de toekomst betreft en indien een nieuw stelsel van verloning zou worden uitgewerkt, kan deze
bezoldigingsregel zeker worden besproken. De vraag is echter op welke basisprincipes eventuele
nieuwe bezoldigingsregels moeten steunen en welke verloningscomponenten men precies wil verbete-
ren/verhogen. Het wegwerken van de minimumleeftijd betekent immers dat de extra toegekende
anciënniteit voor elk betrokken personeelslid gedurende de hele loopbaan wordt doorverrekend, met
gevolgen voor eventuele wachtgelden, rust- en overlevingspensioenen. Het opheffen van de minimum-
leeftijd van de salarisschalen is ongetwijfeld een gerechtvaardigde vraag, maar een dure en lineaire
salarisverhoging. Het betreft in deze dus een ernstige budgettaire loonmaatregel waardoor de
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financiële ruimte voor andere (ook) gerechtvaardigde vragen onmogelijk of minstens beperkt zou
worden. Ik denk hier bvb. aan het in aanmerking nemen van de diensten van zij-instromers en daaraan
gekoppeld een wijziging van het stelsel van de zgn. “nuttige ervaring”; een gedifferentieerde of zelfs
algemene loonsverhoging of vragen in het kader van cao-besprekingen e.d.

Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt, zeker in een periode dat de budgettaire ruimte beperkt
is.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -765-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 11
van 29 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

Volwassenenonderwijs - Participatie en cursistenkenmerken

Het Vlaams Parlement keurde op 6 juni 2007 het nieuwe decreet betreffende het
volwassenenonderwijs goed. Een veelbesproken element is de substantiële verhoging van het
inschrijvingsgeld. Zo wordt het inschrijvingsgeld van de cursist berekend door het aantal lestijden van
een module te vermenigvuldigen met 1 euro. Afwijkingen hierop worden vermeld in artikel 109 van
het decreet.

In de loop van het eerste trimester van het schooljaar 2008-2009 kwamen de eerste speculaties over de
mogelijke invloed van het verhoogde inschrijvingsgeld op het aantal ingeschreven cursisten. Dat
gebeurde onder andere nog tijdens de behandeling van een in het Vlaams Parlement ingediend
verzoekschrift over een vermeende discriminatie inzake inschrijvingsgeld in het
volwassenenonderwijs. Bij die behandeling werd nogmaals herhaald wat al was afgesproken in de
debatten over het decreet volwassenenonderwijs zelf, namelijk dat er in 2009 een evaluatie zou komen
van het inschrijvingsgeld en de evolutie van de inschrijvingen.

In dit verband is ook de participatie aan het volwassenenonderwijs van specifieke doelgroepen
belangrijk: herintreders (vaak vrouwen na een afwezigheid op de arbeidsmarkt wegens hun kinderen)
die via een opleiding in het volwassenenonderwijs hun terugkeer naar de arbeidsmarkt willen
bevorderen, cursisten die bewust rechtstreeks van het secundair onderwijs doorstromen naar het
volwassenenonderwijs (met wel recht op kinderbijslag, maar zonder studietoelage of
opleidingscheques) en cursisten in de nijverheidstechnische lange opleidingen (met veel lestijden per
week).

In antwoord op mijn schriftelijke vraag (nr. 174) van 18 maart 2008 gaf de toenmalige minister van
Onderwijs aan dat een datamodel voor de ontsluiting van gegevens over de cursistenkenmerken van
het volwassenenonderwijs werd uitgewerkt en geprogrammeerd. Ook zou men tegen eind mei, begin
juni 2008 vergelijkbare cijfers hebben m.b.t. de participatie aan volwassenenonderwijs.

1. Kan de minister cijfergegevens meedelen over de participatie aan volwassenenonderwijs per
opleiding, studiegebied en regio tijdens de referteperiode 1 februari 2008 t.e.m. 31 januari 2009?

Zo ja, kan de minister vergelijkende cijfergegevens geven van de referteperiode ervoor?

Zijn er mogelijk reeds cijfers over de huidige referteperiode?

2. Zijn de analyses van de cursistenkenmerken afgerond?

Zo ja, hoe luiden de resultaten?
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Kan de minister een analyse geven van de cursistenpopulatie in het algemeen en de invloed van de
verhoging van het aantal inschrijvingen in het bijzonder?

3. Wat zeggen de analyses over de participatie van herintreders die via een opleiding in het
volwassenenonderwijs hun terugkeer naar de arbeidsmarkt willen bevorderen, van cursisten die
bewust rechtstreeks van het secundair naar het volwassenenonderwijs doorstromen, van cursisten
in de nijverheidstechnische lange opleidingen?

4. Is de voorziene evaluatie in 2009 van het systeem van vrijstellingscategorieën afgerond?

Zo ja, hoe luiden de resultaten en hoe zal de minister hiermee omgaan?

5. Is de voorziene evaluatie van het ruimere financierings- of subsidiëringssysteem van het
volwassenenonderwijs afgerond?

Zo ja, wat zijn de resultaten en hoe zal de minister hiermee omgaan?
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ANTWOORD

op vraag nr. 11 van 29 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

1. Als bijlage is voor de referteperiode 1 april 2008 – 31 maart 2009 het overzicht van het aantal
cursisten per opleiding, studiegebied en regio toegevoegd. Een vergelijking met de vorige
referteperiode is niet mogelijk. Indeling in regio’s is immers pas per 1 september 2007 doorge-
voerd. Door de overgang naar een nieuwe tellingswijze voor de lesurencursist (artikel 99 van het
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs) werd de voorafgaande
referteperiode éénmalig verlengd tot veertien maanden, zodat deze refertemeer de periode van 1
februari 2007 tot 31 maart 2008 omvat.

Hierdoor is het niet mogelijk om op een eenduidige wijze een vergelijking te maken van de
gegevens.

2. Het datamodel waarvan sprake in de schriftelijke vraag nr. 174 van 18 maart 2008 omvat een
verzameling van gegevens op basis van de decretaal bepaalde vrijstellingscategorieën. Bijgevolg
is het mogelijk om per regio, per opleiding en per studiegebied te onderzoeken hoeveel cursisten
een vrijstelling genieten en op basis van welke categorieën.
De analyse van deze gegevens en de eventuele conclusies die daaruit getrokken kunnen worden,
zullen meegenomen worden in de evaluatie die momenteel wordt uitgevoerd. Een vergelijking
met de situatie van voor het decreet volwassenenonderwijs is moeilijk omdat er geen vergelijk-
bare data waren bij de implementatie van het decreet volwassenenonderwijs. Daarom zullen wij
naast een data-analyse ook een schriftelijke bevraging uitvoeren onder de Centra voor Volwas-
senenonderwijs.
Een ruimere analyse op basis van de cursistengegevens die niet gebaseerd zijn op de bij decreet
voorziene vrijstellingscategorieën is momenteel niet mogelijk. Zoals reeds gesteld in het
antwoord op de schriftelijke vraag nr. 174 van 18 maart 2008, zou dit een zeer omvangrijke
aanpassing van de informaticapakketten vergen, alsook de administratieve planlast in de centra
sterk verhogen. Bovendien stellen zich m.b.t. het opvragen van specifieke cursistenkenmerken
problemen met de privacywetgeving.

In de toekomst moeten we ertoe komen om meer beleidsrelevante informatie te verzamelen over
de participatie aan het volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Dat zal evenwel stapsgewijs
moeten gerealiseerd worden binnen de marges van de beschikbare ICT-budgetten en met
voldoende aandacht voor de planlast in de centra en de privacy van de individuele cursist.

3. In het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 174 van 18 maart 2008 werd gesteld dat de
cursistenkenmerken 'herintreder op de arbeidsmarkt' of 'rechtstreekse doorstroom vanuit het
secundair onderwijs' niet geregistreerd worden bij inschrijving in een Centrum voor Volwas-
senenonderwijs. Bijgevolg is het niet mogelijk om een analyse te maken over de participatie van
deze doelgroepen.

Wat de participatie aan de nijverheidstechnische opleidingen betreft verwijs ik graag naar de
gevraagde cijfers in vraag 1, alsook naar het rapport over de evoluties in de deelname aan het
volwassenenonderwijs dat u ontving n.a.v. de vraag om uitleg van 26 juni 2008 aan minister
Frank Vandenbroucke over de evaluatie van het nieuwe decreet op het volwassenenonderwijs.
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4. 5. Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor bepaalde
aspecten van de regelgeving voor het volwassenenonderwijs in een evaluatie in 2009. Het betreft
hier volgende aspecten:

- Artikel 51:
Bepaalt dat de Vlaamse Regering in 2009 een financiële en kwalititatieve audit uitvoert m.b.t. de
ondersteuning door de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, alsook over de kennis- en
expertiseontwikkeling door de decretale stuurgroep volwassenenonderwijs.
- Artikel 79:
Bepaalt dat de Vlaamse Regering in 2009 een financiële en kwalitatieve audit uitvoert m.b.t. de
werking van de consortia volwassenenonderwijs.
- Artikelen 96 en 113:

Bepalen dat de Vlaamse Regering in 2009 een tussentijdse evaluatie uitvoert m.b.t. de
subsidiëring of financiering van de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenen-
onderwijs.

De evaluatie op basis van de artikelen 96 en 113 zal ruim opgevat worden en omhelst de
evaluatie van het volledige financieringssysteem in brede zin. Het betreft zowel het finan-
cieringssysteem zelf, alsook het systeem van inschrijvingsgelden, mogelijke vrijstellingen en het
premiestelsel. Mijn administratie is momenteel bezig met de data-analyse en met de organisatie
van een bevraging van de centra. Omdat we willen werken met de meest recente data, werd
gewacht op de verwerking van de gegevens uit de referteperiode 1 april 2008 tot en met 31
maart 2009. Daarom kon pas gestart worden met de gegevensverzameling en -verwerking in
september 2009, en zal het zeker tot eind december 2009 duren voor al deze data zijn verwerkt.
Dit maakt dat de evaluatie pas in het voorjaar van 2010 zal afgerond worden.
Wanneer de resultaten van deze evaluatie bekend zijn, wil ik deze graag komen toelichten in de
Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen.

Er dient wel op gewezen te worden dat de evaluatie die in 2009 uitgevoerd wordt slechts een
beperkte, eerste analyse is van de effecten van het decreet volwassenenonderwijs. In 2012 volgt
een veel uitgebreidere en meer diepgaande analyse op de effecten.

BIJLAGE

Aantal cursisten in de centra voor volwassenenonderwijs per studiegebied, opleiding en regio

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/SMET/11/antw.011.bijl.001.xls
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Vraag nr. 12
van 29 september 2009
van KATHLEEN HELSEN

Vernieuwing secundair onderwijs - Onderzoeksopdracht

In april 2009 leverde de commissie-Monard het rapport op “Kwaliteit en kansen voor elke leerling.
Een visie op de vernieuwing van het secundair onderwijs.”

In een eerste reactie vroeg de vorige minister van Onderwijs om het rapport nog te verrijken door over
de landsgrenzen te kijken, of op basis van vergelijkend wetenschappelijk onderzoek na te gaan welke
landen creatieve oplossingen bedacht hebben voor problematieken waarmee wij ook in Vlaanderen
worstelen.

Deze oefening zou worden afgerond tijdens de zomermaanden.

1. Hoe luidde de precieze onderzoeksopdracht voor de commissie?

2. Heeft de minister ondertussen kennisgenomen van de conclusies van deze bijkomende opdracht?

3. Welke conclusies, relevant voor het Vlaamse onderwijs, kunnen hieruit worden getrokken?
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ANTWOORD

op vraag nr. 12 van 29 september 2009

van KATHLEEN HELSEN

1. Aan de bijkomende onderzoeksopdracht van de voormalige minister van onderwijs werd geen
specifieke titel toegekend. De opdracht werd louter omschreven als het nagaan of er inter-
nationaal en/of in de wetenschappelijke literatuur suggesties van oplossingen bestaan of uitge-
schreven worden voor problematieken die ook wij ervaren. Dergelijk vergelijkend onderzoek,
dat een verrijking moet zijn voor het rapport van de commissie, heeft als invalshoek: hoe kunnen
leerlingen langer samengehouden worden - en dus beter kiezen - zonder in te boeten aan onder-
wijskwaliteit noch voor de kopgroep, noch voor de anderen? Anders gesteld, hoe kan de
comprehensiviteit stijgen zonder dat het onderwijsniveau daalt?

2-3. Ik heb nog geen kennis genomen van de resultaten van deze bijkomende opdracht, zodat ik er
ook nog geen conclusies heb kunnen uit trekken. Dat zal pas het geval zijn nadat ik de
commissie heb ontmoet, bijeenkomst die gepland is op 9 november 2009.
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Vraag nr. 13
van 29 september 2009
van AN MICHIELS

Franstalige privéschool Voeren - Financiering

Nadat begin jaren ’90 de Franstalige faciliteitenschool in Voeren werd opgedoekt, werden vele
Franstalige kinderen opgevangen in een privéschool. Officieel werd deze gefinancierd door de vzw
Centre Sportif et Culturel, een vzw waarvan de financiering – om het zwak uit te drukken – nogal
onduidelijk is. In werkelijkheid werd deze school gefinancierd door de Franse Gemeenschap, wat
duidelijk gemaakt werd door de kredieten tot “Steun voor de Franstalige verenigingen van de
(Vlaamse) gemeenten met een speciale taalregeling” in de begrotingsdecreten van de Franse
Gemeenschap. Na verschillende arresten van het Arbitragehof verdwenen deze posten uit de
begrotingen van de Franse Gemeenschap. De voormalige minister van Onderwijs liet echter
uitschijnen dat de kosten van deze school naar alle waarschijnlijkheid niet volledig kunnen worden
gedragen door de ouders die hun leerplichtige kinderen daar collectief huisonderwijs laten volgen. De
vraag rijst dus op welke manier die school gefinancierd wordt.

Aangezien het om een privéschool gaat, vallen de kinderen die daar les volgen onder de regeling voor
(collectief) huisonderwijs. De inspectie maakte duidelijk dat tijdens vorig schooljaar voor geen enkel
kind uit Voeren huisonderwijs aangevraagd was. Dit zou kunnen betekenen dat alle kinderen uit de
Franstalige privéschool van buiten Voeren komen. We stellen echter vast dat de leerlingen uit de
privéschool in Voeren niet voorbereid worden op het behalen van een getuigschrift basisonderwijs,
erkend door de Vlaamse Gemeenschap. In de reclame die deze school maakt in de gemeente Voeren,
wordt duidelijk vermeld dat het gaat om: “Franstalige school van Voeren: behalen van het diploma
van het basisonderwijs erkend door de Franstalige Gemeenschap”. Ook op de webstek van de
betreffende school is sprake van een “officiële Franstalige school”. Dit zou er dan eerder op wijzen dat
deze zogenaamde privéschool veeleer een filiaal is van een school van de Franse Gemeenschap,
waardoor deze leerlingen worden meegeteld bij het bepalen van de jaarlijkse btw-dotatie over de
verschillende gemeenschappen.

1. Hoeveel kinderen uit Voeren hebben bij het begin van dit schooljaar huisonderwijs aangevraagd?
(volgens de webstek van de school telt elke klas zo’n 10 tot 18 leerlingen)

2. Heeft de minister zicht op de woonplaats van de kinderen die ingeschreven zijn in deze
privéschool in Voeren?

Zo niet, gaat de minister dit verder onderzoeken?

3. Heeft de minister intussen al laten onderzoeken of deze zogenaamde privéschool al dan niet een
filiaal is van een school van de Franse Gemeenschap?

Zo niet, gaat dit nog gebeuren?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 13 van 29 september 2009

van AN MICHIELS

1. Voor het schooljaar 2009-2010 werd voor geen enkel kind dat in Voeren woont huisonderwijs
aangevraagd.

2. Ik heb geen zicht op de identiteit of de woonplaats van de leerlingen in de Franstalige privéschool
in Voeren. Mijn voorganger heeft gewezen op de onmogelijkheid om de identiteit van leerlingen
uit een privéschool op te vragen in zijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 126 van 18 december
2008 van de heer Van Nieuwenhuysen. Ik kan ook verwijzen naar de gegevens van de leerplicht-
controle die voor het schooljaar 2008-2009 werden ingezameld en die door mijn voorganger wer-
den meegegeven in het antwoord op dezelfde schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen.
Daaruit bleek dat van alle kinderen tussen 6 en 11 jaar die in Voeren woonden er 153 in het
Vlaams onderwijs waren ingeschreven, 109 in onderwijs van de Franse Gemeenschap, 5 in het
buitenland en 5 waarvan geen informatie door de ouders werd gegeven. Nadat de ouders van die 5
leerlingen om uitleg werd gevraagd bleek dat 3 ervan in het buitenland school liepen, één ervan
intussen verhuisd was naar het buitenland, en één leerling was ingeschreven in het Vlaams
onderwijs.

3. De Franstalige privéschool in Voeren kan geen filiaal zijn van een school van de Franse Gemeen-
schap. Het territorialiteitsbeginsel laat niet toe dat de Franse Gemeenschap in het Vlaams Gewest
scholen erkent. Het is wel mogelijk dat de Franse Gemeenschap de leerlingen die uit deze school
komen laat instromen in het secundair onderwijs, op grond van de gelijkwaardigheid van het
gevolgde curriculum met de kwaliteitsstandaarden van het basisonderwijs in de Franse Gemeen-
schap.
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 14
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Ziekteverzuim

In opvolging van mijn schriftelijke vraag van 27 februari 2008 aan alle ministers had ik graag
volgende vragen gesteld over het personeel van de departementen en verzelfstandigde agentschappen
binnen hun respectieve beleidsdomeinen.

1. Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden genoteerd binnen de
respectieve departementen en agentschappen? Kan de minister de cijfers meedelen voor 2008 en
de stand van zaken in 2009?

2. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode
vastgesteld?

3. Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd
in dezelfde periode?

4. Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5. Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode
vastgesteld?

6. Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7. Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 5, Lieten nr. 4, Bourgeois nr. 9,
Vandeurzen nr. 9, Crevits nr. 13, Van den Bossche nr. 5, Muyters nr. 4, Schauvliege nr. 8, Smet
nr. 14).
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 14 van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -775-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 15
van 29 september 2009
van CARL DECALUWE

Vlaamse overheid - Rechtszaken

De Vlaamse Regering, de respectieve departementen en verzelfstandigde agentschappen hebben
rechtszaken hangende bij het Grondwettelijke Hof, de Raad van State en de rechtbanken. Hiervoor
wordt een beroep gedaan op advocaten.

1. Hoeveel juridische betwistingen zijn er hangende per minister en diens departementen en
verzelfstandigde agentschappen?

2. Kan de minister een overzicht geven van de advocaten die thans een hangende rechtszaak hebben,
met vermelding van hun erelonen/provisies?

3. a) Binnen welk stadium van een dispuut/onrechtmatigheid wordt er zelf een rechtszaak opgestart,
en dit per departement en verzelfstandigd agentschap?

b) In welke mater wordt er geopteerd voor een dading?

c) Hoe worden de advocaten geselecteerd?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 6, Lieten nr. 5, Bourgeois nr. 10,
Vandeurzen nr. 10, Crevits nr. 14, Van den Bossche nr. 6, Muyters nr. 5, Schauvliege nr. 9, Smet
nr. 15).
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 15 van 29 september 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 16
van 1 oktober 2009
van JOS DE MEYER

Gemeentelijk onderwijspersoneel - Eedaflegging

Het Gemeentedecreet bepaalt dat de personeelsleden van de gemeente een eed afleggen in handen van
de gemeentesecretaris, en dat de weigering tot eedaflegging gelijk staat met verzaking van de
aanstelling.

Het decreet bepaalt ook dat deze bepaling van toepassing is op de leden van het gemeentepersoneel,
onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere regelingen die door of krachtens andere
wettelijke of decretale bepalingen zijn vastgesteld.

In het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding is er geen enkele
bepaling omtrent eedaflegging terug te vinden. Meer nog, waar vroeger ook de personeelsleden van
het onderwijs de eed moesten afleggen, is deze verplichting in 1991 vervallen.

Kan de minister meedelen hoe deze decreten worden samengelezen?

Kan het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs op dit vlak als een “bijzondere
regeling” in de zin van het Gemeentedecreet gezien worden? Dient het gemeentelijk onderwijzend
personeel dat onder de toepassing van het decreet rechtspositie gesubsidieerd onderwijs valt, nu al dan
niet een eed af te leggen?

Wordt hieromtrent een initiatief ter verduidelijking genomen?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 16 van 1 oktober 2009

van JOS DE MEYER

Het statuut van het onderwijzend personeel is vastgelegd in het decreet rechtspositie gesubsidieerd
onderwijs van 27 maart 1991. Dit decreet regelt specifiek de tewerkstellingsvoorwaarden en -verhou-
dingen tussen werkgever en werknemer (aanstellingsvoorwaarden, benoeming, evaluatie, tucht, ...).

Er is niet uitdrukkelijk een bepaling opgenomen m.b.t. de eedaflegging, omdat dit niet als een aanstel-
lingsvoorwaarde wordt beschouwd. De afwezigheid in het decreet rechtspositie gesubsidieerd onder-
wijs betekent echter niet dat de eedaflegging niet kan opgelegd worden door de werkgever. Het
decreet rechtspositie sluit immers niet uit dat een werkgever bijkomende voorwaarden kan opleggen.

Het betrokken gemeentebestuur moet m.i. dan wel uitdrukkelijk een beslissing nemen en niet uitgaan
van een aanvullende werking van het gemeentedecreet.

Voor een verdere interpretatie van het gemeentedecreet verwijs ik de Vlaams volksvertegenwoordiger
naar mijn collega in de Vlaamse Regering, bevoegd voor Binnenlands Bestuur.
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 17
van 1 oktober 2009
van JOS DE MEYER

Onderwijspersoneel - Omzendbrief Medex

Via een omzendbrief werd aan de scholen meegedeeld dat vastbenoemde personeelsleden die volgens
hun behandelende geneesheer niet meer in staat zijn om hun oorspronkelijke functie uit te oefenen,
niet meer hun bezoldigd ziekteverlof moeten uitputten vooraleer zij met een andere functie belast
kunnen worden.

Deze omzendbrief is enerzijds gebaseerd op een bepaling van onderwijsdecreet XIX, maar anderzijds
ook op de toepassing van het (federale) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers. Deze omzendbrief geeft aan personeelsleden die om welke
reden dan ook hun functie niet meer kunnen uitoefenen, meer mogelijkheden op een aangepaste
tewerkstelling dan voorheen.

Dit is vanzelfsprekend positief. Maar spijtig genoeg staat dit federale KB op een aantal punten haaks
op de bestaande onderwijswetgeving, en de Vlaamse omzendbrief gaat op een aantal van deze cruciale
punten niet in. Dit creëert rechtsonzekerheid.

In de praktijk is het dus mogelijk dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslissingen neemt die
niet conform de onderwijswetgeving zijn.

1. In welke gevallen geeft de arbeidsgeneesheer een advies aan de inrichtende macht en in welke
gevallen neemt hij een beslissing?

2. In het kader van het federale KB kan de arbeidsgeneesheer de beslissing nemen/advies geven dat
een personeelslid definitief arbeidsongeschikt is voor iedere functie. Maar de onderwijswetgeving
stelt dat een personeelslid maar definitief ongeschikt kan worden verklaard als het bezoldigd
ziekteverlof is uitgeput.

Kan de arbeidsgeneesheer een dergelijke beslissing dan nemen of zulk advies geven en zo ja, wat
betekent deze beslissing of zulk advies dan voor het betrokken personeelslid en wat zijn hiervan
dan de gevolgen?

3. Kan de arbeidsgeneesheer de beslissing nemen of het advies geven dat een personeelslid wel
voldoende geschikt is voor de uitoefening van zijn functie, niettegenstaande de behandelende
geneesheer een andere mening toegedaan is?

Wat betekent deze beslissing of dat advies dan voor de werkhervatting van het betrokken
personeelslid, wetende dat heel deze problematiek is geregeld door een besluit van de Vlaamse
Regering dat de controle van de afwezigheden wegens ziekte regelt alsook de
beroepsmogelijkheden?
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4. Wanneer de inrichtende macht oordeelt dat zij geen rekening kan houden met het advies of de
beslissing van de arbeidsgeneesheer omdat het noch objectief, noch technisch mogelijk is het
betrokken personeelslid een aangepast of een ander werk te geven of dat dit niet kan worden geëist
om gegronde redenen, moet zij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hiervan inlichten.

Wat betekent dat voor de oorspronkelijke beslissing of het oorspronkelijk advies van de
arbeidsgeneesheer? Komen die dan te vervallen of niet? Zo neen, wat betekent dat dan voor het
betrokken personeelslid?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 17 van 1 oktober 2009

van JOS DE MEYER

Tijdens de vorige legislatuur is een decretaal initiatief genomen om re-integratie van vastbenoemde
personeelsleden in het onderwijs mogelijk te maken zonder dat zij eerst hun bezoldigd ziekteverlof
moeten uitputten, zoals dat wel het geval is in de procedure bij Medex (pensioencommissie).

De procedure tot re-integratie is beschreven in de omzendbrief PERS/2009/09 en verwijst inderdaad
naar federale wetgeving: het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht
op de werknemers. Dat initiatief volstond ten tijde van onderwijsdecreet XIX volgens de overheid en
de sociale partners om een oplossing te bieden voor een toen beperkt aantal gekende probleem-
gevallen. Ik ben mij echter wel bewust van de beperkingen en moet vaststellen dat het initiatief een
aantal nieuwe vragen heeft uitgelokt.

Met de sociale partners is daarom de afspraak gemaakt om zowel over de procedure bij Medex als
over de procedure tot re-integratie, wat het onderwijspersoneel betreft, een grondig debat te houden in
een specifiek daartoe op te richten werkgroep ‘Medische thematiek’. In deze werkgroep, die binnen-
kort van start gaat en waarin de sociale partners, de onderwijsadministratie en mijn kabinet vertegen-
woordigd zullen zijn, zullen de vragen die de Vlaamse volksvertegenwoordiger terecht stelt over het
samengaan van de federale wetgeving met de Vlaamse onderwijswetgeving ongetwijfeld aan bod
komen. Ik wens nu dan ook niet vooruit te lopen op eventuele oplossingen of antwoorden op deze
vragen.
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Vraag nr. 18
van 1 oktober 2009
van ELS ROBEYNS

Verkeersopvoeding - Initiatieven

Bij het begin van het nieuwe schooljaar komt ook de verkeersveiligheid van onze schoolgaande jeugd
onder de aandacht te staan.

Ieder jaar vernemen we ook tal van lovenswaardige initiatieven die genomen worden op het vlak van
verkeerseducatie. Immers, onze jongeren moeten degelijk opgeleid worden tot een volwaardige
deelnemer aan het steeds toenemende en complexer wordende verkeer.

1. Welke concrete initiatieven inzake verkeersopvoeding werden er tijdens het voorbije schooljaar
genomen om onze jongeren op een veiligere manier aan het verkeer te laten deelnemen?

2. Werden er tijdens het voorbije schooljaar initiatieven genomen die verkeerseducatie in het echte
verkeer laten plaatsvinden?

Zo ja, welke en waar werden ze toegepast?

Zo neen, werden de mogelijkheden onderzocht om verkeerseducatie in het echte verkeer te laten
plaatsvinden en wat is in voorkomend geval de stand van zaken?

3. Werden er concrete initiatieven genomen op het vlak van sensibilisering rond verkeersveiligheid
naar aanleiding van het begin van het nieuwe schooljaar?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 17) en Smet (nr. 18).
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 18 van 1 oktober 2009
van ELS ROBEYNS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Hilde Crevits Vlaams minister van
Mobiliteit.
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 19
van 1 oktober 2009
van CHRISTIAN VAN EYKEN

Inschrijving basisonderwijs - Taaltest

Er zou volgens de pers een nieuwe voorwaarde zijn waaraan een kind moet voldoen om in het
basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven te worden. Elk kind dat in het eerste
leerjaar van het basisonderwijs wordt ingeschreven, zou het voorgaande jaar minstens 220 halve dagen
naar een Nederlandstalige kleuterschool moeten geweest zijn. Indien dit niet het geval is, moet het
kind een test afleggen om zijn niveau van taalkennis van het Nederlands vast te stellen.

Het lijkt onaanvaardbaar op pedagogisch en psychologisch vlak dat een kind van vijf jaar aan zulke
testen wordt onderworpen.

1. Wat zijn de rechtvaardigingsgronden voor deze maatregel?

2. Wat zijn de uitvoeringsmodaliteiten (examinator, contacten met het CLB, communicatie naar de
ouders, …)?

3. In welke gemeenten zal deze maatregel worden toegepast en op welke manier zal dit gebeuren?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 19 van 1 oktober 2009
van CHRISTIAAN VAN EYKEN

1. Deze nieuwe toelatingsvoorwaarde voor het gewoon lager onderwijs is beslist bij decreet van 20
maart 2009. Deze maatregel benadrukt het belang van het Nederlandstalig kleuteronderwijs als
voorbereiding op het Nederlandstalig lager onderwijs. Door alle kinderen een schooljaar Neder-
landstalig kleuteronderwijs te laten volgen vooraleer ze overstappen naar het Nederlandstalig lager
onderwijs, zijn kinderen bij de instap in het lager onderwijs beter voorbereid. Dit moet taal- en
leerachterstand vermijden.

De maatregel is gesuggereerd tijdens de Rondetafelconferentie Brussel maar wordt veralgemeend
ingevoerd voor heel Vlaanderen (zie vraag 3). Voor een uitgebreide motivering verwijs ik naar de
Memorie van Toelichting bij het betrokken decreet.

2. Voor het ontwikkelen van de taaltoets, die moet meten of een zesjarige voldoende Nederlandse
schooltaal begrijpt om te kunnen starten in het eerste leerjaar, is een beroep gedaan op een
expertenpanel dat bestaat uit academici en praktijkmensen. Dit multidisciplinair panel beschikt
over expertise op het vlak van toetsontwikkeling en psychometrie, ontwikkelingspsychologie,
linguïstiek, taaldidactiek en gelijke onderwijskansen. Leerkrachten van het eerste leerjaar toetsen
de conclusies van de academische experts aan de klaspraktijk. Er wordt hierbij veel aandacht
besteed aan het feit dat de toets afgestemd is op de jonge leeftijd van het kind en dat de manier van
afname niet te belastend is voor het kind.
Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de cesuurbepaling. De cesuur bepaalt wat de kleuters minstens
moeten kunnen om tot het eerste leerjaar te worden toegelaten. Met het oog op de finaliteit van
deze taalproef is de cesuurbepaling van essentieel belang. Indien alles verloopt zoals gepland,
wordt de cesuurbepaling in de loop van de maand november afgerond. Bij de cesuurbepaling
worden praktijkmensen betrokken (leraren, pedagogische begeleiders).
Deze taalproef zal bij Besluit van de Vlaamse Regering vastgelegd worden. Het is de bedoeling
dat de taaltoets afgenomen wordt door het CLB verbonden aan de school waar de ouders hun kind
wensen in te schrijven. Ouders zullen hiervan door de school op de hoogte gesteld worden op het
ogenblik dat ze hun kind komen inschrijven en wanneer blijkt dat het kind niet aan de 220 halve
dagen aanwezigheid voldaan heeft. Alle ouders met vijfjarige kinderen zijn overigens persoonlijk
van de nieuwe maatregel al op de hoogte gesteld.

3. De maatregel zal toegepast worden in alle Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en in Brussel.
In de Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Neder-
landse taalgebied geldt de maatregel uiteraard niet.
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 20
van 1 oktober 2009
van CARL DECALUWE

Externe consultants - Regelingen

Voor bijkomend advies bij onder meer het opstellen van ontwerpen van decreet, worden de leden van
de Vlaamse Regering soms bijgestaan door externe adviseurs en consultants.

1. In welke situaties heeft de minister nood aan extern betaald advies?

2. In welke mate wordt er een beroep gedaan op de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap?

3. Wie zijn de externe adviseurs waarop de minister een beroep doet indien nodig?

Op welke basis werden zij geselecteerd?

4. In hoeverre zijn er met deze consultants en adviseurs afspraken inzake de kostprijs voor extern
advies of begeleiding?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters nr. 8, Lieten nr. 6, Bourgeois nr. 14,
Vandeurzen nr. 14, Crevits nr. 18, Van den Bossche nr. 7, Muyters nr. 10, Schauvliege nr. 14,
Smet nr. 20).
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 20 van 1 oktober 2009

van CARL DECALUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelands-
beleid.
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Vraag nr. 21
van 1 oktober 2009
van VERA CELIS

Ingenieursstudies - Promotie

Nog nooit schreven zich zoveel studenten in aan onze universiteiten en hogescholen als dit schooljaar.
Volgens De Standaard en De Morgen (21/9) noteren universiteiten een stijging van het aantal
eerstejaarsstudenten met 10 à 15 % en noteren sommige hogescholen zelfs een stijging met 25%.

Daarentegen stellen ze het volgende vast.
 Het aantal inschrijvingen van eerstejaarsstudenten voor ingenieursstudies stijgt in verhouding veel

minder nl. +3,6 % (burgerlijk) en +3 % (industrieel).
 Het aantal meisjes loopt nog terug ten opzichte van vorig jaar: -25% voor industrieel ingenieur en

-12% voor burgerlijk ingenieur.
 Alhoewel meisjes de meerderheid van de globale studentenbevolking vormen, ligt de verhouding

bij ingenieursstudies op dit moment op 86 % jongens versus 14 % meisjes.

1. Hoe komt het dat ingenieursstudies – die nochtans mooie, professionele toekomstperspectieven
bieden en de mogelijkheid geven om op een zinvolle manier bij te dragen tot de samenleving
bijvoorbeeld in het kader van groene energie – minder populair blijven bij onze studenten?

2. Hoe valt dit te rijmen met de uitstekende resultaten van onze studenten voor wiskunde (zie PISA-
resultaten) (Program for International Student Assessment)?

3. Worden er vanuit het onderwijs concrete acties ondernomen om het structurele tekort aan
ingenieurs aan te pakken?

Zo ja, welke en wanneer?

4. Welke maatregelen neemt het onderwijs om meer specifiek meisjes warm te maken voor deze
studies?

5. Komt er een samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven om deze
tendens te counteren?

Zo ja, welke initiatieven worden er gepland?

Welke rol zal de overheid hierin vervullen?

Welke rol zal het onderwijs spelen?

Welke bijdrage zal het bedrijfsleven leveren?
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ANTWOORD

op vraag nr. 21 van 1 oktober 2009

van VERA CELIS

1. Mocht er vandaag een duidelijk en volledig antwoord op deze vraag bestaan, dan hadden we bij
wijze van spreken morgen een oplossing voor dit probleem. Het is een feit dat de instroom in de
wetenschappelijk-technische opleidingen verhoudingsgewijs achterblijft ten opzichte van andere
opleidingen in het hoger onderwijs, ondanks de vele initiatieven die zowel de overheid, de
onderwijsinstellingen als de beroepsorganisaties in het verleden al genomen hebben. Ook de nog
steeds uitstekende tewerkstellingskansen van afgestudeerde ingenieurs hebben blijkbaar weinig
of geen impact op het studiekeuzeproces van jongeren.

In 2007 heeft Agoria een enquête uitgevoerd bij jongeren tussen 16 en 21 jaar waarbij gepeild
werd naar hun opinie over technologie en industrie. Uit de resultaten van deze enquête komt
ondermeer tot uiting dat jongeren:

- een negatief imago over de industrie (bandwerk, ontslagen, milieuvervuiling) blijven
koesteren, ook al zijn ze overtuigd van de noodzaak van industrie en technologie voor
onze welvaart, jobs en innovatie. Dit imago is bij meisjes slechter dan bij jongens;

- onvoldoende beseffen dat bedrijven druk op zoek blijven naar ingenieurs;
- de technologieopvoeding op school in onvoldoende mate begeesterend vinden;
- nog te weinig deelnemen aan de vele initiatieven voor wetenschapspopularisering.

Andere mogelijke verklaringen zijn dat jongeren, alhoewel technologie hun leven in belangrijke
mate domineert (denk maar aan spelconsoles, audiovisuele gimmicks,…), weinig geïnteresseerd
zijn in de technologie die daarachter steekt. Daarenboven doen jongeren studies die ze graag
doen, wat op zich uitstekend is, maar ze staan niet altijd even lang stil bij eventuele beroeps-
mogelijkheden achteraf. Het is ook vreemd dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in grote
maatschappelijke problemen, zoals de milieuproblematiek, de klimaatsveranderingen, de
energievoorziening,…, maar dat ze blijkbaar niet beseffen dat veel oplossingen in de techno-
logie te vinden zijn. Ze leggen dan ook niet het verband tussen mogelijke oplossingen en studies
die wetenschappelijk en technologisch georiënteerd zijn.

Het feit dat meisjes sterk ondervertegenwoordigd blijven in wetenschappelijke technische
studierichtingen binnen het tso komt bovenop de hierboven aangehaalde mogelijke verklaringen.
Aangezien deze richtingen toch een groot aantal studenten aanleveren aan de ingenieurs-
opleidingen in de hogescholen, lijkt dit een bijkomende verklaring te zijn voor de geringe
doorstroom van meisjes naar deze richtingen in de hogescholen.

Merk op: met betrekking tot de cijfers van het huidige academiejaar wil ik toch voorzichtig zijn
alvorens uitspraken te doen en eventuele conclusies te trekken. De eerste officiële cijfers over de
instroom in het hoger onderwijs worden pas gepubliceerd na verwerking van de klassieke telling
op 31 oktober.

2. Uit het PISA onderzoek blijkt dat Vlaanderen inderdaad tot de absolute topgroep van landen
behoort inzake wiskundige geletterdheid; dat geldt ook voor wetenschappelijke geletterdheid.
Het PISA onderzoek beperkt zich evenwel niet tot het louter meten van cognitieve weten-
schappelijke competenties van leerlingen. Het peilt ondermeer ook naar de attitudes en het
engagement dat jongeren vertonen tegenover wetenschappen. Vlaamse leerlingen laten zich over
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het algemeen positief uit over de wetenschap en wetenschappelijk onderzoek. Maar in
vergelijking met de leerlingen in een gemiddeld OESO-land geven minder Vlaamse leerlingen
aan dat ze gemotiveerd zijn om wetenschappen aan te leren, en slechts een absolute minderheid
denkt dat ze zich later met wetenschappen bezig zal houden. Dit ligt in de lijn van het antwoord
op de eerste vraag.

3-5. In het verleden heeft het onderwijs vooral gewerkt op de volgende punten:
- het stimuleren van een goede studiekeuze, dit zowel naar en in het secundair onderwijs, als

naar het hoger onderwijs;
- maatregelen op het vlak van curriculum (eindtermen en ontwikkelingsdoelen rond wereld-

oriëntatie in het basisonderwijs en technologische opvoeding in het secundair onderwijs,
het uitwerken van een kader voor technische geletterdheid en een leerlijn voor techniek
van 2,5 tot 18 jaar - TOS21). De achterliggende idee is dat de basis voor een goede
studiekeuze naar wetenschappelijke en ingenieursopleidingen in het hoger onderwijs
grotendeels gelegd wordt in het secundair onderwijs;

- initiatieven inzake wetenschapscommunicatie.

Er waren geen specifieke acties naar meisjes. Bedoeling was dat de hierboven vermelde punten
een positief effect hadden op de instroom van zowel jongens als meisjes.

In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering staat in dat verband ondermeer het
volgende:
“We stimuleren jongeren voor een loopbaan in wetenschap en technologie en geven ook meer
kansen aan onderzoekers. We moedigen de instroom voor wetenschappelijke en technologische
studierichtingen (de zogenaamde STEM: Science, Technology, Engineering & Mathematics)
aan, onder andere door gerichte acties voor wetenschapscommunicatie en -popularisering en de
verdere uitbouw van Technopolis.”
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Vraag nr. 22
van 1 oktober 2009
van MARLEEN VANDERPOORTEN

Basisscholen - Taalinitiatie

Sinds 1 september 2004 behoort het leergebied Frans verplicht tot het onderwijsaanbod in het vijfde en
zesde jaar van het gewoon lager onderwijs.

Sinds 1 september 2004 kan door de school in het gewoon basisonderwijs gekozen worden voor
taalinitiatie in een andere taal dan het Nederlands, vroeger dan of naast het verplicht onderwijs in het
Frans. Indien hiervoor gekozen wordt, moet steeds eerst taalinitiatie in het Frans aangeboden worden.

Wat is op dit vlak de stand van zaken?

Kan de minister een overzicht geven van de basisscholen in Vlaanderen die nu vreemdetalenonderwijs
in de vorm van taalinitiatie aanbieden aan kleuters en aan leerlingen van het lager onderwijs onder het
vijfde leerjaar?
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op vraag nr. 22 van 1 oktober 2009

van MARLEEN VANDERPOORTEN

Op basis van de gegevens van de telling van 1 februari 2009 geven 165 scholen taalinitiatie Frans vóór
het vijfde leerjaar.

Op basis van dezelfde telling geven 8 scholen taalinitiatie in een andere taal dan het Frans vóór het
vijfde leerjaar. Deze 8 basisscholen geven ook taalinitiatie Frans, aangezien steeds met Frans gestart
moet worden vooraleer er taalinitiatie in een andere taal gegeven kan worden.
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Vraag nr. 23
van 2 oktober 2009
van SABINE POLEYN

Hoger beroepsonderwijs - Beroepscompetentieprofielen

In het decreet met betrekking tot het hoger beroepsonderwijs van 20 maart 2009 kreeg de SERV
(Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) een belangrijke rol in het opstellen van de noodzakelijke
beroepscompententieprofielen als basis voor de uitbouw van een nieuwe HBO5-opleiding. In het
decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 wordt de procedure beschreven voor de
erkenning van beroepskwalificaties. De uitvoering van dit laatste decreet heeft belangrijke
consequenties voor de implementatie van het hoger beroepsonderwijs. Zo ligt nog niet vast hoe de
procedure tot inschaling zal moeten verlopen en volgens welke methodiek ze zal moeten gebeuren.
Bovendien ligt ook het format nog niet vast voor de beschrijving van de beroepscompetentieprofielen.

De bestaande opleidingen in het volwassenenonderwijs moeten omgevormd zijn tegen 2012. Ook zij
baseren zich in belangrijke mate op de beroepscompetentieprofielen van de SERV. Om deze
opleidingen toe te laten zich om te vormen, moeten ze voldoende tijd krijgen. Het gaat hier over een
zeer omvangrijk en belangrijk werk, immers HBO5 beantwoordt aan een grote behoefte in de
maatschappij.

1. Hoe garandeert de minister dat de voorziene timing telkens gehaald wordt?

2. Krijgt de SERV hiervoor extra personele of financiële ondersteuning?

3. Welke planning en timing heeft SERV zich vooropgesteld om de beroepscompetentieprofielen zo
snel mogelijk op te stellen? Hoe controleert de minister deze?
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1. Ik zal de duurtijd van de verschillende processen, die decretaal vast-gelegd zijn, opvolgen.
Samen met de sociale partners en de onderwijsverstrekkers zal ik de procedure voor de erken-
ning van beroepskwalificaties op punt stellen en vastleggen in een uitvoeringsbesluit. In dat
besluit zal de inschalingprocedure en -methodiek en het format voor op te leveren beroeps-
competentieprofielen worden vastgelegd. In 2010 wil ik aan de Vlaamse regering de
uitvoeringsbesluiten voorleggen.

Eens de uitvoeringsbesluiten goedgekeurd zijn kunnen er snel beroepskwalificaties gemaakt
worden.

Voor het aanvragen van programmatie van nieuwe HBO5-opleidingen zijn er twee indiendata
voorzien: 30 november met start van de opleiding op 1 september van het daaropvolgende jaar
of 31 mei, met start op 1 februari, het daaropvolgende jaar. Indien de uitvoeringsbesluiten
goedgekeurd worden tegen 2010, kunnen de eerste aanvragen voor HBO5-opleidingen
ingediend worden in november 2010, met start van de opleidingen in september 2011.

De bestaande opleidingen moeten volgens het decreet uiterlijk hun omvormingsdossiers in-
dienen tegen 1 januari 2012. Ik wens deze timing tot omvorming aan te houden. Indien zou
blijken dat er geen beroepscompetentieprofielen voorhanden zijn, kan er gebruikt gemaakt
worden van alternatieve referentiekaders vanaf 1 januari 2011. Ik ben mij ervan bewust dat de
centra voor volwassenenonderwijs ongerust zijn over de krappe timing tussen januari 2011 en
januari 2012. Ik zal er dan ook op toezien dat het besluit tot vastlegging van deze referentie-
kaders tijdig wordt opgesteld, wanneer zou blijken dat de beroepscompetentieprofielen er niet of
niet tijdig zijn.

2-3. Hiervoor moet ik u verwijzen naar mijn collega bevoegd voor Werk, waaronder de SERV
ressorteert.
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Vraag nr. 24
van 5 oktober 2009
van PAUL DELVA

Taalstimulering kansarme peuters - Brussel

Enkele maanden geleden ondervroeg ik de toenmalige minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke,
over een wetenschappelijke studie die de taalachterstand bij kansarme peuters aantoonde (vraag om
uitleg nr. 909, 23/04/09). Op de vraag over het pakket maatregelen dat de Vlaamse Regering heeft
genomen om de taalachterstand van kansarme kinderen aan te pakken, gaf de minister een zeer
uitgebreid antwoord.

Er werd onder andere gesproken over het begeleidingsproject “Meer kansen door een betere
taalvaardigheid” dat was opgestart in de taalgrensgemeenten en de gemeenten uit de brede rand rond
Brussel.

De minister van Onderwijs wees ook op de aandacht van het onderwijsbeleid voor de “overgangen” in
het onderwijs, in dit geval voor de overgang van de kinderopvang naar het kleuteronderwijs. Hierrond
werd een externe adviesgroep “taalstimulering” in opdracht van Kind en Gezin opgericht, waarbij de
minister was uitgenodigd om hieromtrent een overkoepelende visie te ontwikkelen en acties uit te
voeren.

Aangezien de taalproblematiek zeker in Brussel een belangrijke factor is, wil ik graag het volgende
vernemen in opvolging van mijn vraag om uitleg nr. 909.

1. Kan de minister meedelen hoeveel middelen naar de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk
gewest gaan bij de verschillende maatregelen die de minister van Onderwijs opsomt in zijn
antwoord op mijn vraag om uitleg?

2. Zijn er bijzondere of specifieke acties rond taalstimulering en taalachterstand in de scholen in het
Brussels Hoofdstedelijke gewest?

Hoe ondersteunt de minister deze?

3. Inzake het project “Meer kansen door een betere taalvaardigheid”: bestaat dergelijk programma
ook in Brussel? Zo neen, waarom niet?

Neemt de minister maatregelen om dit ook in Brussel in te voeren?

4. Kan de minister een stand van zaken geven over de vooruitgang in de werkgroep die een
overkoepelende visie en gerichte acties moest ontwikkelen in het kader van taalstimulering?

Hoe wordt het aspect “continuïteit” in rekening gebracht?
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Heeft men al initiatieven genomen om van de overgang van de kinderopvang naar de
kleuterschool een “doorlopende lijn” te maken?
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1. Voor een globaal overzicht van de middelen die de Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen,
verwijs ik naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 270 van 22 april 2009. Daarin vindt u een
totaalbeeld van de middelen die naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel gaan, en welk
aandeel dit telkens betekent in de gehele Vlaamse onderwijsbegroting.

De Brusselse scholen kregen in het schooljaar 2008-2009 alles samen 545 bijkomende instap-
lestijden. Voor het huidige schooljaar zijn er uiteraard nog geen cijfers, aangezien er na 1
september nog geen instapdatum is geweest.

De Brusselse scholen kregen vanaf het schooljaar 2008-2009 alles samen 557 bijkomende
lestijden GOK+. Die lestijden zijn voor 3 opeenvolgende schooljaren toegekend.

De zorgpunten die aan de scholengemeenschappen Brussel werden toegekend, bedragen in het
schooljaar 2009-2010 alles samen 5345 punten .

2. In 2000 is Voorrangsbeleid Brussel (VBB) gestart, gericht op taalvaardigheidsonderricht in
Brusselse basisscholen. De resultaten van die werking, de evaluatie ervan en gegevens die het
Steunpunt NT2 verzamelde, vormden de basis voor de talenbeleidsnota die mijn voorganger
uitwerkte, en werden ook gebruikt bij de Rondetafelconferentie over het Nederlandstalig
Onderwijs in Brussel. Op het vlak van taalvaardigheidsonderricht was de conclusie overduidelijk
dat de overheid scholen blijvend dient te ondersteunen. Het bleek wel noodzakelijk de onder-
steuningsinitiatieven beter op elkaar af te stemmen, en daartoe wens ik de nodige maatregelen te
nemen. Pas enkele jaren later werd ook een tweedelijnsondersteuning opgezet voor scholen in de
brede rand uit Brussel. Die vraag kwam voort uit de vaststelling dat de problemen van
taalachterstand die we in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs vaststelden in zekere mate
geëxporteerd werden naar de Rand.

3. De ondersteuning op het vlak van taalvaardigheid bestond eerst voor de Brusselse scholen (vanaf
2000) en werd pas daarna in een andere structuur uitgebouwd voor de scholen in de rand rond
Brussel.

4. Het project taalstimulering voor peuters werd in opdracht van Kind en Gezin opgestart. U moet
dus mijn collega, bevoegd voor Welzijn, hierover ondervragen. Ik ben wel vragende partij voor
taalstimulering bij peuters, en voor afstemming daarover tussen de verschillende betrokken
overheden en instellingen. Op een aantal van die elementen kan dieper worden ingegaan bij de
bespreking van de beleidsnota Onderwijs en Vorming.

Voor wat Brussel betreft, weet de vraagsteller wellicht dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie
daar in Brussel initiatieven rond neemt. In maart werd een educatieve dvd gelanceerd waarmee de
begeleiders van de kindjes kunnen leren hoe ze de Nederlandse taal bij peuters kunnen stimuleren.
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Vraag nr. 25
van 5 oktober 2009
van PETER REEKMANS

Zonevreemde jeugdhuizen - Bestemming

Volgens het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) zouden er een 100-tal jeugdhuizen of vakantiehuizen
van de om en bij 560 dienen te sluiten, omdat dat deze huizen zonevreemd zijn of in natuurgebied
liggen.

1. Klopt de informatie dat er een 100-tal van de 560 jeugdhuizen zonevreemd zijn of in natuurgebied
liggen?

2. Klopt het dat deze huizen gesloten dienen te worden omdat ze moeten verdwijnen om
stedenbouwkundige redenen ?

3. Hoeveel van de betrokken jeugdhuizen zijn in handen van private eigenaars, en hoeveel in handen
van vzw’s?

4. Neemt de minister initiatieven m.b.t. deze met sluiting bedreigde jeugdhuizen? In welke zin?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Muyters (vraag nr. 13) en Smet (nr. 25).
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van PETER REEKMANS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van
Ruimtelijke Ordening.
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Vraag nr. 26
van 5 oktober 2009
van PAUL DELVA

Promotiefonds aantrekking buitenlandse studenten - Stand van zaken

Op 28 oktober 2008 werd de oprichting van de vzw Flamenco (Flemish Agency for Mobility and Co-
operation in Higher Education) een feit. Deze vzw heeft tot doel “bij te dragen tot de
internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs”.

De vorige minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke, liet weten in een antwoord op een
schriftelijke vraag hieromtrent dat er vanaf november 2008 gesprekken opgestart zouden worden over
“een verdere invulling van de algemene doelstelling, wat zou moeten uitmonden in een beleids- en
actieplan voor de vzw”.

In opvolging van de schriftelijke vraag nr. 36 (Websitebulletin publicatiedatum 10-12-2008), wil ik
graag het volgende vragen.

1. Heeft het overleg op ambtelijk niveau inderdaad geleid tot een beleids- en actieplan voor de vzw
Flamenco?

Wat zijn hierin voor de minister de belangrijkste speerpunten ?

Indien dit plan nog niet afgerond zou zijn: over welke knelpunten bestaat er nog geen
eensgezindheid?

Wanneer voorziet de minister het einde van deze gesprekken?

2. Kan de minister duidelijk toelichten op basis van welke concrete criteria acties om het hoger
onderwijs te promoten in het buitenland gesubsidieerd kunnen worden door de overheid?

Welk type acties zullen worden gesubsidieerd door de overheid?
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1. Ja. De strategische nota is goedgekeurd door de raad van bestuur van Flamenco op 13 januari
2009. In de nota worden de missie en de strategie beschreven en toegelicht, en verder geconcre-
tiseerd in actielijnen. Missie, strategie en actielijnen zijn in extenso terug te vinden op de publieke
website van Flamenco: www.flamenco-vzw.be > missie en strategie.

2. Er is geen ad hoc financiering van initiatieven die Flamenco opzet; de vzw krijgt van de overheid
een werkingssubsidie waarmee zij de uitvoering van haar actielijnen kan (co)financieren.

Op dit ogenblik gaat het hoofdzakelijk om de verdere uitrol van het project “Study in Flanders”.
Dat is eind 2006 door het secretariaat voor Universitaire Ontwikkelings-samenwerking van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad, en toen nog hoofdzakelijk met federale middelen, geïnitieerd en
in mei 2009 aan Flamenco overgedragen.

De informatiemiddelen en informatiekanalen van “Study in Flanders” richten zich op buitenlandse
studenten die in Vlaanderen willen komen studeren. De website (www.studyinflanders.be) en de
brochure (editie 2009 - 2010 verschijnt medio november) verstrekken informatie over Vlaanderen,
het leven in Vlaanderen en informatie over het Vlaamse hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. Andere activiteiten onder de vlag van “Study in Flanders” betreffen de deelname aan
buitenlandse hogeronderwijsbeurzen (zie in dat verband ook parlementaire vraag nr. 205 van de
heer Piet De Bruyn aan minister-president Peeters en minister Vandenbroucke tijdens zittingsjaar
2008-2009).
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Vraag nr. 27
van 6 oktober 2009
van PATRICIA CEYSENS

Digitale schoolborden - Stand van zaken

Uit een onderzoek gevoerd door het tijdschrift Klasse in 2007 bleek dat België een duidelijke
achterstand had in het aantal digitale interactieve schoolborden ten opzichte van Nederland en het
Verenigd Koninkrijk.

Heeft de minister zicht op de huidige stand van zaken?
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ANTWOORD

op vraag nr. 27 van 6 oktober 2009

van PATRICIA CEYSENS

Het door de vraagsteller aangehaalde onderzoek van het tijdschrift Klasse was gebaseerd op een
rondvraag bij de producenten van dergelijke digitale interactieve schoolborden.

Het ministerie van Onderwijs en Vorming heeft voorlopig zelf geen cijfers ter beschikking over het
gebruik van digitale interactieve schoolborden in de Vlaamse scholen.
Begin volgende jaar zal ik hopelijk kunnen beschikken over het basisrapport van de ICT-monitor
Mictivo. Hieruit zou ondermeer moeten blijken hoeveel van dergelijke borden er in het Vlaams onder-
wijs gebruikt worden.
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Vraag nr. 28
van 7 oktober 2009
van PAUL DELVA

11-juliviering Brussel - Evaluatie

Met het feest van de “Gulden Ontsporing” op 11 juli 2009 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), was er gedurende de hele dag randanimatie in de binnenstad.

De organisatie van het hele evenement (zowel het stadsfeest als het avondfeest) werd door toenmalig
minister Anciaux toevertrouwd aan de Ancienne Belgique (AB) en het “Vlaams- Brussels netwerk”.

In 2009 werd voor dit feest 500.000 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, in het bijzonder met de 11-juliviering van vorig jaar?

2. Is er een evaluatie gemaakt van deze editie? Wat waren de sterke punten? Wat waren de zwakke
punten? Hoe zal er worden gewerkt aan de mindere punten van dit evenement?

3. Hoe ervoeren de andere partners deze editie?

4. Is er al zicht op het concept en de organisatie van de volgende editie? Wie zal hiervan de leiding
nemen?
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1. Op het feest van de Gulden Ontsporing waren er in de namiddag (12u30 tot 19u00) in de
binnenstad 57 verschillende formaties die speelden op 17 locaties en dit naast een tiental straat-
theateracts en verschillende stadswandelingen. De organisatoren stelden vast dat deze plekken en
ruimten quasi continu volzet waren. De waardering van het publiek was navenant. Het amateur-
concours van Poppunt was een hoogtepunt. De Ancienne Belgique (AB) schat het aantal bezoe-
kers op om en bij de 2.000.

Wat het avondprogramma op de Grote Markt betreft kan er worden uitgegaan van een opkomst
van 7.000 toeschouwers. Er gebeurt voor een evenement als dit geen telling door de politie, maar
dit cijfer is gebaseerd op de ervaring ter zake van de AB en bevestigd door de berichtgeving in De
Standaard. Dit is iets minder dan de vorige editie (8.000), maar dit wordt ruimschoots goed-
gemaakt door de live televisie-uitzending van de Gulden Ontsporing op één (een crossuitzending
met de “Zo is er maar één”-show vanuit Kortrijk onder de gezamenlijke noemer “Vlaanderen
Boven”) die de volgende kijk- en waarderingscijfers haalde:
- live uitzending editie 2009: 574.737 kijkers; marktaandeel 31,2%; waardering 8/10
- heruitzending editie 2009: 87.784 kijkers; marktaandeel van 21,07 %
- ter vergelijking: live uitzending 2008 (AB Supersterrenshow 1): 567.000 kijkers; marktaan-

deel 30,4%; waardering 7,5/10

2. De AB heeft voluit de muzikale kaart getrokken en een programma samengesteld waarin plaats
werd geboden aan artiesten van erg uiteenlopende afkomst. Zowel klein en onbekend talent als
grote namen vonden er hun plaats. “Klei”, het voorprogramma op de Grote Markt, werd met zorg
voor de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur samengesteld en werd erg gewaardeerd door het
publiek. In de AB Supersterrenshow op de Grote Markt was er een goed en geapprecieerd even-
wicht tussen Nederlands en Engelstalig repertoire van Vlaamse topartiesten. Door het aanstellen
van een artistieke leider werd deze editie van de Supersterrenshow muzikaal nog vernuftiger. De
organisatoren waren ook erg opgezet met de actieve deelname van de Kunsthumaniora Brussel.

De samenwerking met de VRT is vlot verlopen. Voor het eerst was er naast de berichtgeving in
het journaal ook uitvoerige festivalverslaggeving door Radio 1. De keuze voor een rechtstreekse
crossuitzending op de televisiezender één werd bij de evaluatie minder geslaagd bevonden (een
rechtstreekse captatie van de Gulden Ontsporing werd vermengd met een rechtstreekse captatie
van het “Zo is er maar één”-concert in Kortrijk). Door heen en weer te switchen ging de dynamiek
en het opzet van elk van die liveshows op televisie verloren. Hierover zal met de VRT en de
organisatoren worden overlegd. Want de captatie en uitzending van de 11-juliviering in Brussel
blijft mijn inziens een belangrijke culturele opdracht van de VRT.
Tot slot blijft het tijdstip een structurele handicap:11 juli valt in de zomervakantie en op het einde
van het culturele seizoen.

3. Trouwe partnerorganisaties die een engagement opnemen in de organisatie van de Gulden Ont-
sporing zijn o.a. Jeugd & Muziek, Poppunt, Onthaal en Promotie Brussel, De Markten, het Brus-
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sels Operettetheater, het Brussels Volkstejoeter, Volle Maan Producties en Vlamo. Deze partner-
organisaties zijn erg tevreden over hun rol en over de promotie van de door hun georganiseerde
initiatieven.

4. De AB wil alvast opnieuw een groots opgezet feest in de Brusselse binnenstad organiseren met
een programma van populaire muziek. Over de inhoud en de vorm worden momenteel voorstellen
voorbereid. Daarnaast denken we dat de VRT als Vlaamse openbare omroep haar communicatieve
en informatieve rol in verband met De Gulden Ontsporing absoluut moet vervullen.
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Vraag nr. 29
van 7 oktober 2009
van KATHLEEN HELSEN

Avondtoezicht en studieopvang - Bepaling als sociaal voordeel

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen
“gezondheidstoezicht” en “sociale voordelen” bedoeld in artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot
wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, bepaalt wat onder “sociale voordelen”
wordt bedoeld. Wat het basisonderwijs betreft, neemt het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997
opnieuw op wat onder “sociale voordelen” dient te worden verstaan. De hele regeling heeft zijn
voorlopige definitieve vorm gekregen in het decreet over het flankerend onderwijsbeleid op lokaal
niveau.

In bovenvermelde regelgeving is nergens sprake van een leeftijdsgrens voor
avondtoezicht/studieopvang. De omzendbrief van 25 juli 1991, die stamt uit dezelfde periode als het
hierboven vermelde besluit van de Vlaamse Regering, maakt plots wel melding van een leeftijdsgrens:
“Studieopvang voor de leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs wordt niet als een sociaal
voordeel beschouwd”. Bovendien wordt in deze omzendbrief een onderscheid gemaakt tussen
avondtoezicht en studieopvang. Zo vermeldt de omzendbrief dat, wanneer een studieopvang wordt
georganiseerd ten behoeve van de leerlingen van de eerste en tweede graad van het basisonderwijs,
deze opvang als een avondtoezicht moet worden geïnterpreteerd.

In antwoord op mijn vraag om uitleg van 8 april 2008 (Commissievergadering C198-OND21 blz 5-6)
stelde de toenmalige minister van Onderwijs dat het de reglementering uit het uitvoeringsbesluit van
1991 is die vandaag moet worden toegepast. Ook antwoordde de minister dat de term “avondtoezicht”,
zoals die ook in het decreet over het flankerend onderwijs op lokaal niveau staat, in elk geval geen
onderscheid maakt tussen leerlingen naargelang de activiteit die ze uitvoeren tijdens dat avondtoezicht.
Zo concludeerde de minister dat, omdat het decreet over het flankerend onderwijsbeleid op lokaal
niveau geen onderscheid maakt tussen avondtoezicht en studieopvang, ook studieopvang moet worden
beschouwd als een sociaal voordeel. De minister gaf toen de administratie de opdracht dit nader te
onderzoeken.

1. Wat is de stand van zaken van het onderzoek van de administratie?

2. Moet studieopvang al dan niet als een sociaal voordeel beschouwd worden?
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Zoals mijn voorganger, de heer Frank Vandenbroucke, in zijn antwoord op de vraag om uitleg van 8
april 2008 heeft geantwoord, hebben de sociale voordelen reeds een lange geschiedenis.
Alhoewel het decreet flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30 november 2007 de
bepalingen uit in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 inzake sociale voordelen heeft over-
genomen, is het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende bepalingen van de
begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen (dat gebaseerd is op artikel 33 van de schoolpact)
nog steeds van toepassing.
Het besluit van 1991 maakt evenwel geen onderscheid tussen studieopvang en avondtoezicht.
Enkel de omzendbrief van 1991 gaat verder door te stellen dat wanneer studieopvang wordt georga-
niseerd ten behoeve van leerlingen van de 1ste en 2de graad van het basisonderwijs, deze opvang als een
avondtoezicht moet worden geïnterpreteerd maar dat studieopvang voor de leerlingen van de 3de graad
van het basisonderwijs niet als een sociaal voordeel moet worden beschouwd.
In de omzendbrief is dus een bepaling geslopen die niet in het besluit is opgenomen.
Vermits zowel het decreet als het besluit in de rechtshiërarchie voorrang hebben op de omzendbrief,
zal ik mijn administratie de opdracht geven deze anomalie tussen het besluit en de omzendbrief weg te
werken.
De betreffende passage in de omzendbrief, die inderdaad zoals mijn voorganger reeds heeft aange-
geven niet meer van deze tijd is, zal geschrapt worden zodat duidelijk is dat avondtoezicht in het basis-
onderwijs steeds als een sociaal voordeel wordt beschouwd ongeacht of de leerlingen tijdens het
toezicht al dan niet een vorm van begeleiding krijgen om hun huiswerk maken.
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Vraag nr. 30
van 7 oktober 2009
van SVEN GATZ

Renovatie jeugdlokalen - BTW-tarief

Onder andere in het kader van de brandveiligheid van jeugdlokalen zijn heel wat jeugdwerkinitiatieven
ertoe genoodzaakt om (al dan niet grote) renovatiewerken uit te voeren.

Naar aanleiding van mijn vraag om uitleg in de Commissie voor Jeugd, Cultuur, Sport en Media, op
06/05/2008 (Commissievergadering C234-CUL26) over mijn suggestie voor het invoeren van een
verlaagd btw-tarief voor verbouwingen van en renovaties aan jeugdlokalen, stelde de voormalige
minister dat hij dit initiatief met volle kracht mee wou verdedigen en daarover contact zou opnemen.

Het is immers zo dat men bij verbouwingen aan een woning werken kan laten uitvoeren tegen een
verlaagd btw-tarief van 6 % (i.p.v. 21 %) als de woning ouder is dan 5 jaar én minstens 5 jaar in
gebruik op het moment dat de btw verschuldigd is.

Om het tarief van 6 % te kunnen genieten, moet de bouwheer “eindverbruiker” zijn. Dit betekent dat
hij een zakelijk recht (eigendom, vruchtgebruik …) of een recht van genot (huurder) bezit op de
woning die hij geheel of gedeeltelijk gebruikt als privé-woning.

Dit geldt echter alleen voor werken die men laat uitvoeren door een geregistreerd aannemer. Er bestaat
echter heel wat verwarring over of deze regeling ook geldig is voor jeugdverblijfsaccommodatie.

Verbouwingen aan jeugdverblijfscentra zouden aan het 21 %-tarief dienen te worden uitgevoerd, tenzij
aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het gebouw mag bovendien enkel als bivakhuis gebruikt
worden en geen enkele andere functie hebben zoals een jeugdbewegingslokaal, parochiaal centrum,
enzovoort.

Algemeen worden de voorwaarden gesteld dat de “woning” als privé-woning gebruikt wordt en men
de werken dient te laten uitvoeren door een geregistreerd gebruiker. Bij werken die men zelf uitvoert
valt de aankoop van de materialen onder het 21 % tarief.

Een lokaal van jeugdbewegingen wordt, in tegenstelling tot sommige jeugdverblijfscentra, niet
aanzien als privé-woning, hoewel ook hier (hoofdzakelijk) geen commerciële activiteiten worden
uitgeoefend. Bij verbouwingen is dus steeds het 21 % btw-tarief van kracht. Dit terwijl ook vaak
budgetten van de (gemeentelijke) overheid voorzien worden om lokalen te verbouwen, bijvoorbeeld
onder de vorm van subsidies. Bij een btw-tarief van 21 % vloeit dus meer dan 1/5 van de subsidie
terug naar de staatskas.

Ook worden soms oude fabrieksgebouwen, handelspanden, agrarische gebouwen of privé-gebouwen
(die meer dan 5 jaar oud zijn) verbouwd tot jeugdbewegingslokalen. Ook hier is het 21 % btw-tarief
van kracht, terwijl het hier toch ook gaat om een verbouwing met nuttige herbestemming.
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Bovendien steken heel wat jeugdwerkinitiatieven bij verbouwingen van hun lokalen de handen zelf uit
de mouwen, samen met vrijwilligers. Ze doen voor sommige (heel specifieke of technische) werken
een beroep op geregistreerde aannemers. Andere, veeleer eenvoudige werken verzorgen ze zelf. Op
het materiaal dat ze hiervoor dienen aan te schaffen, evenals leveringen voor dergelijke werken - bv.
bijplaatsen van tussenwanden, plaatsen van sanitair, werken in het kader van brandveiligheid,… -
wordt dus steeds een btw-tarief van 21 % aangerekend. Heel wat jeugdverenigingen starten momenteel
met de uitvoering van werken in het kader van brandveiligheid, in het kader van (provinciale)
reglementen voor publiek toegankelijke infrastructuur. Een aanpak op korte termijn lijkt dus
noodzakelijk.

1. Neemt de minister initiatieven om overleg te plegen of herop te starten met zijn federale collega
om deze regeling te herzien, zodat:

a) de renovatie van lokalen voor jeugdbewegingen gelijkgesteld kan worden aan de renovatie van
privé-woningen, en dus ook bij verbouwingen aan deze gebouwen het 6 %-tarief van kracht
kan worden;

b) ook voor de aankoop in uitvoering van werken aan jeugdlokalen het 6 %-tarief kan worden
toegepast?

2. Wordt daarbij, in overleg met de bevoegde federale minister, bekeken of de voorwaarden minder
streng gemaakt kunnen worden voor vermindering van het btw-tarief bij verbouwingen aan
jeugdverblijfscentra (vb. bij gemengd gebruik)?
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Zoals al mijn voorganger, Vlaamse minister Anciaux, op 15 januari 2009 antwoordde op een eerdere
vraag hieromtrent, kan ik bevestigen dat het hier gaat om een zeer complexe materie. Op vraag van
minister Anciaux werd dan ook, in opdracht van het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
een onderzoek uitgevoerd door de BTW-specialisten van KPMG Belastingsconsulenten. Dit onder-
zoek leidde tot een oplijsting van alle knelpunten waar de jeugdsector op dit vlak mee te kampen krijgt
en wordt vervolledigd door een reeks beleidsaanbevelingen om deze problematiek aan te passen.

In opvolging van dit onderzoek richtte voormalig minister Anciaux op 16 februari 2009 een schrijven
aan zijn federale collega bevoegd voor financiën de heer Reynders, met de vraag het verlaagde BTW
tarief ook van toepassing te maken voor verbouwingen van jeugdlokalen en jeugdverblijfcentra. Noch
ikzelf, noch mijn administratie weet of op dit schrijven ooit een antwoord kwam van de heer
Reynders. Ik zal dit door mijn administratie laten onderzoeken.
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Vraag nr. 31
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van PETER GYSBRECHTS

Veiligheidsberoepen - Opleidingen

De KU Leuven onderzocht enige tijd geleden, in opdracht van de federale overheid, de aanwezige
opleidingen voor veiligheidsberoepen bij de overheid en de privésector. Dit onderzoek gebeurde naar
aanleiding van de cijfers van de VDAB. Slechts 69,5 % van alle vacatures voor bewakingsagent
konden tussen 2006 en 2007 ingevuld worden. Dat onderzoek bevestigde eveneens de versnippering
in de opleidingen tot bewakingsagent.

Het KA Roeselare vroeg en kreeg onlangs de toestemming om te starten met een specialisatiejaar
Integrale Veiligheid in het TSO (technisch secundair onderwijs). Er werd voor geopteerd om ook een
specialisatiejaar Veiligheidsberoepen op te starten in het BSO (beroepssecundair onderwijs). Bij de
start van het schooljaar hebben zich 58 leerlingen voor de TSO-opleiding ingeschreven en 16
leerlingen voor de BSO-opleiding.

1. Is het opstarten van nieuwe opleidingen tot bewakingsagent niet bijdragen tot nog meer
versnippering?

Heeft het kabinet op voorhand overleg gepleegd met private aanbieders zoals Group 4 Training of
het Belgian Institute for Security?

2. Geeft het diploma van deze twee opleidingen rechtstreeks toegang tot het uitoefenen van het
beroep van bewakingsagent?
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1. De belangrijkste verdienste van het organiseren van veiligheidsopleidingen binnen het voltijds
secundair onderwijs bestaat erin dat leerlingen via een eenjarig leertraject zowel een door de
Vlaamse Gemeenschap erkend eindstudiebewijs van het secundair onderwijs behalen als een reeks
attesten die rechtstreekse tewerkstelling, toelating tot de stage of vrijstelling van bepaalde ingangs-
proeven, naargelang van het geval, in de publieke of private veiligheidssector mogelijk maken.
Over opleidingen die politie, brandweer of private bewakingsondernemingen zelf aanbieden kan ik
mij, rekening houdend met mijn bevoegdheden, niet uitspreken, doch de zienswijze dat onder-
havig onderwijsinitiatief zou bijdragen tot versnippering deel ik absoluut niet.

Ik vestig er in dit verband overigens de aandacht op dat de FOD binnenlandse zaken in eerste
instantie vragende partij is geweest om veiligheidsopleidingen aan het secundair studieaanbod toe
te voegen. Na intens overleg heeft dit geleid tot een overeenkomst die in het voorjaar 2009 werd
gesloten tussen de toenmalige federale minister De Padt en gemeenschapsminister Vanden-
broucke, respectief bevoegd voor binnenlandse zaken en onderwijs.
Beweegredenen hiertoe waren de reële kansen op tewerkstelling in de betrokken sector, gezien het
aantal beschikbare vacatures, maar ook de aantrekkelijkheid van de opleiding die sterk aansluit bij
de leefwereld van tal van jongeren en, als gevolg, het verhogen van de kans op gekwalificeerde
uitstroom. Dat volgens de laatste nog niet-geverifieerde cijfers meer dan 600 leerlingen in globaal
15 scholen ingeschreven zijn, is trouwens tekenend.
Vermits het programma aan diverse criteria van de bewakingssector moet voldoen, werd effectief
overleg gepleegd met een vertegenwoordiging van de private bewakingssector, meer bepaald met
de vzw Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO). Deze vereniging is de
grootste koepelorganisatie in ons land van private bewakingsondernemingen die én bewakings-
opdrachten uitvoeren én opleidingen verstrekken.

2. De studierichtingen in kwestie zijn Integrale veiligheid (opleiding secundair-na-secundair van de
derde graad TSO) en Veiligheidsberoepen (specialisatiejaar van de derde graad BSO). Naast het
gebruikelijk studiebewijs dat op dat niveau in het secundair onderwijs wordt uitgereikt (certificaat
voor Se-n-Se en diploma secundair onderwijs voor specialisaties BSO), verwerft de geslaagde
leerling onder meer een “algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent”. Dit attest geeft directe
toegang tot het uitoefenen van het desbetreffend beroep.
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Tijdelijke projecten deeltijds kunstonderwijs - Evaluatie

Op 23 november 2005 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de organisatie van
tijdelijke projecten in het onderwijs goed. Dit decreet creëerde een rechtsgrond voor projectmatige
onderwijsinitiatieven, ook in het deeltijds kunstonderwijs (DKO).

In afwachting van een niveaudecreet DKO, zouden op kortere termijn een aantal knelpunten al een
oplossing kunnen krijgen. Rond een aantal van die knelpunten organiseren academies tijdelijke
projecten. Een structurele oplossing tegen 1 september 2008 was onhaalbaar. In afwachting van
aanpassingen aan de regelgeving tegen 1 september 2009 keurde het Vlaams Parlement op 8 juli 2008
het decreet betreffende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs goed. Dit
decreet verlengt deze tijdelijke projecten, al dan niet met gewijzigde voorwaarden.

Over de tijdelijke projecten in het DKO die gestart zijn vóór 2007-2008, zoals beeldverhaal,
integratiekunst-mozaïek, saz (Turks snaarinstrument), schoenontwerpen, ud (Arabische luit), en
vioolopleiding Suzukimethode, en nog niet geëvalueerd zijn, zegt de omzendbrief DKO/2008/03 dat
aan de betrokken academies gevraagd zal worden om een zelfevaluatie te maken en dat de inspectie de
projecten ter plekke zal komen beoordelen in de loop van het schooljaar 2008-2009 of 2009-2010. In
het eerste trimester zullen deze academies een brief ontvangen met informatie in verband met de
zelfevaluatie en de evaluatie van de inspectie.

Vanuit het DKO-veld verneem ik dat er onduidelijkheid heerst over de timing van de evaluatie en over
de toekomst van de tijdelijke projecten.

1. Welke concrete timing wordt gehanteerd voor de evaluatie van de tijdelijke projecten in het DKO
die gestart zijn vóór 2007-2008, zoals beeldverhaal, integratiekunst-mozaïek, saz,
schoenontwerpen, ud, en vioolopleiding Suzukimethode?

2. Hoe zal de evaluatie gebeuren: wat wordt op welke manier gemeten of beoordeeld?

3. Zullen de conclusies van de evaluatie worden meegenomen in de hervorming van het DKO-
landschap?



-820- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009

PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 32 van 7 oktober 2009
van KATHLEEN HELSEN

Zoals u in het Vlaamse regeerakkoord kunt lezen, is het inderdaad de bedoeling om in deze legislatuur
een nieuw niveaudecreet voor het deeltijds kunstonderwijs te realiseren dat een inhoudelijke en een
organisatorische vernieuwing zal betekenen. In afwachting van dat decreet wil ik onderzoeken in
hoeverre een aantal gunstig geëvalueerde opleidingen al eerder in de DKO-structuur kunnen worden
opgenomen of moeten worden verlengd met bijsturingen met het oog op latere structurele oplossingen
in het niveaudecreet. Op die manier gaat de opgebouwde expertise niet verloren en moeten leerlingen
hun opleiding niet voor een aantal schooljaren onderbreken.

Ik overleg binnenkort met de onderwijsinspectie en de administratie verder over de manier waarop de
tijdelijke projecten zullen worden geëvalueerd en over de te hanteren timing voor de evaluatie. Ik wil
vandaag dan ook niet vooruitlopen op dat overleg.
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 33
van 7 oktober 2009
van DANIELLE GODDERIS-T’JONCK

Provinciale studiebeurzenstichtingen - Werking

De Provinciale Commissies voor Studiebeurzenstichtingen beheren voor hun provincie de roerende en
onroerende goederen afkomstig uit erfenissen en legaten. De commissies staan in voor de uitreiking
van studiebeurzen aan studenten of bloedverwanten die aan één of meer van de door de stichters
vooropgestelde voorwaarden voldoen.

De werking van deze Commissies wordt geregeld door de wet van 19 december 1854 betreffende de
stichtingen ten voordele van het openbaar onderwijs of ten bate van bursalen, gewijzigd bij de wet van
14 februari 1986.

De Raad van State oordeelde (Advies L. 19.566/2 d.d. 10 mei 1990) dat zowel het administratieve
toezicht als de uitvoering van de wet van december 1864 een gemeenschapsaangelegenheid regelt,
meer bepaald een onderwijsmaterie.

Vandaag moeten we vaststellen dat de bestaande regelgeving omtrent deze commissies hopeloos
verouderd is. Sinds enkele jaren worden ook geregeld problemen vastgesteld inzake de werking van en
de controle op deze commissies. Vooral de ondoorzichtige werking, de hoge werkingskosten en het
gebrek aan openbaarheid van bestuur blijken problematisch. In Vlaams- en Waals-Brabant zou het
bovendien nog steeds om één Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant gaan.

Vorige legislatuur kwam dit dossier al enkele keren aan bod. Toenmalig minister van Onderwijs Frank
Vandenbroucke erkende de problematiek en verklaarde dat er een onderzoek was gestart naar de
herziening van de regelgeving en de volledige integratie van de stichtingen bij de onderwijsmaterie.
Gezien de complexiteit van het dossier vroeg de minister in 2006 de nodige tijd om de juridische
implicaties nauwgezet te bekijken.

Vandaag moeten we vaststellen dat er ter zake nog altijd weinig vooruitgang is geboekt.

1. Hoever staat het met het bovenvermelde onderzoek naar de werking van en de controle op de
Provinciale Commissies voor Studiebeurzenstichtingen?

Welke zijn de bevindingen en conclusies? Wat zal de minister ter zake verder ondernemen?

2. Wat is de status van de Commissies in Vlaams- en Waals-Brabant? Klopt het dat de situatie in
Vlaams- en Waals-Brabant nog altijd niet in overeenstemming is met de staatkundige realiteit?

Welke stappen zal de minister zetten? En op welke termijn?
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3. Kan de minister voor de laatste vijf jaar een overzicht geven van de uitgereikte beurzen en legaten,
graag met een opdeling per provincie?

4. In welke mate slagen de Commissies vandaag in hun kernopdracht, zijnde het uitoefenen van de
wens van de erflater?

5. Hoe verloopt de controle op deze Commissies vandaag in het Vlaamse gewest, onder meer wat
betreft het beheer van het geld, het beheer van de onroerende goederen, de presentiegelden
enzovoort?

6. Zijn er eventuele problemen, incidenten of conflicten met of inzake de werking van en controle op
de Provinciale Commissies?

Zo ja, kan de minister deze kort toelichten en de oplossingen aangeven waarmee hij denkt ze te
verhelpen?
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PASCAL SMET

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 33 van 7 oktober 2009

van DANIELLE GODDERIS - T'JONCK

1.2. Het klopt dat er tijdens de vorige legislatuur een onderzoek werd opgestart over de materie van
de studiebeurzenstichtingen. Bij dat onderzoek werd uitgezocht om hetzij het administratief
toezicht op de werking van de Provinciale Commissies voor Studiebeurzenstichtingen onder
mijn bevoegdheid te brengen, hetzij het beheer van de stichtingen en de toekenning van de
beurzen zelf te organiseren.
Dat onderzoek heeft het juridisch kader uitgeklaard waarbinnen de studiebeurzenstichtingen zich
staatkundig gezien situeren. Het door de vraagsteller aangehaalde advies van de Raad van State
(L.19/566/2 van 10 mei 1990) maakte duidelijk dat de materie van de studiebeurzenstichtingen -
net zoals de studiefinanciering van de Gemeenschappen - een gemeenschapsbevoegdheid is. Het
betreft immers een onderwijsaangelegenheid, bedoeld in artikel 127, §1, 2° van de Grondwet.
In het Vlaamse Gewest beschikt de Vlaamse Gemeenschap over de volledige bevoegdheid: ze
kan maatregelen opleggen ten aanzien van personen.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is haar bevoegdheid beperkter: de Vlaamse Gemeenschap
kan enkel maatregelen opleggen ten aanzien van de instellingen, die wegens hun activiteiten
uitsluitend geacht worden te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.
De kernvraag is dus of een studiebeurzenstichting waarvan de erflater woonde in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, geacht kan worden een instelling te zijn die uitsluitend behoort tot de
Vlaamse Gemeenschap.
In vele gevallen zal het niet mogelijk zijn om die Brusselse stichtingen exclusief toe te wijzen
aan de ene, of de andere gemeenschap.
Als de Brusselse stichting met name zowel aan studenten van Vlaamse onderwijsinstellingen als
aan studenten van Franse onderwijsinstellingen studiebeurzen toekent, stelt zich de vraag wie
dan wel bevoegd is voor deze stichtingen.
De gemeenschappelijke gemeenschapscommissie is evenmin bevoegd: zij heeft geen bevoegd-
heden op het vlak van onderwijs, aangezien artikel 135 van de Grondwet haar enkel de
persoonsgebonden aangelegenheden, vermeld in artikel 128, §1 van de Grondwet, toewijst.
Rekening houdend met artikel 35 van de Grondwet, dat de residuaire bevoegdheid vooralsnog
toekent aan de federale overheid, komt het dus toe aan federale overheid om regelgevend op te
treden ten aanzien van de bicommunautaire Brusselse studiebeurzenstichtingen.
Het is correct dat de situatie van de studiebeurzenstichtingen in Vlaams- en Waals-Brabant
vandaag bijzonder is: deze stichtingen worden - samen met deze van het Brusselse Gewest -
beheerd door één Provinciale Commissie Brabant.
Totdat de gemeenschappen de wet van 19 december 1854 betreffende de stichtingen ten voor-
dele van het openbaar onderwijs of ten bate van bursalen wijzigen, blijft de Provinciale
Commissie Brabant bevoegd voor de stichtingen waarvan de erflater woonde in wat nu Vlaams-
en Waals-Brabant is.
Rekening houdend met het juridische kader dat hierboven geschetst werd, wordt een eventuele
beslissing van de Vlaamse Gemeenschap om de wet van 19 december 1854 te wijzigen best
voorafgegaan door een overleg met alle betrokken partijen. Regelgeving moet immers niet
alleen juridisch correct en in overeenstemming met de bevoegdheidsverdelende regels zijn, maar
ook in de praktijk een meerwaarde bieden en uitvoerbaar zijn. Die zaken moeten dus nog verder
bekeken worden. Dat zal ik tijdens mijn legislatuur zeker doen en daar koppel ik op een later
tijdstip graag over terug.
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3. Het overzicht van de uitgereikte beurzen en legaten is in de onderstaande tabellen terug te
vinden.

Tabel 1. Provinciale commissie Antwerpen
School-

/academiejaar
Aantal toegekende beurzen

en legaten
Totaal toegekende bedragen

2004-2005 66 41.175,00
2005-2006 41 24.000,00
2006-2007 50 39.250,00
2007-2008 69 57.750,00
2008-2009 28 23.000,00

Tabel 2. Provinciale commissie Oost-Vlaanderen
School-

/academiejaar
Aantal toegekende beurzen

en legaten
Totaal toegekende bedragen

2004-2005 36 6.507,00
2005-2006 33 5.993,00
2006-2007 32 5.804,00
2007-2008 29 5.533,00
2008-2009 30 5.739,00

Tabel 3. Provinciale commissie Brabant
School-

/academiejaar
Aantal toegekende beurzen

en legaten
Totaal toegekende bedragen

2004-2005 133 71.869,98
2005-2006 102 55.175,00
2006-2007 118 62.870,00
2007-2008 126 65.625,00
2008-2009 119 60.895,00

Tabel 4. Provinciale commissie Limburg
School-

/academiejaar
Aantal toegekende beurzen

en legaten
Totaal toegekende bedragen

2004-2005 173 39.864
2005-2006 168 35.639
2006-2007 166 34.492
2007-2008 194 52.681
2008-2009 176 Resultaat pas bekend in

januari 2010

Over de Provinciale commissie West-Vlaanderen konden omwille van omstandigheden binnen
het voorziene tijdsbestek geen precieze cijfers verzameld worden.
Het aantal stichtingen in beheer door die commissie - en dus ook het aantal toekenningen - is
echter relatief beperkt. Indicatief kan gesteld worden dat het om een zestiental toekenningen per
schooljaar gaat, voor een totaalbedrag van om en bij de 1.600 euro.

In het laatste jaar heeft er zich een dalende tendens voorgedaan, zowel wat betreft het aantal
toegekende beurzen als de totale toegekende bedragen. De reden hiervan ligt in de financiële
crisis: door de lagere rentevoeten, daalden de opbrengsten van de stichtingen waardoor minder
beurzen konden worden toegekend.

4. Het toezicht op de Commissies wordt uitgeoefend zoals bepaald door de wet van 19 december
1854: de bestendige deputatie en de provinciegouverneurs controleren de werking van de
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Commissies. Zij kunnen de boekhouding van de Commissies inkijken, en moeten de begroting
goedkeuren. Op basis daarvan kunnen zij allerlei controles uitoefenen, zoals de controle van de
omvang van de presentiegelden, die maximaal 20% mogen bedragen van de opbrengsten van de
stichtingen.

5. De taak die vandaag op de schouders van de commissies rust, is dubbel: enerzijds moeten ze het
patrimonium van de stichtingen in stand houden en als een goede huisvader beheren. Zowel het
beheer van roerende goederen als van onroerende goederen vormen bijzondere uitdagingen.
Roerende vermogens moeten gevrijwaard worden van inflatie; onroerende goederen worden te
gelde gemaakt via verhuring, en vragen soms ook investeringen en onderhoud.

Anderzijds hebben de Commissies als opdracht om maximaal uitvoering te geven aan de wens
van de erflater. Ook dit blijkt een moeilijke opdracht, wanneer de erflater specifieke wensen had
op het vlak van de te volgen studies of familiale verwantschap.
Er werden geen signalen ontvangen waaruit zou blijken dat de Commissies zich niet met ernst
en toewijding zouden wijden aan de uitvoering van deze twee taken.

6. Er werd wel één klacht ontvangen van een burger over de werking van een provinciale commis-
sie. Deze klacht wordt grondig onderzocht. Het bereik van dat onderzoek wordt overigens niet
beperkt tot die ene klacht, maar wil een algemeen beeld vormen over het beheer van alle stich-
tingen. De resultaten van deze evaluatie zullen gebruikt kunnen worden voor de bepaling van de
beleidsintenties op het vlak van de studiebeurzenstichtingen.
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Vraag nr. 34
van 8 oktober 2009
van PAUL DELVA

“Zorgzoeker” - Stand van zaken

In de Beleidsbrief Brussel 2008-2009 stelde de toenmalige minister voor Brussel een ambitieuze
inhaalbeweging voor op het vlak van de welzijnsvoorzieningen in Brussel. Dit engagement wordt
bevestigd in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.

Een van de beloofde inspanningen was de opname van de tweedelijns- en derdelijnsverzorgers in
“Zorgzoeker.be” voor het einde van de legislatuur (blz. 35 van de beleidsbrief). Zorgzoeker is een
databank van Brusselse zorgverleners die de Nederlandstalige zorgvragers willen en kunnen helpen in
hun eigen taal.

Ook zou Zorgzoeker.be geografisch worden uitgebreid met zorgverleners uit de Vlaamse Rand en ten
slotte zou er een campagne worden gehouden om het virtuele zorgnetwerk verder te promoten.

1. Is de opname van de tweedelijns- en derdelijnsverzorgers in Zorgzoeker.be volledig afgerond? Zo
ja, wanneer zal deze toegankelijk worden voor het publiek?

Zo neen, welke moeilijkheden bestaan er om dit af te ronden?

Welke maatregelen worden er genomen om dit af te ronden? Wanneer is het einde van dit proces
voorzien?

2. Hoever staat Zorgzoeker.be met de uitbreiding met zorgverleners uit de Vlaamse Rand? Hoeveel
zorgverleners hebben zich al aangemeld? Welke acties heeft Zorgzoeker ondernomen om deze
zorgverleners kennis te laten maken met het initiatief?

3. Welke campagnes heeft de minister gehouden? Kan de minister deze toelichten? In hoeverre
hebben deze campagnes een positief effect op de werking van Zorgzoeker?

4. Hoeveel personen hebben Zorgzoeker.be al bezocht? Kan de minister de cijfers geven per maand
sinds de oprichting van de website?

Hoe evalueert de minister deze cijfers ?
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VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 34 van 8 oktober 2009

van PAUL DELVA

1. De opname van de tweede- en derdelijnszorgverleners gebeurt stapsgewijs. De voorbereidingen
voor de opname van die zorgverleners zijn afgerond: de uitnodigingen aan de algemene en
medische directie van de algemene ziekenhuizen in Brussel werden verstuurd. Bovendien werd
aan de ontwikkelaar van Zorgzoeker gevraagd om een module uit te werken om de gegevens van
de ziekenhuizen in bulk te kunnen opladen. Het tijdstip waarop die gegevens in Zorgzoeker
geladen zullen worden is afhankelijk van de medewerking van de ziekenhuizen. Het is niet de
bedoeling dat het brede publiek toegang krijgt tot de gegevens van de tweede- en derdelijns-
zorgverleners. Conform het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid, wordt de eerstelijnsgezond-
heidszorg als toegangspoort tot de specialistische geneeskunde beschouwd. Bijgevolg zullen de
data van de tweede- en derdelijnsgezondheidsverleners in Zorgzoeker slechts toegankelijk zijn
voor de eerstelijnszorgverleners, die zodoende vlotter kunnen doorverwijzen.

Momenteel worden de taken die nodig zijn om Zorgzoeker up to date te houden verdeeld onder de
medewerkers van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, Zorgnet en Pro Medicis Brussel.
De oprichting van het Brusselse Huis voor Gezondheid in 2010 zal ongetwijfeld leiden tot een
efficiënter en meer gestroomlijnd beheer van de zorgzoeker-databank.

2. Zorgnet verzamelde in samenwerking met MediRand de gegevens van eerstelijnszorgverleners uit
de Rand. Dat gebeurde in samenwerking met de huisartsenkringen uit de Rand. Nog niet elke
huisartsenkring verleende hierbij zijn medewerking. Omwille van de privacywetgeving mag van
de verzamelde gegevens niet automatisch een volledig profiel per zorgverlener worden gecreëerd.
De zorgverleners moeten akkoord gaan met hun opname in de databank.

Er wordt aan een geautomatiseerde registratieprocedure gewerkt. Daarmee zouden ongeveer 600
van de 1200 bekende zorgverleners elektronisch kunnen worden aangeschreven met de vraag hun
profiel te vervolledigen. Van de overige 600 zorgverleners hebben we geen e-mailadres. Zij zullen
per brief worden aangeschreven. Momenteel telt de databank 171 organisaties en 292 zorg-
verleners uit de Vlaamse Rand. Zij registreerden allen spontaan. Er is een akkoord met de
beheerders van de sociale kaart van Vlaams-Brabant. Die gegevens zullen synchroon met de
zorgverlenergegevens uit de Rand worden opgeladen.

3. Tijdens de vorige legislatuur werden twee campagnes opgezet om de website "Zorgzoeker.be" te
promoten. De eerste campagne liep van december 2007 tot maart 2008. Baseline was “Alle
Nederlandskundige zorgverleners in Brussel op één plek”. De campagne werd in twee fases
gevoerd. Via een gerichte mailing en via advertenties in de vakpers werden de zorgverleners in
december 2007 goed over het initiatief geïnformeerd. Vanaf 8 januari 2008 werd aan de hand van
affiches, flyers, televisiespots, printadvertenties en banners op krantensites een publiekscampagne
gevoerd. Via “google adwords” werd de website ook op de google-zoekmachine gepromoot
(kostprijs: 150.000 euro).

Van december 2008 tot juni 2009 werd een tweede meer duurzame campagnegolf opgezet onder
het speelse motto “Zoek je niet ziek naar een huisarts”. Daarop werd dan gevarieerd, bijvoorbeeld
met “Zoek je geen breuk naar een kinesist”. Er verschenen wekelijks kleine advertenties in Brussel
Deze Week die op de actualiteit inspeelden. Daarnaast waren er advertenties in Zone 02, Ons
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Brussel, de Brusselse Post en de blaadjes van de gemeenschapscentra. De televisiespot op
tvbrussel werd herhaald. Studenten bezochten het Vlaams-Brusselse welzijns- en gezondheids-
netwerk (crèches, dienstencentra…) om er flyers te bezorgen en een affiche op te hangen (vanuit
het aanvoelen dat postpakketten niet werken). Ook de “google adwords” werden verlengd
(kostprijs: 50.000 euro).

Op http://brussel.vlaanderen.be/campagnes.html kunnen de twee reeds gevoerde campagnes in detail
worden bekeken. Vanaf februari 2010 staat een derde campagne op stapel, waarin o.a. zal worden
bekendgemaakt dat ook de zorgverleners uit de Vlaamse Rand in de databank zijn opgenomen.

Zowel strategisch, als creatief, als qua impact waren beide campagnes succesrijk. Uit de bezoe-
kerscijfers van de website (zie verder onder punt 4) blijkt de publieksimpact van beide campagnes.
Vooral het systeem van de “google adwords” blijkt een aantrekkelijk en erg kostenefficiënt
instrument om bezoekers naar de website te lokken.

4. Sinds het online gaan van de website in januari 2008 tot eind september 2009 bezochten 96.634
unieke bezoekers de website en databank Zorgzoeker. Gemiddeld betekent dat 150 unieke
bezoekers per dag.

Onderstaand schema bevat het aantal unieke bezoekers vanaf januari 2008 tot en met september
2009.

2008 Aantal 2009 Aantal

jan/08 5.601 jan/09 5.406

feb/08 4.610 feb/09 4.581

mrt/08 4.819 mrt/09 4.950

apr/08 4.455 apr/09 4.159

mei/08 3.882 mei/09 3.977

jun/08 4.092 jun/09 4.830

jul/08 3.252 jul/09 5.520

aug/08 3.255 aug/09 6.301

sep/08 3.661 sep/09 6.920

okt/08 3.840

nov/08 4.113

dec/08 4.410

totaal 49.990 totaal: 46.644

Uit deze cijfers blijkt dat het aantal bezoekers van zorgzoeker in stijgende lijn gaat. De afgelopen
maand september 2009 was een absolute topmaand met 6920 unieke bezoekers. De
bezoekerscijfers van de website komen tegemoet aan onze verwachtingen.
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B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrijken van de reglementaire termijn
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JO VANDEURZEN,
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN,

VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 17
van 1 oktober 2009
van VERA VAN DER BORGHT

Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Leidend ambtenaar

Met de operatie Beter Bestuurlijk Beleid zijn alle inspectiediensten binnen het beleidsdomein Welzijn
(dus deze van Kind & Gezin, het VAPH, enz.) ondergebracht binnen één nieuw Agentschap Inspectie
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Sinds de oprichting van dat agentschap (1 april 2006) is echter nog steeds geen leidend ambtenaar
aangesteld. De huidige administrateur-generaal van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap), heeft deze functie weliswaar gedurende enkele maanden opgenomen, maar is nu
opnieuw als administrateur-generaal van het VAPH aan de slag.

De secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, neemt nu blijkbaar
de functie van administrateur-generaal van het Agentschap Inspectie waar, dus bovenop zijn functie
van secretaris-generaal van het departement.

Gelet op de cruciale rol van de inspectiediensten in het garanderen en controleren van kwaliteitsvolle
en efficiënte dienstverlening in de verschillende zorg- en welzijnssectoren, en dit vooral in het belang
van de zwakkeren in onze samenleving (ouderen, kinderen, personen met een handicap, …), lijkt het
niet te verantwoorden dat dit agentschap het al zo lange tijd moet stellen zonder een definitief
aangestelde leidend ambtenaar. Deze dient nochtans werk te maken van het effectief organiseren en
uitvoeren van de beleidskeuzes en de visie die vanuit de politieke overheid worden vooropgesteld.

1. Hoe komt het dat tot op vandaag nog steeds geen nieuwe leidend ambtenaar is aangesteld voor het
Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin?

2. Vindt de minister het verantwoord dat er de voorbije jaren geen leidend ambtenaar was aan het
hoofd van dit agentschap, gelet toch ook op het belang van dergelijke functie voor het effectief
uitvoering kunnen geven aan de politieke beleidslijnen en visies?

3. Vindt de minister het in die optiek verantwoord dat de huidige secretaris-generaal van het
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ook de functie van waarnemend administrateur-
generaal van dit agentschap op zich neemt?
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JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 17 van 1 oktober 2009

van VERA VAN DER BORGHT

Op 1 april 2006, oprichtingsdatum van het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
werd de heer Laurent Bursens door de Vlaamse Regering tot administrateur-generaal (leidend ambte-
naar) benoemd. Ingevolge de vacature van administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH) nam de heer Bursens deel aan de selectieproeven voor deze
functie. Aangezien hij de meest geschikte kandidaat was werd hij door de Vlaamse Regering op
1september 2007 in deze functie benoemd.

De heer Walter Vandeneede, afdelingshoofd bij het IVA Inspectie WVG, werd met ingang van 1
september 2007 tot waarnemend administrateur-generaal aangesteld. De Vlaamse Regering besliste op
19 oktober 2007 de functie van administrateur-generaal van het agentschap Inspectie WVG vacant te
verklaren en de selectieprocedure in te zetten.

Intussen nam de heer Walter Vandeneede deel aan de selectieproeven voor de functie van algemeen
directeur van het Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum te Rekem. Hij werd door de raad van bestuur
van het OPZC Rekem op 1 mei 2008 in deze functie benoemd. Aangezien de selectieprocedure die
moest leiden tot de benoeming van een nieuwe administrateur-generaal van het agentschap Inspectie
WVG nog niet was beëindigd besliste de Vlaamse Regering op 25 april 2008 de heer Marc Morris,
secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met ingang van 1 mei
2008 bijkomend te belasten met de tijdelijke leiding van het agentschap Inspectie WVG.

Op 6 februari 2009 vond het laatste onderdeel van de selectieprocedure, nl. het interview met de
opdrachtgever (i.c. de toenmalige Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) plaats.
Van de 4 kandidaten die tot dit laatste gedeelte werden toegelaten namen er slechts 2 deel.

Wegens de naderende verkiezingen nam de toenmalige Vlaamse Regering de gedragslijn aan geen
topbenoemingen meer te verrichten zodat deze selectieprocedure nog niet met de voordracht van een
kandidaat, gevolgd door de benoeming van een nieuwe administrateur-generaal, werd afgesloten.

Gelet op de anciënniteit van dit dossier onderzoek ik of er, desgevallend op basis van een nieuw inter-
view met de nog belangstellende kandidaten die tot het laatste gedeelte van de selectieprocedure zijn
toegelaten, op korte termijn nog een benoemingsvoordracht aan de Vlaamse Regering kan gebeuren.

Indien zou blijken dat de selectieprocedure moet worden herbegonnen zal ik aan de Vlaamse Regering
voorstellen om in afwachting van een effectieve benoeming een waarnemend administrateur-generaal
aan te stellen.
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Vraag nr. 2
van 24 juli 2009
van JOHAN SAUWENS

De Lijn - Plaatsen, kosten en opbrengsten per km

1. De jaarverslagen en begrotingsdocumenten bevatten cijfers over het aantal jaarlijks afgelegde
kilometers door De Lijn. Aangezien het ene vervoerinstrument het andere niet is en er de jongste
jaren steeds meer gelede bussen werden ingezet, is het eveneens interessant om de combinatie
aantal plaatsen per vervoermiddel met de afgelegde kilometers per vervoermiddel te maken of met
andere woorden het aantal aangeboden plaatsen-kilometers.

Kan de minister een overzicht bezorgen van de ontwikkeling van het aantal afgelegde kilometer en
van het aantal plaatsen-kilometers voor de periode 2007-2008? Wat is de gemiddelde
bezettingsgraad van de voertuigen?

2. Om de efficiency van het openbaar vervoer te beoordelen, is het aangewezen om de
exploitatiekosten en vervoersopbrengsten per aangeboden kilometer in ogenschouw te nemen.

Kan de minister de vergelijking bezorgen van het aantal aangeboden plaatsen-kilometers, en de
kosten en vervoersopbrengsten per aangeboden kilometer van De Lijn, de MIVB, de TEC voor de
periode 2007-2008?



-840- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTE RVAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 2 van 24 juli 2009
van JOHAN SAUWENS

1. Aantal kilometer en plaatsenkilometer

Kilometer

Voertuigtype 2007 2008
Tram 15.485.198 16.645.877
12m Bus 140.120.268 143.908.741
Gelede Bus 24.346.200 27.840.076
Kleine Bus 28.464.359 29.831.009

Trolley 427.791 217.047

Totaal 208.843.816 218.442.750

Plaatsenkilometer

Voertuigtype 2007 2008
Tram 2.316.740.473 2.490.389.658
12m Bus 13.731.786.264 14.323.236.992
Gelede Bus 3.678.954.282 4.190.224.889
Kleine Bus 1.554.154.010 1.689.330.039

Trolley 59.035.158 29.952.486

Totaal 21.340.670.186 22.723.134.064

De bezettingsgraad is niet per type voertuig bekend.
Wel is de bezettingsgraad bekend, uitgedrukt in reizigers per kilometer.
Deze bedraagt 2,31 reizigers per kilometer voor het jaar 2007 en 2,33 reizigers per kilometer
voor het jaar 2008.

2. Zie tabel als bijlage.

Een kanttekening:
- Het jaarverslag 2008 van TEC is niet ter beschikking.

BIJLAGE

Kosten en ontvangst per kilometer MIVB, TEC, De Lijn

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/CREVITS/2/antw.002.bijl.001.xls
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Vraag nr. 7
van 30 juli 2009
van JOHAN VERSTREKEN

Duitse bunker Kaaskerke - Instandhouding en bestemming

In Kaaskerke, deelgemeente van Diksmuide, ligt het laatst bewaarde stuk van het Belgisch front uit de
Eerste Wereldoorlog: de “Dodengang” of “Boyau de la Mort”. Dit historisch patrimonium moet aan de
jonge generaties de boodschap “herdenken is aan vrede werken” meegeven.

Op het einde van deze “Dodengang”, site die beheerd wordt door Defensie, staat een Duitse bunker die
net als de Dodengang zelf dateert uit de Eerste Wereldoorlog. Deze bunker staat net buiten de
omheining en maakt geen deel uit van de site die toegankelijk is voor het publiek.

De bunker is eigendom van de NV Waterwegen en Zeekanaal, verbonden aan het Vlaams Ministerie
van Mobiliteit en Openbare Werken.

Hoewel deze bunker opgenomen is in de Inventaris 1914-2014 van Onroerend Erfgoed, en al sinds 2
juni 1992 bij ministerieel besluit erkend werd als beschermd monument, bevindt hij zich in een
erbarmelijke staat: het onkruid tiert er welig op en rond, en de omgeving van de bunker is een
trekpleister voor blikjes en ander zwerfvuil.

Deze bunker, die een waardevol overblijfsel is van de stellingen nabij de “petroleumtanks” aan de
IJzerdijk in Kaaskerke, toont aan hoe dicht de Belgische en Duitse linies bij elkaar lagen.

In het kader van de nakende herdenkingen van “100 jaar Groote Oorlog” in 2014-2018 zal de
Dodengang, die met 72.000 bezoekers (cijfers 2006) nu al tot de vijf belangrijkste toeristische
trekpleisters in de Westhoek behoort, ongetwijfeld nog meer bezoekers mogen verwelkomen.

Een integratie van de gerestaureerde Duitse bunker in de “Dodengang” kan deze historisch zeer
waardevolle site nog aantrekkelijker maken.

1. Welke initiatieven zal de minister nemen om de teloorgang van deze bunker te stoppen?

2. Heeft de minister plannen om deze bunker te laten integreren in de site “Dodengang”?

3. Zijn er plannen om deze bunker te laten restaureren door de huidige eigenaar?

4. Zijn er plannen om de bunker toegankelijk te maken voor het grote publiek?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 30 juli 2009

van JOHAN VERSTREKEN

1. De bunker is gelegen op het domeingoed van het extern verzelfstandigd agentschap van publiek
recht, Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z). W&Z is zich ervan bewust dat deze oorlogssite
als historisch erfgoed zijn waarde heeft en volgt ter zake dan ook het algemene beleid van de
Vlaamse overheid.

Op mijn vraag heeft W&Z op 19 mei 2009 overlegd met een aantal betrokken stakeholders, nl.
de Stad Diksmuide, het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, het Dodengangmonument
en de regiowerking rond Oorlog en Vrede in de Westhoek, om het uitwerken van een project ter
restauratie van de oorlogssite te starten.

2. De integratie of koppeling van deze oorlogsbunker met de site Dodengang werd in het overleg
van 19 mei als logische benadering beschouwd.

3. W&Z heeft aangegeven dat ze bereid is een aandeel van een project ter restauratie van de
oorlogsbunker ten hare laste te nemen. Als eerste actie voortvloeiend uit dit overleg van mei,
heeft W&Z het terrein waarop de bunker staat, opgeruimd en voorzien van een omheining.

Het team Onroerend Erfgoed-West-Vlaanderen is momenteel bezig om de toestand van de
bunker te evalueren en de kosten om de bunker te consolideren dan wel te restaureren, te
begroten. Ook de kosten voor het integreren van de bunker in de site van de Dodengang
(omheining, wandelpadje, infobord,... ) worden mee begroot.
Zodra deze kostenraming beschikbaar is, kan de medefinanciering door de verschillende partijen
verder worden besproken.

4. Het Ministerie van Defensie verklaarde zich bereid om na consolidatie en inrichting het beheer
en de exploitatie van de bunker op zich te nemen, als een in de site van de Dodengang
geïntegreerd object.
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Vraag nr. 9
van 4 augustus 2009
van JOS DE MEYER

Sigmaplan - Inspraak lokale besturen

De volledige realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan loopt nog tot 2030. Momenteel zijn er negen
projectgebieden afgebakend: het Hedwige-Prosperproject, de Scheldekaaien van Antwerpen, het
overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, de Dijlemonding, de vallei van de Grote Nete, de
Durme en haar vallei, Vlassenbroek en Wal-Zwijn, de Kalkense Meersen en ten slotte de Bovendijle.

Een aantal dijkverhogingen, de herinrichting van de Scheldekaaien in Antwerpen en de afwerking van
het gecontroleerde overstromingsgebied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, zijn ondertussen reeds in
uitvoering. Deze legislatuur zullen ongetwijfeld een aantal andere projecten worden opgestart.

In deze projecten zijn maar liefst 14 gemeenten betrokken. Het gaat om de gemeenten Antwerpen,
Berlare, Beveren, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lokeren, Mechelen, Temse,
Waasmunster, Wetteren, Wichelen en Willebroek.

Aangezien het Sigmaplan voortdurend evolueert, ligt het eindbeeld van de projecten nog niet altijd
vast.

Het was van bij de start de intentie om de lokale besturen en belangengroepen te betrekken bij de
planning. Zij weten immers als geen ander wat de plaatselijke problemen zijn. Vertegenwoordigers
van de gemeenten, landbouworganisaties, betrokken provinciebesturen en polderbesturen zijn dan ook
als lokale experts aanwezig in projectmatige werkgroepen, die de oorspronkelijke krijtlijnen van het
“Meest Wenselijke Alternatief” bijsturen in functie van de lokale noden en opmerkingen.

Op het terrein leeft er echter enig ongenoegen: de indruk bestaat dat er met de adviezen en vragen van
de lokale gemeentebesturen weinig rekening wordt gehouden en dat de plannen al min of meer vast-
liggen.

1. Welke (deel)projecten zullen de komende legislatuur worden uitgevoerd of opgestart? Met welke
concrete timing? Met welk budget?

2. Welke wijzigingen of bijsturingen werden er in de reeds in uitvoering zijnde projecten aangebracht
op aangeven van de lokale expertise van de betrokken lokale besturen?

3. Op welke wijze en op welk moment wordt het formele standpunt of advies van een specifiek
territoriaal bevoegd gemeentebestuur opgevraagd en verwerkt in de plannen? Is er voorzien in
feedback of een motivering wanneer bepaalde opmerkingen of suggesties niet worden gevolgd?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 9 van 4 augustus 2009
van JOS DE MEYER

1. In deze legislatuur ligt de focus voornamelijk op de realisatie van de 2010-projecten, die vast-
gelegd zijn in de beslissingen van de Vlaamse Regering van 22.07.2005 en 28.04.2006. Dit
betekent dat naast de verdere realisatie van het dijkenprogramma en de heraanleg van de
Scheldekaaien, ook verder gewerkt wordt aan het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke -
Bazel - Rupelmonde en de ontwikkeling van het intergetijdengebied in de Hedwige-Prosper-
polder.
Daarnaast worden momenteel de plannen en procedures afgerond om verschillende projecten in
2010 op het terrein in uitvoering te kunnen laten gaan. Dit is het geval voor de projecten in de
clusters Kalkense Meersen (gemeenten Berlare, Laarne, Wichelen en Wetteren), Vlassenbroek en
Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn (gemeenten Dendermonde, Hamme), Durmevallei (gemeenten
Hamme, Lokeren, Temse, Waasmunster) en Dijlemonding (Mechelen, Willebroek). Volgens de
huidige planning zullen de stedenbouwkundige vergunningen voor deze projecten, na de defini-
tieve goedkeuring van de gelijknamige gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen door de
Vlaamse Regering, worden aangevraagd in de loop van 2010.
Bovendien werd overleg opgestart met de betrokken lokale besturen in de clusters Bovendijle
(gemeenten Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht) en de Vallei van de Grote Nete tussen Itegem en
Geel (gemeenten Hulshout, Herenthout, Heist-Op-Den-Berg, Westerlo, Herselt, Laakdal en Geel).
Deze projecten dienen conform de Beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 28.04.2006 uiterlijk
in 2015 in uitvoering te gaan.
De realisatie van het Sigmaplan vergt een jaarlijkse uitgave van ca 50 miljoen EUR. De beschik-
baarheid van deze middelen zal binnen de globale budgettaire mogelijkheden moeten afgewogen
worden.

2. Voor elk van de clusters die werden opgestart is een projectmatige werkgroep opgericht waarin de
betrokken gemeentebesturen, polderbesturen en het provinciebestuur vertegenwoordigd zijn. Voor
elk van de clusters kwam de projectmatige werkgroep meermaals samen en werd de gelegenheid
geboden om vanuit het lokale niveau input te geven aan de inrichtingsplannen. Rond de thema’s
natuur, landbouw, plattelandsrecreatie en flankerend beleid landbouw werden veelal bijkomende
vergaderingen georganiseerd op advies van de projectmatige werkgroep, waar een bredere groep
van (maatschappelijke) actoren de gelegenheid kreeg om input te geven op de voorliggende
plannen.
Dit resulteerde in elk van de clusters, binnen de krijtlijnen zoals geformuleerd door de Vlaamse
Regering, in optimalisaties zoals:
- fijnstellingen van de contouren van de overstromingsgebieden in functie van de ligging ten

opzichte van bewoning, landbouwbedrijfszetels, waardevolle gebouwen, monumenten,…;
- inbouwen van een stapsgewijze realisatie van projecten en/of de omvorming van bestaande

percelen ten dienste van een meer gespreid uitdoofscenario voor beroepslandbouwers;
- het inbrengen van hetzij compenserende, hetzij versterkende maatregelen ten aanzien van het

benutten van potenties voor plattelandsrecreatie zoals het inrichten van locaties voor recreatie
als hengelen, het aanleggen van nieuwe paden voor wandelaars en fietsers,… .

3. De voorgenoemde projectmatige werkgroepen bieden de mogelijkheid om naast de procedurele
inspraakmomenten feedback en bijkomende motivering te geven indien bepaalde suggesties of
opmerkingen niet integraal worden overgenomen tijdens de formele procedures. De verschillende
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sleutelmomenten waarop het formele standpunt en/of advies van de bevoegde gemeentebesturen
gevraagd wordt zijn de volgende :
- de richtlijnenvergadering van het project-milieueffectenrapport (project-MER), waar de

binnengekomen adviezen besproken worden met de betrokken gemeenten en overheden.
Hieruit vloeit een advies van de dienst MER voort waarmee in de verdere uitwerking van het
project-MER rekening dient te worden gehouden;

- de plenaire vergadering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), waar alle
betrokken gemeentebesturen hun advies kunnen geven op het voorontwerp GRUP. De
plenaire vergadering resulteert in een verslag waarin het departement RWO de initiatiefnemers
van het GRUP adviseert hoe moet worden omgegaan met de geformuleerde opmerkingen en
adviezen;

- het openbaar onderzoek waarin het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan gedurende 60
dagen wordt voorgelegd aan de bevolking, en waarbij alle inwoners en gemeentebesturen de
gelegenheid krijgen om opmerkingen te formuleren op de voorgestelde planopties. Alle
bezwaarschriften worden gebundeld en behandeld door de Vlaamse Commissie voor
Ruimtelijke Ordening, die de vergunningverlener zal adviseren bij de opvolging van deze
bezwaarschriften.

- Wanneer het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd, wordt een stedenbouw-
kundige vergunning aangevraagd voor de noodzakelijke werken. Ook deze vergunnings-
aanvraag zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen, waarbij
de betrokken burgers hun opmerkingen op het voorgelegde plan kunnen formuleren.

Naast de voorziene overlegstructuren zijn er ook op ad hoc basis bilaterale overlegmomenten met
de gemeentebesturen. In een aantal gevallen heeft dit aanleiding gegeven tot het opstellen van
samenwerkingsovereenkomsten.
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Vraag nr. 13
van 11 augustus 2009
van MARK DEMESMAEKER

N253 Korbeek-Dijle/Neerijse/Loonbeek - Heraanleg

Al verschillende jaren wordt er in Huldenberg en omstreken uitgekeken naar een heraanleg van de
gewestweg N253 in Korbeek-Dijle, Neerijse en Loonbeek. De voorbije jaren werd deze heraanleg, die
nochtans meermaals is opgenomen in de planning van de administratie Wegen en Verkeer, herhaalde
malen uitgesteld.

Via de media verneem ik nu dat er geen heraanleg van de gewestweg N253 in 2010 komt. Er zal ten
vroegste in 2013 werk van worden gemaakt. De reden voor het uitstel nu is blijkbaar een negatief
verslag in verband met de onteigeningen van de federale overheidsdienst Financiën.

Op 15 oktober 2004 stelde ik aan de toenmalige minister van Openbare Werken, Kris Peeters, een
schriftelijke vraag over de heraanleg van de N253 (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 6 van 21
januari 2008, blz. 437). Uit het antwoord van de minister bleek toen dat er in 2003 door de
administratie Wegen en Verkeer de procedure werd opgestart om een ontwerper te vinden. Die was er
nog steeds niet. Reden daarvoor was een dispuut tussen de gemeente Bertem en de Vlaamse overheid.
Bertem stelde immers begin jaren ’80 al zelf een ontwerper aan voor rioleringswerken aan de N253 in
Korbeek-Dijle. De Vlaamse overheid heeft dan een aanbesteding gelanceerd voor de heraanleg –
riolen incluis – van de N253 op het grondgebied Huldenberg. Dit traject is negen kilometer lang, in
Korbeek-Dijle slechts 2,5 kilometer. Het was de bedoeling een voorontwerp te laten maken in 2005.
Na de onteigeningen, het verkrijgen van de bouwvergunning en het vastleggen van de budgetten
zouden de werken starten in 2007.

Op 12 juni 2008 stelde ik de minister opnieuw een schriftelijke vraag (vraag nr. 741, Websitebulletin
publicatiedatum 02-09-2008). Zij antwoordde toen het volgende:

“Het ontwerp van de wegenis is volledig afgewerkt. De riolerings- en collectorenstudie is al ver
gevorderd. Een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de gezamenlijke werken met zes
partijen (Wegen en Verkeer Vlaams - Brabant, Natuur en Bos Vlaams - Brabant, gemeenten
Huldenberg en Bertem, NV Riobra en NV Aquafin ) werd voorbereid door het agentschap Wegen en
Verkeer en aan de andere vijf instanties overgemaakt. Het Comité tot aankoop van onroerende
goederen dient nog de kostprijs van de onteigening van 28 woningen en een 475-tal voortuinen langs
de N253 te Huldenberg en Bertem, te ramen.

De timing van de heraanleg is afhankelijk van:

 de vooruitgang van de technische studie. Onder meer dient er nog een ecoduct ontworpen
te worden ;

 de vooruitgang van de subsidiedossiers voor de gemeentelijke rioleringen ;
 het bekomen van de nodige vergunningen ;
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 de meer dan 500 innemingen die moeten verworven worden. Het Comité tot aankoop van
onroerende goederen deelde al officieus mee dat de onderhandelingen en het ondertekenen
van alle aktes minstens 2 jaar in beslag zullen nemen. Hierbij werd geen rekening
gehouden met eventuele gerechtelijke onteigeningen ;

 het voorzien van de nodige kredieten door alle medefinanciers tijdens hetzelfde
begrotingsjaar.

De start van de werken wordt ten vroegste in 2011 voorzien. De werken kunnen immers slechts starten
nadat alle te onteigenen percelen door de overheid verworven zijn”.

Er was al langer sprake van dat 2010 niet haalbaar zou zijn. Elk nieuw uitstel gaat gepaard met een
langere periode van onveiligheid.

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

2. Wat is de reden van het uitstel van deze werken?

3. Wat is de reden van het negatief advies van de federale overheidsdienst Financiën? Wat is de
impact van dit advies op de realisatie van de werken?

4. Wat is de timing van de heraanleg van de N253 in Korbeek-Dijle, Neerijse en Loonbeek?

5. Wanneer denkt men met de werken van start te kunnen gaan?
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van MARK DEMESMAEKER

1. Het dossier met de raming van de onteigeningskost voor de 30 te onteigenen woningen bevindt
zich momenteel bij de Federale Overheidsdienst Financiën (Inspectie van Financiën). Eenmaal
deze raming goedgekeurd is, kan het Agentschap Wegen en Verkeer het ministeriële besluit tot
onteigening aanvragen en kunnen de 30 woningen onteigend worden. Na goedkeuring van de
raming van de 30 woningen worden de schattingen voor de onteigening van de 500 voortuinen in
drie delen opgemaakt (Korbeek-Dijle, Loonbeek en Neerijse) en ingediend.

2. Het ontwerpdossier kan niet losgekoppeld worden van de onteigeningen. Zonder de onteigeningen
kunnen de werken niet starten.

3. Voor het fietspad stelt de Inspectie van Financiën dat er een alternatief tracé mogelijk is. Er is
tevens bezwaar tegen de schattingsprijs van sommige woningen. De nodige verduidelijkingen
hierop werden door het Agentschap Wegen en Verkeer en door het Aankoopcomité verstrekt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer blijft in globaliteit achter het standpunt staan betreffende het
voorzien van de fietspaden langs de N253. Bij de eerste plannen van de heraanleg van de N253
werd het alternatieve tracé onderzocht, doch niet weerhouden. In alle andere projecten met fiets-
paden langs de N253 werd de keuze voor fietspaden langs de N253 ook weerhouden en bevestigd
in de Provinciale Auditcommissie.
Het alternatief tracé vertoont immers meerdere problemen: het ontstaan van extra onveilige over-
steken over de N253, de noodzaak aan heel wat onteigeningen in de achtertuinen van diverse eige-
naars (waardoor de winst op onteigeningen door het alternatieve tracé minstens gedeeltelijk nihil
of negatief is) en de onmogelijkheid van het degelijk verharden en verlichten van het tracé wegens
gelegen in groen- en natuurgebeid. Bovendien biedt het alternatieve tracé geen volledig alternatief,
aangezien eveneens fietspaden nodig blijven voor de bewoners langs de N253.

4. Een volledig onteigeningsproces, te rekenen vanaf het indienen van de raming tot en met defini-
tieve onteigening, duurt bij een dossier van normale omvang (20 à 30 onteigeningen) 2 à 3 jaar.
Gezien de grote omvang van het dossier zullen de onteigeningen minimaal 3, en waarschijnlijk 4
jaar duren. Het dossier N253 is qua ontwerp opgedeeld in 3 grote delen. Voor elk deel is reeds een
voorontwerp opgemaakt. Welke van de drie delen eerst in uitvoering zal gaan is nog niet bepaald.

5. Wanneer het Agentschap Wegen en Verkeer een duidelijk zicht heeft op de evolutie van de
onteigeningen en de nog uit te voeren onteigeningen binnen maximaal 1 kalenderjaar kunnen
verworven worden, zullen de werken voor de eerste fase aanbesteed worden en de nodige vergun-
ningen aangevraagd worden. Na de definitieve verwerving van alle percelen in een welbepaalde
sectie (Loonbeek, Neerijse of Korbeek-Dijle) kunnen de werken in deze zone van start gaan.
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VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vraag nr. 21
van 20 augustus 2009
van VERA JANS

Interministerieel overleg - Stand van zaken

België is een land met een bijzonder complexe staatsstructuur. Door de verschillende
staatshervormingen zijn de bevoegdheden voor de verschillende beleidsdomeinen in dit land verdeeld
over de verschillende overheden. Ook voor de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken zijn
er vele overlappingen met de federale overheid.

De implementatie van tal van beleidsmaatregelen vereist een tussenkomst van zowel de federale als de
gemeenschaps- of gewestregering. Om dit in goede banen te leiden, wordt er interministerieel overleg
gepleegd.

1. Wanneer vond het laatste interministerieel overleg plaats?

2. Wat waren de agendapunten die verband houden met de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare
werken?

3. Welke concrete beleidsaanpassingen en/of -maatregelen resulteerden uit het laatste overleg tussen
de minister en haar federale, Waalse of Brusselse collega’s aangaande haar beleidsdomeinen?

4. Wanneer vindt het volgende interministerieel overleg plaats?

5. Welke thema’s/beleidsproblemen aangaande de beleidsdomeinen van de minister zullen
onderwerp uitmaken van het volgende interministerieel overleg?

N.B. Gelijkaardige vragen werden gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr.11, Lieten nr.3,
Bourgeois nr. 10, Vandeurzen nr.8, Crevits nr. 21, Van den Bossche nr. 6, Muyters nr. 15,
Schauvliege nr. 14, Smet nr. 7)
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 21 van 20 augustus 2009

van VERA JANS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering, minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.
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Vraag nr. 28
van 3 september 2009
van PETER REEKMANS

Autosnelwegparkings - Veiligheid en comfort

Volgens een onderzoek in opdracht van de Internationale Automobielfederatie FIA behoren de
picknick- of rustzones (zonder restaurant, hotel of benzinestation) langs onze autosnelwegen tot de
slechtste in Europa.

Vooral het totaal gebrek aan sanitair en veiligheidsvoorzieningen is in deze nefast.

1. Welke beleidsmaatregelen zullen er worden genomen om de picknick- of rustzones langs onze
autosnelwegen veiliger en meer comfortabel te maken?

2. Wat is de daartoe beleidsmatig vooropgestelde timing?

3. Wat is de geraamde kostprijs van de ter zake voorgestelde beleidsmaatregelen?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 28 van 3 september 2009

van PETER REEKMANS

1. Het is belangrijk om vast te stellen dat het onderzoek zicht beperkte tot picknickzones zonder
concessie (zonder nevenbedrijf dus, waar wel alles voorhanden is). De testresultaten spreken
voor zich:

- picknickzones zijn best uitgerust langs betalende autosnelwegen, dit wil zeggen waar de
weggebruiker via tol meebetaalt in infrastructuur

- picknickzones zijn slechtst uitgerust in landen met veel vrachtvervoer en niet-betalende
autosnelwegen

Beleidsmatig ligt de prioriteit bij deze zones op veilige en transparante parkings. Dit houdt vol-
gende maatregelen in:

- het struikgewas verwijderen op strategische plaatsen;
- het wegwerken van donkere, niet verlichte plaatsen;
- een praatpaal voorzien op een goed zichtbare plaats op de parking;
- het nummer van de hulpdiensten duidelijk in verschillende talen afficheren;
- een beter beheer van de dienstwegen die toegang geven tot de parking (afsluiting gecontro-

leerde toegangspoorten);
- een camerabewaking (eenvoudige camera’s van de eerste generatie) met als doel preventie.

Het totaal bedrag voor dit plan wordt 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. Omdat dit bedrag niet in één keer beschikbaar kan gesteld worden worden de parkings
aangepakt per tracé, waarbij de prioriteit wordt bepaald door het aantal ladingdiefstallen.

Wat het sanitair betreft werd er enkele jaren geleden een test gedaan op de parking in Mannekes-
vere (sanitair op picknickzone zonder concessie). De resultaten waren echter ontmoedigend
wegens grof vandalisme. Bij gebrek aan sociale controle is het in ons land picknickzones zonder
concessie een zeer dure aangelegenheid te investeren in sanitaire ruimtes, om ze veilig en net te
houden.

Het gebrek aan sanitaire installaties heeft vervolgens het voorwerp uitgemaakt van een grondig
onderzoek om er aan te verhelpen. Na een open oproep uitgaande van de Vlaamse Bouwmeester
op 15 december 2004 werd een grondige selectie van ingediende voorstellen uitgevoerd.

Op 9 augustus 2006 werd op basis van het resultaat van deze selectie een studieopdracht
verleend aan het architectenbureau GZA voor de realisatie van twee sanitaire paviljoenen.

In nauw overleg met het architectenbureau GZA werd het concept van de sanitaire paviljoenen
verder verfijnd en werd er een bestek uitgewerkt voor de realisatie van twee sanitaire pavil-
joenen. Hierin is veel aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen teneinde aldus
diefstal en vandalisme maximaal te bestrijden en ipso facto de onderhoudskost zo klein mogelijk
te houden.
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Daarnaast was het ook de bedoeling om een architecturaal ontwerp op te maken, die mits
beperkte aanpassingen (bv. met het oog op een betere landschappelijke integratie), op meerdere
parkings of dienstenzones toepasbaar is. Voor de eerste realisaties werd gekozen voor de
parkings te Peutie omdat deze parkeerplaatsen het recentst verkeerstechnisch aangepast werden
en gekenmerkt zijn met een open karakter waardoor meer sociale controle maximaal mogelijk is.

Het aanbestedingsdossier werd voor advies voorgelegd aan de inspectie van Financiën op 2
september 2009. Indien de realisatie budgettair haalbaar is, wordt de bouw van de paviljoenen in
de loop van 2010 voorzien.

2-3. Op het goedgekeurde investeringsbedrag 2009 werd voor de beveiligingswerken en aanpas-
singen aan de parkings langs de E34 een budget ingeschreven van 1.377.000 euro. De aanbe-
steding zal op korte termijn gepubliceerd worden.

Voor de bouw van de twee sanitaire paviljoenen te Peutie werd de kostprijs geraamd op
466.237,60 euro excl. BTW. De totale uitgaven voor het jaarlijks onderhoud van voornoemde
paviljoenen werden geraamd op 91.683,80 euro (schoonmaak, technisch onderhoud en water- en
elektriciteitsverbruik inbegrepen).

Gezien de belangrijke budgettaire impact van zowel de investeringen als van het onderhoud van
de vooropgestelde sanitaire paviljoenen zal het project eerst geëvalueerd worden alvorens tot
verdere uitvoering over te gaan.
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VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vraag nr. 34
van 3 september 2009
van PETER REEKMANS

N29 Glabbeek - Fietspaden

De gemeente Glabbeek heeft een subsidieaanvraag (module 11) ingediend voor de aanleg van nieuwe
fietspaden langs de steenweg Tienen – Diest (N29).

Wat is de stand van zaken in dit dossier?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 34 van 3 september 2009

van PETER REEKMANS

Naar aanleiding van geplande rioleringswerken langs de N29 te Bunsbeek en Glabbeek hebben de
gemeente, Aquafin en Riobra een project gedefinieerd en een studie opgestart.

Om de verplaatsing van nutsleidingen te vermijden wil men de riolering in de rijbaan aanleggen.Dit is
wegenbouwtechnisch een minder goede optie. Daarom heeft het Agentschap Wegen en Verkeer
voorgesteld om deze rioleringen te combineren met de aanleg van vrijliggende fietspaden.

In dat kader dient de module 11 voor de aanleg van nieuwe fietspaden dan ook bekeken te worden.

Er is nog geen project voorzien op het meerjarenprogramma bij AWV. Bij opmaak van een nieuw
meerjarenprogramma zal AWV een project definiëren afhankelijk van de verdere afspraken met de
gemeente.

AWV zal dit project in overleg met de andere actoren verder uitwerken en opvolgen.
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Vraag nr. 35
van 3 september 2009
van PETER REEKMANS

N29 Vlaams-Brabant - Rioleringswerken

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant had, voor de overdracht van de provinciale steenweg N29
aan het Vlaams Gewest (op 1 januari 2009), de intentie om, in de periode 2010-2012, langs deze weg
een nieuwe dubbele riolering aan te leggen, en dit in samenwerking met Riobra, de intercommunale
voor riolering in Vlaams-Brabant.

1. Wordt de N29 al dan niet voorzien van een nieuwe dubbele riolering?

2. Wat is de stand van zaken van dit dossier?

3. Wat is de vooropgestelde timing van de werken?

4. Zullen deze werken gepaard gaan met de uitvoering van andere werken, zoals het aanleggen van
nieuwe fietspaden? Welke andere werken worden er dan (gelijktijdig) gepland?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan minister Crevits (vraag nr. 35) en minister Schauvliege (nr. 20).
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 35 van 3 september 2009

van PETER REEKMANS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leef-
milieu, Natuur en Cultuur.
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Vraag nr. 36
van 4 september 2009
van FILIP WATTEEUW

Pegasusplan regio Gent - Realisatie tramnetwerk

In januari 2003 werd het Pegasusplan voor de Gentse regio afgerond (Openbaar Vervoerstudie Gentse
Regio, Eindrapport). Dit plan werd opgemaakt in opdracht van De Lijn. Het voorkeursscenario
openbaar vervoer regio Gent, dat in het Pegasusplan werd voorgesteld, zou zorgen voor een
verbreding en versterking van het openbaar vervoer in Gent en omgeving.

Als basisstructuur werd gekozen voor een ruimtelijk structurerend tramnetwerk bestaande uit zes
lijnen. De studie selecteerde uit dat te realiseren tramnetwerk vijf prioritaire assen:
As 1 – Dampoort – Lochristi,
As 2 – De as Gent- Sint-Pieters – Dampoort via Zuid,
As 3 – De as Gent- Sint-Pieters – Dampoort via Korenmarkt,
As 4 – De as tot Zwijnaarde,
As 5 – De as tot Mariakerke.

Er werd ook aangegeven welke aandachtspunten er waren of welk voorbehoud er was ten aanzien van
deze tracés (pagina 23-24 voor as 1, pagina 25-26 voor as 2, pagina 27 voor as 3, pagina 29 voor as 5).

De studie voorzag tegen 2009 de uitvoering van de eerste tramverlenging. Dat is niet gebeurd. Vraag
is welke vooruitgang er na meer dan zes jaar is geboekt op weg naar de realisatie van deze prioritaire
assen.

1. Welke voorbereidende initiatieven zijn op dit moment lopende voor elk van de prioritaire assen?

Welke zijn er op korte termijn gepland?

2. Welke stappen zijn ondernomen om de in de studie vermelde aandachtspunten of voorbehouden
weg te werken? Kan dit worden gespecificeerd per aandachtspunt of voorbehoud?

3. Voor welke van deze prioritaire assen is er uitzicht op het afwerken van het technisch ontwerp en
de aanbesteding van het project? Tegen welke datum kan de aanvang van de werken worden
voorzien?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 36 van 4 september 2009

van FILIP WATTEEUW

1. As 1, 2 en 5 :
De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan de gunningswijze voor de aanstelling
van een studiebureau. De intentieovereenkomst met de stad Gent, het Vlaamse Gewest en TMVW
werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 1 april 2009. De oproep voor de kandidaten van
studiebureaus vindt plaats in het najaar van 2009.

As 3 :
Vak Sint-Pieters – Korenmarkt: dit vak is reeds vertramd (lijn 21/22) en hiervoor worden door-
stromingsmaatregelen voorzien.
Vak Korenmarkt – Sint-Jacobs: dit vak wordt momenteel in het kader van het project KOBRA
aangelegd. Het einde van de heraanleg Korenmarkt, Veldstraat en Sint-Niklaasstraat is voorzien
tegen juli 2010. Het einde van de heraanleg van Emile Braunplein is voorzien tegen 2012. Het
einde van de aanleg Belfortstraat en Sint-Jacobs is voorzien tegen 2014.
Vak Sint-Jacobs – Dampoort: de vertramming van dit vak wordt pas in een later stadium voorzien.
De aanleg van dit vak wordt voorzien na de aanleg van de Belfortstraat en zal dus pas gebeuren na
2014.

As 4 :
De projectnota werd op 19 mei 2008 op de Provinciale Auditcommissie conform verklaard. Het
onteigeningsdossier werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 17 juni 2009. Het studie-
bureau Grontmij zal een bouwaanvraag opstellen. De financiering werd goedgekeurd en de
samenwerkingsovereenkomst met de stad Gent en TMVW werd goedgekeurd op de Raad van
Bestuur van 1 april 2009. De aanbesteding is voorzien voor januari 2010. De startdatum van de
bouw van de bruggen (R4 en Ringvaart) hangt af van de planning van de werkzaamheden van
Fluxys op die plaats. Het einde daarvan is voorzien in het najaar van 2011. De uitvoering van het
project wordt hierdoor voorzien tegen 2012-2014.

2. De studie die werd uitgevoerd in 2003, beoogde het bepalen van de te vertrammen assen en het
vastleggen van de prioriteiten. De randvoorwaarden uit die studie moeten geactualiseerd worden.
In de studie van 2003 werden een aantal aandachtspunten geformuleerd, waarmee rekening moet
gehouden worden bij de uitvoering. Het betreft elementen als dwarsprofielen, wegenhiërarchie,
kruispuntorganisatie, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
Het spreekt vanzelf dat een uitvoeringsstudie niet kan gerealiseerd worden zonder die aandachts-
punten hierin mee op te nemen of rekening te houden met het voorbehoud.

Anderzijds kunnen die aandachtspunten pas concreet gemaakt worden of de voorbehouden
weggewerkt worden bij het opmaken van de uitvoeringsstudies.

3. Zie antwoord vraag 1.
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Vraag nr. 41
van 4 september 2009
van JAN LAURYS

Toeristische borden Diest - Vernieuwing

De bruine toeristische borden die langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen een stad of een
toeristische regio aankondigen, ogen vaak niet meer zo aantrekkelijk. Dit is onder meer ook het geval
op de afritten Diest, waar de borden een versleten indruk geven.

Op een schriftelijke vraag die hierover werd gesteld in de loop van vorig jaar antwoordde de minister
dat de vernieuwing van de borden eind 2008 of ten laatste begin 2009 gerealiseerd zou zijn (vraag van
Jan Penris nr 823 van 4 juni 2008).

Wij stellen echter vast dat de borden die Diest aankondigen nog steeds niet vervangen zijn.

1. Kan de minister meedelen wanneer in de vervanging van deze borden zal worden voorzien?

2. Welke borden die de stad Diest aankondigen, zullen in aanmerking komen voor vervanging?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 41 van 4 september 2009

van JAN LAURYS

1. Toerisme Vlaanderen en het verzelfstandigde Agentschap Wegen en Verkeer pleegden reeds
meermaals overleg rond de vernieuwing van de toeristische borden en zullen dit project samen
realiseren. Toerisme Vlaanderen richt zich hierbij op de inhoudelijk aspecten en de coördinatie
met de toeristische sector; de afdeling Verkeerskunde levert de kennis met betrekking tot de
verkeerstechnische aspecten.

Er zullen 2 bestekken uitgeschreven worden. Een eerste bestek betreft de aanstelling van een
ontwerper voor de nieuwe borden. Deze studie wordt door Toerisme Vlaanderen en de afdeling
Verkeerskunde samen gefinancierd (50% - 50%). Dit bestek is in opmaak en zal nog dit jaar in de
markt geplaatst worden.

Het tweede bestek betreft de productie en plaatsing van de borden. Dit wordt volledig gefinan-
cierd op het budget van het Agentschap Wegen en Verkeer en zal in de markt geplaatst worden na
de keuze van een geschikt ontwerp.

2. De lijst met de juiste inplantingplaatsen van de nieuwe borden is in opmaak en zal definitief zijn
op het ogenblik van de aanbesteding van het tweede bestek.
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Vraag nr. 44
van 4 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Jaagpaden Gavere-Eke - Wegdek

Langs de Schelde tussen Gavere en Eke bevindt zich een jaagpad dat intensief door fietsers en
wielertoeristen wordt gebruikt. De kwaliteit van het wegdek van het jaagpad lijdt onder de groei van
de wortels van de bomen langs het jaagpad.

Het gevaar dreigt dat fietsers de controle over het stuur verliezen en ernstig ten val komen.

1. Op welke manier wordt het wegdek van jaagpaden gecontroleerd?

Is deze controle ook opgenomen in het rapport “Fietspaden in Vlaanderen”?

2. Welke maatregelen zullen op korte termijn worden genomen om de bovenvermelde specifieke
situatie te verbeteren?

3. Welke maatregelen worden op lange termijn genomen om te voorkomen dat wortelgestellen
schade aanrichten aan jaagpaden?

4. Wordt er rekening gehouden met de omvang en de groei van het wortelgestel bij de keuze van het
type boom dat langs een jaagpad wordt aangepland?

Kunnen particulieren die bomen planten langs jaagpaden verplicht worden daar rekening mee te
houden?

Zo neen, plant de minister hieromtrent initiatieven?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 44 van 4 september 2009

van CINDY FRANSSEN

1. De kleinste entiteiten van het werkgebied van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zijn de
distric-ten, die verdeeld zijn in sectoren.
Binnen elke sector houdt een sectorverantwoordelijke toezicht op de staat van het patrimonium en
op feiten die interfereren met het W&Z-actiedomein. Deze sectorverantwoordelijke meldt dan ook
bijvoorbeeld aan jaagpaden opgemerkte problemen.
Het resultaat van dergelijke controles is niet opgenomen in het rapport “Fietspaden in
Vlaanderen”, omdat een jaagpad geen fietspad is. Een trekweg of jaagpad heeft als eerste functie
het exploiteren van de waterweg (toezicht, inspectie, onderhoud, toegang tot vaartuigen). Op deze
verharde jaagpa-den is het recreatieve medegebruik toegelaten.
W&Z werkt er in de mate van het mogelijke aan om de veiligheid van deze medegebruikers hoog
te houden. Concreet wordt er langs de Boven-Schelde naar gestreefd om het recreatief
medegebruik op de linkeroever zo veilig mogelijk te maken.

2. W&Z is er zich terdege van bewust dat bepaalde zones van het jaagpad langs de Schelde opwaarts
Gent (naar Oudenaarde toe) zich in slechte staat bevinden.
Daarom heb ik op het investeringsprogramma van dit jaar alvast een eerste budget voor heraanleg
of doorgedreven herstel van jaagpaden voorzien. Het bestek dat dit najaar wordt aanbesteed, zal
aan het gestelde probleem, gespreid over meerdere jaren, een oplossing bieden. De uitvoering van
een eerste reeks herstellingen zal kunnen starten in het voorjaar van 2010. Een zone nabij de
Gaverebrug en ter hoogte van de Karperstraat te Eke zijn hierbij voorzien.

3. Jaagpaden, door boomwortels beschadigd, kunnen in het kader van het onder punt 2 genoemde
project slechts hersteld of heraangelegd worden, op voorwaarde dat vooraf de schadebron is
weggenomen. Bomen met opstekende wortels worden gerooid en worden bij voorkeur niet
vervangen, of vervangen door soorten die diepwortelend zijn.

4. Bij nieuwe aanplantingen wordt rekening gehouden met de groei van de wortels (cfr. Vraag 3).

In het geval de te rooien bomen particuliere eigendom zijn, wordt daarbij de medewerking van de
private eigenaar gevraagd. Daartoe wordt gesteund op het veldwetboek, meer bepaald zijn art. 35
t.e.m. art. 37 van toepassing. Vanaf heden voert W&Z een proactief beleid ter voorkoming van
schade aan haar patrimonium door bomen van derden. Bij vaststelling van eerste schade zal de
private eigenaar erop worden gewezen om zijn wettelijke verplichtingen in deze na te komen.
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Vraag nr. 49
van 8 september 2009
van FRANK CREYELMAN

Waterlopen en kanalen - Veiligheidsvoorzieningen

Afgelopen zomer werd een jongeman slachtoffer van een ongeval waarbij hij te Kapelle-op-den-Bos in
het kanaal terechtkwam en verdronk.

De reden voor de verdrinkingsdood wordt door plaatselijke politici gezocht in de gebrekkige
veiligheidsvoorzieningen in en rond het kanaal. Aan de kanaalboorden zouden zo goed als geen
reddingsmiddelen voorhanden zijn, terwijl de steile kanaaloevers het voor een drenkeling haast
onmogelijk maken om op eigen kracht de kant te bereiken.

1. Hoeveel ongevallen met dodelijke afloop gebeurden de afgelopen vijf jaar in kanalen en
waterlopen?

Indien bekend, waaraan was de dodelijke afloop van die ongevallen te wijten?

2. Acht de minister de veiligheidsvoorzieningen in en rond waterlopen en kanalen voldoende
adequaat om ongevallen met dodelijke afloop zoveel mogelijk te vermijden?
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1. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) beschikt niet over exacte cijfermatige gegevens aangaande
het aantal ongevallen met dodelijke afloop in de kanalen en waterwegen die door haar worden
beheerd. W&Z wordt niet altijd op de hoogte gebracht wanneer de lokale hulpdiensten een
overleden persoon uit de waterweg evacueren. In geval van een druk bevaren waterweg, wordt
wel gevraagd de scheepvaart stil te leggen, zolang de evacuatie aan de gang is, maar de water-
wegbeheerder wordt niet op de hoogte gebracht aangaande de precieze omstandigheden en de
oorzaak van het overlijden. Binnen haar werkingsgebied heeft W&Z weet van een 5-tal onge-
vallen met dodelijke afloop sinds 2004 .
Binnen het werkingsgebied van nv De Scheepvaart heeft men sinds begin 2004 tot op heden weet
van 9 ongevallen met dodelijke afloop.

2. Veiligheid op en rond de waterwegen is voor mij een belangrijk item. De waterwegbeheerders
schenken daar voortdurend aandacht aan. In de schoot van de Interne Dienst voor de Preventie en
Bescherming op het Werk worden op regelmatige basis ter plaatse evaluaties gemaakt van de
veiligheidsvoorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de belangrijkste plaatsen die toegan-
kelijk zijn voor derden zoals bruggen, sluizen, kaaimuren en veersteigers, en worden desgeval-
lend maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van bijkomende vaste verticale
ladders, reddingsboeien of reddingshaken. Wat betreft de toegang tot kunstwerken, wordt het
bezoek slechts uitzonderlijk toegestaan aan derden. De overgang over kunstwerken wordt toege-
staan na het voorzien van essentiële veiligheidsvoorzieningen. Op de plaatsen waar dwarswegen
op het jaagpad of de openbare weg uitkomen, zijn vangrails, new jerseys en pijlen langsheen de
waterkant voorzien, en in voorkomend geval gevaarsborden van het type A11 om bestuurders op
het gevaar te wijzen. Op de jaagpaden zelf worden personen die het recreatief medegebruik van
het jaagpad benutten, geacht zich te gedragen vanuit kennis over risico’s die daarmee gepaard
gaan. Daar waar de waterweg een stads- of dorpscentrum doorkruist, wordt er naar gestreefd om,
in tegenstelling tot vroegere evoluties, de waterweg meer in zijn omgeving te integreren. De
interactie met het water maakt daar deel van uit en vergt van elke gebruiker aangepast gedrag. Het
systematisch plaatsen van bv. leuningen zou op deze plaatsen deze interactie fnuiken.
Wel wordt vastgesteld dat de reddingsboeien en reddingshaken vaak worden ontvreemd. Zodra
dit door het personeel wordt opgemerkt, worden de ontbrekende voorzieningen vervangen.
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Vraag nr. 51
van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

Meldpunt Wegen - Stand van zaken

Sinds medio mei 2009 bestaat er in Vlaanderen een Meldpunt Wegen waar burgers - via de website
meldpuntwegen.be - gebreken, knelpunten of gevaarlijke situaties kunnen melden.

1. Hoeveel meldingen werden er sinds de opstart van dit meldpunt ontvangen?

2. Hoe gebeurt de opvolging van de doorgegeven meldingen?

3. Werd de opvolging van de via het Meldpunt Wegen doorgegeven gebreken, knelpunten of
gevaarlijke situaties inmiddels reeds bijgestuurd?

Zo ja, op welke wijze?

4. Wordt er al dan niet systematisch feedback gegeven aan de melders?

Zo neen, waarom niet?

5. Wanneer wordt de werking van het Meldpunt Wegen formeel geëvalueerd?
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1. Sinds de online publicatie van het Meldpunt Wegen op 14 mei 2009 werden 1390 meldingen
ontvangen op 16/9/2009

2. De opvolging gebeurt conform het Klachtendecreet. Dit houdt in dat elke afdeling van het Agent-
schap beschikt over een klachtencoördinator die met een team de databanken beheert. Tijdens de
Staf- en kwaliteitsvergaderingen wordt verslag uitgebracht van de stand van zaken om onopgeloste
kwesties te bespreken en, indien nodig, bijsturingen voor te stellen.

3. De opvolging van de via het Meldpunt Wegen doorgegeven gebreken, knelpunten of gevaarlijke
situaties worden bijgestuurd door middel van :

- Aanpassingen aan de applicatie.
- Opmaak van doelstellingen AWV ter bevordering van de verkeersveiligheid:

Afdelingsgebonden en afdelingsoverschrijdende doelstellingen zijn opgesteld voor het toe-
zichthoudend technisch personeel om sneller gebreken vast te stellen, snellere herstelling van
knelpunten te realiseren bij bv. defecte verlichting, voetpaden die blijven open liggen, enz…

- Kwaliteitsbewaking en opvolgen van aanbevelingen van de Ombudsman door:
- continu interne controle door een vast administratief team naar klantvriendelijke com-

municatie over o.a. doorlooptijden, beloofde uitvoerings- en hersteldatum,..
- controle door een technisch team op herstel van de knelpunten en de afgeleverde

kwaliteit.

4. Conform het Klachtendecreet heeft de bevoegde wegbeheerder de mogelijkheid om een ontvangst-
melding, voorlopig en een definitief antwoord aan de melder te geven:

a) Voorlopig antwoord:
- Indien de zaak nog in onderzoek is of indien knelpunt niet onmiddellijk kan worden hersteld

met motivatie: vb. van motivering is dat het werk niet mogelijk is gedurende de winter-
periode;

- de oplossing en/of eventueel termijn waarin de zaak kan/zal opgelost/hersteld worden.

b) Definitief antwoord :
- Kennisgeving van de hersteldatum en eventueel beschrijving van de genomen maatregelen ;
- in negatief geval: bij onmogelijkheid tot oplossing van een knelpunt krijgt de melder een

gemotiveerd antwoord.

5. De applicatie werd op 14 mei 2009 opgestart.
Een formele evaluatie van het Meldpunt Wegen zal ten vroegste in het najaar plaatsvinden.

Ondertussen hebben een aantal interne, tussentijdse evaluaties plaatsgevonden. Hierbij kwamen
een aantal knelpunten aan bod die leidden tot verbeteringen van de applicatie en tot het bijsturen
van de opvolging en oplossing van doorgegeven meldingen.
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Vraag nr. 52
van 8 september 2009
van MARK DEMESMAEKER

N272 Molenstraat Gooik - Veiligheid fietspad

Wie in de Molenstraat in de Gooikse deelgemeente Kester met de fiets rijdt, kijkt maar beter uit zijn of
haar doppen. Halverwege de straat wordt het fietspad onderbroken en wordt de fietser aangemaand om
af te stappen. De trap van een woning ligt er namelijk vlak op het fietspad.

Het dossier sleept reeds een aantal jaren aan. In 2003 werd er een mondeling akkoord gesloten met het
Vlaams Gewest om de huidige toestand van het fietspad op te lossen. Tot op vandaag heeft het Vlaams
Gewest dit mondeling akkoord nog niet uitgevoerd.

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

2. In 2003 was er een mondeling akkoord tussen het Vlaams Gewest en de eigenaar. Wat was de
inhoud van deze mondelinge overeenkomst?

3. Werd er reeds een onteigeningsprocedure opgestart? Zo ja, wanneer?

4. Binnen welke termijn komt er een oplossing voor de rare gevaarlijke situatie langs deze
gewestweg?
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1. Het dossier bevindt zich nu in een beslissende fase gezien de akte die de overdracht van eigendom
moet regelen tussen de huidige eigenaar en het Vlaams Gewest op korte termijn getekend zal
worden.

2. In 2003 werd mondeling overeengekomen met de eigenaar dat het eigendom waarop de trap nu
gevestigd is, overgedragen zou worden aan het Vlaams Gewest. De trap zal daarna verwijderd
worden.

3. Er werd tot een akkoord gekomen tussen het Vlaams Gewest en de huidige eigenaar omtrent de
overdracht van eigendom aan het Vlaamse Gewest.

4. Eenmaal de akte verleden zal er aan de huidige eigenaar meegedeeld worden wat de timing der
werken is, waarna een periode van 1 maand gerespecteerd moet worden zodat hij de nodige
regelingen kan treffen. Gezien de werken een week in beslag zouden nemen, zou er dus een oplos-
sing kunnen komen ongeveer 6 weken nadat de notariële akte die de overdracht van eigendom
vastlegt, verleden wordt.
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Vraag nr. 57
van 9 september 2009
van BART VAN MALDEREN

De Lijn Lebbeke - Spreiding buslijnen

De bewoners van de Lindelaan, Baasrodestraat, Grote Snijdersstraat en Rossevaalstraat in Lebbeke
vragen dat De Lijn het aanbod in de gemeente Lebbeke beter zou spreiden (Het Laatste Nieuws d.d.
13/08/2009, editie Dendermonde). De verschillende buslijnen die de gemeente doorkruisen
concentreren zich op dezelfde assen: de as Dendermondesteenweg – Brusselsesteenweg en de as Leo
Duboisstraat – Onze-Lieve-Vrouwstraat – Koning Albert I-straat.

De as Lindelaan – Baasrodestraat is nochtans een belangrijke ontsluitingsweg voor enkele
aansluitende woonwijken én voor het station van Lebbeke. Momenteel worden deze wijken en het
station enkel bediend door de belbus. Deze dienstverlening dekt volgens de bewoners de behoeften
niet.

1. Is de minister op de hoogte van de vraag van de buurtbewoners om het busaanbod in hun wijk uit
te breiden? Hoe reageert de minister op hun verzuchtingen?

2. Werd er reeds een behoeftenonderzoek uitgevoerd in de betrokken wijk en bij de pendelaars die
gebruik maken van het station van Lebbeke? Zo neen, bestaan er plannen voor een dergelijk
onderzoek?

3. Wanneer werd de “belbus Lebbeke” voor het laatst geëvalueerd en wat waren de bevindingen?

4. Welke initiatieven plant de minister om tegemoet te komen aan de vraag van de betrokken
buurtbewoners?
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1. Ik heb geen vraag van de bewoners van de wijk ontvangen. Ik heb de vragen en bedenkingen van
de buurtbewoners in het artikel van Het Laatste Nieuws en die u in uw vraag aanhaalt laten
onderzoeken.

2. In het kader van de Mobiliteitsvisie 2020 werden de verplaatsingsrelaties van Vlaanderen in kaart
gebracht. Uit dit onderzoek bleek dat de verplaatsingen vanuit Lebbeke prioritair gericht zijn op
Dendermonde en Brussel en secundair naar Aalst.

3. De belbus Lebbeke werd in de openbaar vervoercommissie van 8 september 2009 geëvalueerd. De
belbus kent een goede bezetting, waarbij heel weinig reserveringen geweigerd moeten worden. De
halte Lebbeke Station is de 4de meest gereserveerde halte en wordt meestal gebruikt in relatie met
Dendermonde centrum.

De Lijn onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de belbusgebieden Lebbeke en Buggenhout
samen te voegen, waarbij het zuidelijk deel van Dendermonde ook opgenomen zou worden in het
belbusgebied. Hierdoor zouden de mogelijke verplaatsingen met de belbus sterk uitbreiden.

4. In Lebbeke zijn er drie stations, Baasrode-Zuid, Lebbeke en Heizijde, die alle bediend worden
door de belbus Lebbeke. Hierdoor is er een volwaardige ontsluiting vanuit Lebbeke naar verschil-
lende richtingen. Bovendien kan men in de Baasrodestraat eveneens gebruik maken van de belbus-
haltes Baasrodestraat en Volaerdestraat. Deze zijn gelegen tussen de NMBS-stations van Lebbeke
en Baasrode Zuid. Ook ligt het station van Lebbeke op loopafstand van de Dendermondse-
steenweg, waar de reguliere lijnen 9S, 21, 22, 24 en 26 rijden. Indien deze reisweg verlegd zou
worden naar de Baasrodestraat, kan Dendermonde niet bediend worden. Om deze redenen opteert
De Lijn ervoor om de bovenvermelde wijken en het station niet met een reguliere lijn te bedienen,
maar wel met de belbus.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -875-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vraag nr. 58
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van MARK DEMESMAEKER

Beschermde watermolen Testelt - Waterbeheersplan Demervallei

De watermolen van Testelt kent een lange geschiedenis. De molen, gebouwd voor 1150 en daarmee
een van de oudste molens in de regio, was een bouwvallig krot toen hij in 1990 door de huidige
eigenaar werd gekocht. Die knapte de volledige molen op, installeerde een nieuw waterwiel en groef
een gleuf richting Demer.

Al in 1151 is sprake van een heer die zijn molenrechten afstond aan de pas gestichte abdij van
Averbode. De molen is sinds 1981 een beschermd monument.

De watermolen van Testelt moet het echter al twintig jaar zonder water stellen. De eigenaar weigert nu
nog langer geld in het monument te pompen zolang de watertoevoer niet hersteld wordt.

Een algemeen beheersplan voor de Demer en de Demerbroeken zou een oplossing kunnen bieden. Niet
alleen de watermolen van Testelt staat al jaren droog, ook de watermolen van Zichem - bekend van de
serie Wij, Heren van Zichem - moet het al een hele poos zonder water stellen. Er rijst dan ook een
probleem met de algemene waterhuishouding in de Demerbroeken. Het Demerpeil is altijd te laag en
de Demerbroeken dreigen op te drogen. De stuwen in Testelt en Zichem zouden opnieuw aangelegd
moeten worden.

Recentelijk was er een onderhoud tussen de eigenaar van de watermolen van Testelt, de dienst
Zeeschelde, Monumenten en Landschappen en de dienst Erfgoed. Blijkbaar werd indertijd de
watertoevoer afgesloten wegens overstromingsgevaar. Samen zullen ze bekijken wat mogelijk is om
weer water naar de molen te loodsen.

1. Bestaan er reeds concrete plannen voor een algemeen beheersplan voor de Demervallei?

2. Waarom werd de watertoevoer destijds afgesloten?

3. Recentelijk was er een onderhoud tussen diverse betrokken instanties. Wat zijn de resultaten van
dit onderhoud?

4. Blijkbaar is er nog een probleem met de waterrechten. Hoe kan dit probleem opgelost worden?

5. Binnen welke termijn zal er opnieuw water via de watermolen stromen?

6. Wat is de kostprijs voor de gehele operatie?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Crevits (vraag nr. 58) en Bourgeois (nr. 26).
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1. Er bestaan plannen die nog verder moeten worden geconcretiseerd. Het ‘ontwikkelingsplan
Demer’ (OPD) is een plan waarin veiligheid (extra waterberging voor het voorkomen van onge-
wenste overstromingen zoals in 1998) en natuurlijkheid hand in hand gaan. Het OPD omvat de
Demervallei van Diest tot Werchter. Momenteel loopt een studie ter concretisering van dat plan en
wordt er onder meer een financiële raming opgemaakt van de verschillende onderdelen van het
plan.

2. De stuwen op de Demer werden in de jaren ’60 afgebroken. De watermolens waren met dat
vooruitzicht voordien aangekocht door de Belgische staat, omdat door het verdwijnen van het
stuwpeil ook de facto de watermolens niet meer zouden kunnen functioneren. Zo werd ook ter
hoogte van Testelt de stuw afgebroken. Door het verlagen van het waterpeil was het technisch
onmogelijk geworden om de molenarm gravitair te voeden. De toegang tot de molenloop werd
gedempt in 1976.

3. Er is afgesproken dat een juridisch advies zou worden ingewonnen over het al dan niet nog
bestaan van de molenrechten, over de implicatie van de bescherming van de molen als monument
en over het eigendomsstatuut van de molenarm en de onderhoudsplicht ervan. Ook zal Water-
wegen en Zeekanaal NV laten onderzoeken in hoeverre het herbouwen van de stuw compatibel is
met de huidige waterbeheersing, zonder problemen te creëren voor de dorpskern van Testelt en
van de bovenstroomse gebieden.

4. Er is nog onduidelijkheid over het (nog) bestaan van molenrechten. De bovenvermelde afspraak
om juridisch advies in te winnen moet daarover duidelijkheid scheppen.

5. Slechts nadat uitsluitsel is gegeven over het al dan niet bestaan van molenrechten, kan de verant-
woordelijkheid van de waterbeheerder worden bepaald en kunnen concrete plannen worden
gemaakt.

6. Zolang er geen concrete plannen zijn over een eventuele inrichting, kan geen raming van de kost-
prijs worden gegeven.
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van 10 september 2009
van FRANK CREYELMAN

Vaartbrug Battel (Mechelen) - Uitzetting en afkoeling

Afgelopen zomer diende de brug over de Leuvense Vaart in de Mechelse wijk Battel te worden
afgekoeld om te voorkomen dat ze door de hitte zou uitzetten en zo het wegdek en de pijlers zou
beschadigen.

Men koos voor het oppompen van het water uit de vaart via een eenvoudige tuinslang. Het gevolg was
dat het overtollige water het wegdek spekglad maakte en passerende voetgangers en fietsers een al dan
niet welkome douche bezorgde. De spekgladde brug zorgde voor enige valpartijen bij fietsers en
enkele wagens slipten, gelukkig zonder ernstige gevolgen. Het lijkt echter slechts een kwestie van tijd
voor er wel een ernstig ongeluk gebeurt.

Navraag leert dat het koelen van de brug over de Leuvense Vaart bijna ieder seizoen noodzakelijk is.
Dat zou te maken hebben met de aard van de brug zelf. Jaren geleden werd de brug enkele keren per
dag op dezelfde manier afgekoeld door een brugwachter. Er was dan - veel minder dan nu - sprake van
overtollig water en dus was het wegdek ook minder gevaarlijk glad.

1. Klopt het dat het uitzetten van de brug bij zomertemperaturen eigen is aan de constructie? Zo ja,
zijn dan geen andere minder gevaarlijke oplossingen mogelijk om de uitzetting te voorkomen?

2. Waarom is er in de zomer geen verhoogd toezicht, zoals destijds, door een brugwachter?
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1. De Battelbrug over het kanaal Leuven-Dijle te Mechelen is een metalen beweegbare brug. Het
uitzetten en het krimpen onder invloed van de temperatuurschommelingen is inderdaad een
eigenschap van metaal waaraan dus elke metalen brug onderhevig is.
Bij de bouw van een beweegbare metalen brug wordt met dit fenomeen rekening gehouden. Zo
wordt er bij de montage aan beide zijden van de brug een voeg voorzien tussen het metalen
brugdek en het landhoofd. De breedte van deze voeg mag niet te klein zijn want anders geraakt de
brug bij hoge temperatuur klem tussen de betonnen landhoofden, zoals voorbije zomer is voor-
gevallen. Deze voeg mag echter ook niet te groot zijn want anders kan dit in de winter, wanneer de
voeg groter wordt ten gevolge van de lage temperaturen, veiligheidsproblemen opleveren voor
voetgangers en fietsers.
De bestaande voegen van de Battelbrug waren blijkbaar onvoldoende breed om de uitzetting van
het brugdek ten gevolge van de extreem hoge temperaturen van de voorbije zomer, te kunnen
opvangen. De enig mogelijke oplossing om de brug op dat ogenblik onmiddellijk terug te laten
functioneren, is het afkoelen van de brug en een efficiënte methode hiervoor is het afkoelen met
water. Bij de verdamping van het water wordt immers warmte onttrokken aan het brugdek waar-
door het staal op zeer korte tijd terug krimpt en de brug onmiddellijk terug kan worden bediend.
Uiteraard is dit maar een hulpmiddel in nood. Een definitieve oplossing bestaat erin de voeg
tussen het brugdek en het landhoofd groter te maken door het afslijpen van ofwel het brugdek
ofwel het landhoofd. Deze werken zullen in de loop van de volgende weken worden uitgevoerd,
zodat het probleem definitief wordt opgelost.
Waterwegen en Zeekanaal NV is niet op de hoogte van valpartijen of van het slippen van wagens
tijdens het afkoelen van de brug, temeer daar het brugdek is voorzien van een zeer stroeve epoxy-
bekleding.

2. De bruggen worden vanuit Kampenhout bediend door middel van camera’s. Indien een probleem
wordt vastgesteld, wordt onmiddellijk een mobiele ploeg of een onderhoudsploeg ter plaatse
gestuurd. Er is dus geen enkele reden om tijdens de zomer een verhoogd toezicht te houden door
een brugwachter.
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Vraag nr. 62
van 10 september 2009
van BART VAN MALDEREN

Kruispunt Vijfhuizen Erpe - Heraanleg

In het kader van de heraanleg van het kruispunt Vijfhuizen, ter hoogte van de kruising van de N46 en
de N9 te Erpe werd het oorspronkelijke plan om een rotonde aan te leggen verlaten voor een afslag
richting Aalst.

1. Kan de minister een stand van zaken geven inzake de herinrichting van het kruispunt?

2. Waarom werden de oorspronkelijke plannen verlaten?

3. Zijn de plannen afgesteld op een eventuele herinrichting van de Boudewijnlaan?

4. Is in de plannen rekening gehouden met fietsers die uit de Oude Heirbaan komen?

5. Welke timing stelt de minister voorop?
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van BART VAN MALDEREN

1. Het kruispunt Vijfhuizen zal worden heringericht tot een met verkeerslichten deels conflictvrij
geregeld kruispunt en met een by-pass. Het aanbestedingsdossier wordt momenteel verder
uitgewerkt door het studiebureau van TV3V. De onteigeningen zijn in uitvoering. Het is de bedoe-
ling om dit project in het voorjaar van 2010 aan te besteden.

2. In mei 2002 werd voor de kruispunt een PCV-dossier opgemaakt, met twee voorstellen:

- een tweestrooksrotonde + 2 rijstroken op de N9 en N46 + bypass van N46 naar N9 richting
Aalst ;

- behoud verkeerslichtengeregeld kruispunt (VRI), met verlengde afslagstrook op de N442 +
bypass van N46 naar N9 richting Aalst. De PCV van mei 2002 besloot tot het behoud van het
kruispunt als VRI. Daaropvolgend startte de onteigeningsprocedure voor de woningen ter
hoogte van de bypass.

In 2004 werd het kruispunt als gevaarlijk kruispunt gecategoriseerd (projectnummer TV3V: 4094)
en stelde TV3V voor een dubbelstrooksrotonde aan te leggen. Dit voorstel doorliep alle stappen
van start- en projectnota. De projectnota werd conform verklaard op 11 juni 2004.
Nadien is om redenen van verkeersveiligheid en capaciteit van het kruispunt opnieuw de rotonde
als oplossing in vraag gesteld. De afweging werd opgenomen in de startnota van 22 juni 2007. De
argumentatie was dat de rotonde niet de veiligste oplossing is voor de grote groep fietsers en
voetgangers die rechtdoor de N9 nemen en de rotonde moeten passeren. Er was ook twijfel of een
rotonde voldoende capaciteit zou hebben: stilstand op de rotonde zou tevens leiden tot lange
wachtrijen en een blokkering van het volledige kruispunt.

3. De N9 tussen Vijfhuizen en het kruispunt Siesegemlaan – Boudewijnlaan is een secundaire 3. Dit
betekent dat er dus extra aandacht voor fietsers en het openbaar vervoer zal zijn. De N9 zal bij de
aansluiting op het kruispunt Siesegemlaan - Boudewijnlaan van dezelfde principes uitgaan.

4. Het TV3V-dossier Vijfhuizen strekt zich niet uit tot aan de Oude Heerbaan. Er is wel het streef-
beeld voor de N46, waar er voor het autoverkeer een rechts in - rechts uit is voorzien.

5. De bedoeling is in het voorjaar 2010 naar aanbesteding te kunnen gaan. De onteigeningsdossiers
zijn lopende, maar de aanbesteding gebeurt pas na verkrijgen van de bouwvergunning.
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Vraag nr. 68
van 15 september 2009
van MARINO KEULEN

Noord-Zuidverbinding Limburg - Stand van zaken

Op 3 oktober 2008 koos de Vlaamse Regering voor het omleidingstracé in het dossier van de Noord-
Zuidverbinding in Limburg, de N74-verbinding van Hechtel tot de E314. Om dit te kunnen realiseren,
dienden nog een GRUP, een project-MER en de aanstelling van een DBFM-vennootschap te
gebeuren. Bovendien moeten een aantal onteigeningen gebeuren zowel van woonhuizen als van
bedrijven.

De N74 is van groot economisch belang voor Limburg. Dit wordt door alle organisaties die
bekommerd zijn om de Limburgse economie met kracht onderschreven. In verschillende kranten stond
op 4 oktober 2008 dan ook te lezen: “Niet enkel de gouverneur, maar ook de sociale partners, ABVV,
ACV, Boerenbond, Unizo, VOKA-Kamer van Koophandel en VKW Limburg scharen zich als een
geheel achter de beslissing”.

Inmiddels heeft de milieukoepel besloten om een rechtszaak in te spannen tegen de keuze voor het
omleidingstracé en dit op basis van een, volgens de persberichten, 2000 pagina’s tellend dossier.

Op de officiële website van het project, www.denoordzuid.be, staat te lezen “Einde 2009 zou alles
aanbesteed moeten zijn, zodat in 2011 de werken zouden kunnen starten”.

1. Beschikt de minister over een kopie van het dossier dat door de milieukoepel bij de rechtbank
werd ingediend?

2. Kan de minister een stand van zaken geven met betrekking tot de aanstelling van een DBFM-
vennootschap (Design, Build, Finance, Maintain)?

3. Kan de minister een stand van zaken geven betreffende de onteigeningen van woonhuizen?

4. Kan de minister een stand van zaken geven betreffende de onteigeningen van de negen bedrijven
en de herlokalisatie van deze bedrijven?

5. Is de timing “einde 2009 zou alles aanbesteed moeten zijn” nog reëel? Zo neen, welke timing
wordt dan momenteel gehanteerd om de noord-zuid te realiseren?
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op vraag nr. 68 van 15 september 2009

van MARINO KEULEN

1. De Afdeling Ruimtelijke Planning die de milieustakingsvordering behandelt heeft de inhoud van
deze klacht overgemaakt aan zowel het kabinet van Philippe Muyters als aan mijn kabinet. Dit
dossier wordt in gezamenlijk overleg opgevolgd.

2. Er is in dit kader door het Agentschap Wegen en Verkeer op wekelijkse basis overleg met de
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) in functie van de opmaak van het DBFM bestek.
Momenteel is het referentieontwerp van de Noord-zuidverbinding afgewerkt en worden het
aanbestedingsdossier en de selectie- en gunningsleidraad voorbereid. Speciale aandacht daarbij
gaat naar de ervaringen met eerdere DBFM-dossiers en de doorvertaling ervan naar de specifieke
context van de Noord-Zuidverbinding in Limburg.

3. In 2008 heb ik na overleg op de Vlaamse Regering de keuze gemaakt voor het omleidingstracé.
Kort na deze beslissing werden door het Agentschap Wegen en Verkeer voorbereidende gesprek-
ken gevoerd met de eigenaars van de woningen die vermoedelijk onteigend zullen worden. Tijdens
deze gesprekken werden zij uitvoerig geïnformeerd over de plannen uit het goedgekeurde plan-
MER en de wijze waarop naderhand de effectieve innemingsprocedure zou verlopen.
Het definitieve onteigeningsplan voor de Noord-Zuidverbinding is momenteel in opmaak. Er is
met het Federaal Aankoopcomité overleg geweest op welke wijze de onteigeningsgesprekken
concreet kunnen verlopen. Het is voorzien om eind 2009 en afhankelijk van de voortgang van het
GRUP-dossier, de onteigeningsgesprekken op te starten. In elk geval wordt hierbij voorrang
gegeven aan de eigenaars van woningen en bedrijven.

4. De gemeente Houthalen heeft, in samenwerking met de Limburgse werkgeversorganisaties, van de
betrokken bedrijven een inventarisatie met toekomstscenario opgemaakt. Op basis hiervan werden
op o.a. de plenaire vergadering van het GRUP, voorstellen geformuleerd naar mogelijk in te vullen
zones binnen het ontwerp-GRUP van de Noord-Zuidverbinding. Het zal uit de voorlopige vast-
stelling moeten blijken in welke mate hieraan een invulling kan worden gegeven. Voor één van de
negen bedrijven is er al een nieuwe locatie gekend. Voor de andere bedrijven wordt er door de
gemeente met de provincie onderzocht of er, los van het GRUP Noord-Zuidverbinding, binnen
dan wel buiten het grondgebied van Houthalen nieuwe zones kunnen worden aangesneden.
Hierover is nog geen definitieve beslissing gevallen.

5. Binnen de projectplanning van het Agentschap Wegen en Verkeer is het nog steeds voorzien om
de aanbesteding eind dit jaar op te starten. De concrete acties in de richting van de aanbesteding,
zoals de oproep der kandidaten, moeten hiertoe worden genomen door PMV.
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Vraag nr. 70
van 15 september 2009
van PETER REEKMANS

Afritten E19 en E313 - Filevorming

De te korte afritten van de E313 (bijvoorbeeld afrit Massenhoven/Zandhoven) en van de E19
(bijvoorbeeld afrit Mechelen Noord) waarlangs industriezones zijn gevestigd, zorgen elke dag
opnieuw voor files aan de afritten, waardoor de kans op ongevallen gevoelig verhoogt.

De voorbije weken en maanden gebeurden er ter hoogte van verscheidene van deze afritten meerdere
zware ongevallen.

1. Welke maatregelen neemt de minister om de ongevallen ter hoogte van deze afritten te
verminderen?

2. Binnen welke termijn mag er op het terrein effectief beterschap verwacht worden?
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ANTWOORD

op vraag nr. 70 van 15 september 2009

van PETER REEKMANS

1-2. E313
De op- en afritten van de autosnelweg E313 zullen normaal (als de weersomstandigheden mee-
vallen) tegen 1.11.2009 allemaal zijn verlengd.

E19
Op de autosnelweg E19 werden in het verleden al een aantal afritten verlengd door het opofferen
van de pechstrook. Het betreft hier ondermeer de afrit Rumst (beide rijrichtingen) en de afrit
Kontich (beide rijrichtingen).

De afrit Mechelen-Noord (Willebroek) in de rijrichting Antwerpen werd een 4-tal jaar geleden
eveneens aangepast in het kader van het programma "gevaarlijke punten". Hierbij werd een
links-afslagstrook (richting Willebroek) toegevoegd aan deze afrit.

Voor de afrit Mechelen-Noord in de rijrichting Brussel is een eventuele aanpassing (opoffering
van de pechstrook) minder voor de hand liggend, gezien deze afrit verderop wordt samen-
gevoegd met de oprit van de R6 richting N16.
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Vraag nr. 72
van 15 september 2009
van PETER REEKMANS

Noordelijke ontsluitingsweg Tienen - Stand van zaken

Reeds geruime tijd is er sprake van een nieuwe noordelijke ontsluitingsweg rond de stad Tienen.
Hierover zijn vanuit het stadsbestuur reeds meerdere contacten geweest met de bevoegde administratie
en het kabinet.

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

2. Wat is de haalbaarheid en eventuele timing van dit dossier ?

3. Bestaat er enige raming van de kostprijs van uitvoering van dit dossier ?
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1. De ‘verantwoordingsnota Noordelijke Ringweg’ is op 9 juni jl. besproken op de Provinciale
Auditcommissie.
Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst eerst een aantal discussies i.v.m. de ruimtelijke ordening
uit te klaren met de diverse actoren, alvorens een startnota op te maken en een maatschappelijk
gedragen voorontwerp te kunnen opmaken.

2. Het is nog te vroeg om een timing te bepalen.

3. De raming in de verantwoordingsnota bedraagt 39 miljoen euro, en dient enkel als indicatief om
de grootteorde van het project te beschouwen.
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Vraag nr. 74
van 16 september 2009
van JOS DE MEYER

Renovatie N446 Hamme - Stand van zaken

De heraanleg van de gewestweg N446 tussen Grembergen (Dendermonde) en de Durmebrug in
Waasmunster werd reeds enige tijd geleden aangekondigd. Vooral voor de verkeersveiligheid in en
rond de woonkern van Zogge (Hamme) is het project belangrijk.

Uit het antwsoord op een eerdere schriftelijke vraag aan de minister vernamen we reeds dat de aanleg
van fietspaden op het grondgebied van Waasmunster, Hamme en Dendermonde staat geprogrammeerd
in het jaar 2010 van het indicatief meerjarenprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer, als
onderdeel van een totaalproject dat onder meer de aanleg van twee rotondes, rioleringswerken en een
nieuwe brug omvat.

1. Welke werken zullen concreet worden uitgevoerd?

Met welke timing?

Met welke kostprijs?

2. Wordt ook de knik van de N446 ter hoogte van het kruispunt met de Bookmolenstraat aangepakt?

3. Op welke wijze zal de hinder voor omwonenden en nabijgelegen handelaars en bedrijven worden
beperkt bij de uitvoering van de werken?

4. Klopt het dat de uitvoering van het project reeds vertraging heeft opgelopen ten gevolge van
vertragingen bij het uitvoeren van noodzakelijke onteigeningen?

Zo ja, in welk mate en om welke redenen?
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1. De werken vormen een totaalproject, waartoe zowel de aanleg van fietspaden, de herinrichting van
twee kruispunten, structureel onderhoud als rioleringswerken behoren. Deze werken zullen als één
dossier aanbesteed worden en bijgevolg op hetzelfde ogenblik starten. Het aandeel van het
agentschap Wegen en Verkeer bedraagt 3 miljoen euro. De werken zijn nu voorzien in functie van
de beschikbare middelen.

2. De N446 wordt aangepakt tussen de kilometerpunten 2.87 en 9.51. De bocht ter hoogte van de
Bookmolenstraat valt daar binnen.

3. De aannemer is ertoe verplicht om de uitvoering van alle werken zodanig te organiseren dat de
toegang naar aan de werkzone grenzende handelszaken e.d., zo veel als mogelijk wordt behouden.
Alle toegangen tot de aangrenzende eigendommen moeten steeds normaal bruikbaar blijven voor
voetgangers en personen met fiets, motorfiets, rolstoel en kinderwagen. Dit kan bijvoorbeeld
mogelijk gemaakt worden door het gebruik van overrijdbare platen e.d.
De definitieve minder hindermaatregelen en de fasering zullen in detail uitgewerkt worden bij de
opmaak van het bestek, in nauw overleg met de betrokken gemeentebesturen.

4. Er is inderdaad een vertraging opgetreden ingevolge de onteigeningsprocedure. Het betreft een
omvangrijk onteigeningsdossier met veel innemingen over een traject van 7 km. Ook diende de
samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid, de stad Dendermonde, de gemeentes
Waasmunster, Hamme en Zele, en Aquafin op de verschillende gemeenteraden goedgekeurd te
worden vooraleer het onteigeningsbesluit kon uitgevaardigd worden.
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Vraag nr. 77
van 17 september 2009
van PETER REEKMANS

N283 Landen - Verkeersveiligheid

Enkele maanden geleden werd de N283 na grondige werken opnieuw in gebruik genomen. Sinds deze
vernieuwingswerken gebeurden er recent al enkele ongevallen, meer dan ooit tevoren en dit op zeer
korte tijd na elkaar. Buurtbewoners klagen de verkeersonveiligheid van deze vernieuwde weg aan.

Het stadsbestuur van Landen liet bij monde van de schepen van Openbare Werken letterlijk weten:
"Wij als bestuur zijn van voor de aanvang der werken met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer)
rond de tafel gaan zitten m.b.t vooral de verkeersveiligheid en veiligheid van de omwonenden, spijtig
genoeg zijn beide visies verschillend. Waar wij vinden dat veiligheid primeert, blijkt voor AWV het
karakter van de weg belangrijker te zijn." Dezelfde schepen stelde ook dat het schepencollege op
regelmatige basis reeds zijn ongenoegen heeft geuit aan het adres van AWV m.b.t de veiligheid,
afwerking en eindoplevering van de N283.

1. Welke maatregelen neemt de minister m.b.t. de verkeersonveiligheid die ontstaan is sinds de
vernieuwing van de N283 ter hoogte van Landen ?

Zijn er nog bijkomende werken gepland?

2. Is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meer begaan met het karakter van de weg dan met
de verkeersveiligheid?

Zo ja, vindt de minister dat verantwoord?
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De N283 Orsmaal – Walshoutem tussen het complex van de A3/E40 Brussel – Leuven- Luik en het
centrum van Landen werd sinds mei 2009 opengesteld na heraanleg. De werken zijn nog niet opge-
leverd. Het gaat hier over een kaarsrechte weg met een snelheidsregime van 50/70 km/u zonder enige
verticale of horizontale wegverschuiving met aanliggende fietspaden in de zone 50 en vrijliggende
fietspaden in de zone 70, en een wegbreedte van 3 of 3.25m per rijstrook overeenkomstig een zone 50
of 70. Voor de werken waren er geen aparte fietspaden. Er worden nog bomen aangeplant in de zone
zonder bebouwing.

1. De stad Landen en AWV hebben de problemen van de te hoge snelheden reeds besproken. Er is
besloten de rijsnelheid op de N283 te evalueren door middel van metingen. Het resultaat van de
metingen wordt op dit moment afgewacht.

Er werd in tussentijd reeds een eerste zachte snelheidsremmende maatregel genomen. De politie-
zone Landen heeft een indicator van de gereden snelheid geplaatst. Tevens werden er vaste snel-
heidscamera’s gevraagd. Deze zijn opgenomen in de prioriteitenlijst van de camera’s.

Bijkomend zal de inplanting van de bomen ook een snelheidsmatigend effect hebben doordat de
tussenafstand van de bomen ter hoogte van de overgang tussen de bebouwde en niet-bebouwde
zone wordt verkleind om een poorteffect te creëren, wat een subjectief gevoel van snelheid geeft.

Voor het overige wordt de woning op de hoek van de Waasmontstraat met de N283 nog afge-
broken om de zichtbaarheid op dit kruispunt te verbeteren.

2. Uiteraard staat verkeersveiligheid voorop. De functie van de weg, zijnde het vlot toegang geven
tot het centrum Landen en de omliggende woonkernen, wordt dan ook nagestreefd op een zo veilig
mogelijke wijze. Zoals in vraag 1 omschreven zullen er nog bijhorende acties in het kader van de
verkeersveiligheid volgen. AWV is zowel begaan met de functie van de weg, zijnde het vlot toe-
gang geven tot het centrum Landen en de omliggende woonkernen, als met de verkeersveiligheid
van de weggebruiker.
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Vraag nr. 81
van 17 september 2009
van DIRK PEETERS

Vervanging brug 4 Arendonk - Knelpunten

In de gemeente Arendonk bestaat er al geruime tijd commotie rond de aanleg van een vaste brug ter
vervanging van een ophaalbrug aan brug 4. Ten bewijze hiervan de ondertussen drie bouwaanvragen
die de NV De Scheepvaart hiervoor al indiende.

Deze zone van het kanaal is in het provinciaal plan “Multifunctioneel ontwikkelingsperspectief en
strategisch beleidsplan voor het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten” ook ingekleurd als groen, recreatief
en toeristisch gebied. Er staat ook gestipuleerd dat een hogere verkeersdynamiek hier vermeden dient
te worden.

Nu – plots en onverwachts – geeft de NV De Scheepvaart in een schrijven van 15 juli 2009 aan het
college van burgemeester en schepenen van Arendonk te kennen dat zij de bouwwerken voor de
constructie van deze nieuwe brug in de maand september zal aanvatten.

Zij steunen hiervoor op de stedenbouwkundige vergunning 403.003 die verleend werd op 28
september 2007. Dit is de tweede aanvraag die werd ingediend door de NV De Scheepvaart.

Hierbij moet opgemerkt worden dat er een nieuwe, derde – vervangende – aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning voor dezelfde brug (brug 4), werd ingediend door de NV De
Scheepvaart. Het openbaar onderzoek liep tot eind mei 2008.

Juridisch gezien, zou door deze vervangende (derde) aanvraag de eerdere aanvraag komen te
vervallen. NV De Scheepvaart heeft door haar nieuwe aanvraag te kennen gegeven te verzaken aan de
eerder verleende vergunning. De Raad van State sprak zich in verschillende zaken in die zin uit.

De derde aanvraag werd ingediend omdat Natuurpunt dreigde klacht in te dienen bij de Raad van State
tegen de aanvraag die nu dreigt uitgevoerd te worden. Een klacht waarop ze uiteindelijk na overleg
teruggekomen zijn. Deze nieuwe aanvraag werd ingediend als gevolg van een compromis, bemiddeld
door NV Ravago, tussen NV De Scheepvaart en Natuurpunt. Deze laatste was dan bereid haar
verzoekschrift bij de Raad van State in te trekken.

Graag vestig ik hier nog de aandacht op het volgende.
- Arohm Antwerpen weigerde eerder deze bouwaanvraag (22 juni 2006).
- Na het openbaar onderzoek werden de dimensies van de constructie substantieel gewijzigd. De brug

kreeg een breedte van 9,84 meter i.p.v., zijnde +23 %; de hellingen gingen van 6 naar 4,5 en 4,1 %
waardoor de constructie heel wat langer werd. Dit zijn geen kleine aanpassingen meer die op een
werfvergadering worden afgesproken en die in een asbuilt-plan worden opgenomen.
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Hierdoor wordt de landschappelijke impact veel groter in een kwetsbaar gebied aangeduid als een
groene, recreatieve zone. Een dergelijke substantiële wijziging dient opnieuw aan een openbaar
onderzoek te worden onderworpen omdat het weer over een nieuw dossier gaat.

- Werken van deze omvang in dit kwetsbaar gebied moeten gepaard gaan met een MER
(milieueffectrapport), wat hier totaal ontbreekt. Een simpele bouwaanvraag zonder meer kan hier
niet in dit gebied.

1. Heeft NV De Scheepvaart aan haar vergunning verzaakt door een nieuwe aanvraag in te dienen?

2. Gaat de minister ervan uit dat er na zulke ernstige wijzigingen (wegbreedte, brughellingen) in het
bouwplan, ook opnieuw een openbaar onderzoek georganiseerd moet worden?

3. Kan dit werk – in tegenstelling met het provinciale beleidsplan – zonder MER gerealiseerd
worden? Wat is dan nog de waarde van het multifunctioneel toekomstperspectief dat de provincie
Antwerpen opmaakte?

4. Zal de minister de bouw van deze brug alsnog een halt toeroepen en toezien op een correct
procedureel verloop, omdat deze brug nu zonder geldige bouwvergunning dreigt gebouwd te
worden?
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ANTWOORD

op vraag nr. 81 van 17 september 2009

van DIRK PEETERS

1. De industriezone “Moerenstraat” en de woonzone ten noorden van het kanaal worden enkel via
brug 4 ontsloten en de betrouwbaarheid van deze brug voor de hulpdiensten is bijgevolg levens-
belangrijk. Bovendien kan de veiligheid van zowel de scheepvaart, het gemotoriseerd verkeer als
de zwakke weggebruiker door de ouderdom van de brug niet langer gegarandeerd worden. Verder
ondervindt de scheepvaart hinder van de beperkte doorvaartbreedte. Gezien deze problemen is het
noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een oplossing werd geboden voor deze brug.
Op 21 september 2005 werd door nv De Scheepvaart een aanvraag ingediend voor het bekomen
van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuwe brug nr. 4 te Arendonk. Op
22 juni 2006 werd deze aanvraag geweigerd.
Rekening houdend met de door de stedenbouwkundige ambtenaar opgegeven motivering voor de
weigering van deze vergunning werd op 18 december 2006 een nieuwe aanvraag ingediend. Op 28
september 2007 werd dan een stedenbouwkundige vergunning bekomen.
Vervolgens werd door vzw Natuurpunt een procedure bij de Raad van State ingeleid; een proce-
dure die later door vzw Natuurpunt werd ingetrokken. Om aan de opmerkingen van Natuurpunt
tegemoet te komen, werd op 18 maart 2008 een nieuwe aanvraag voor het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning ingediend. Deze werd op 31 augustus 2009 geweigerd.
Omwille van de onveilige situatie werd gestart met de werken voor de bouw van een nieuwe brug
conform de stedenbouwkundige vergunning die op 28 september 2007 werd afgeleverd.

2. Ingevolge de bezwaren geformuleerd op het openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag
tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning ingediend door nv De Scheepvaart op 18
december 2006, werd door de stedenbouwkundige ambtenaar gevraagd om het fietscomfort van de
brug te verbeteren door een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan te leggen en de hellingen van
de opritten minder steil te maken. Na het doorvoeren van die aanpassingen werd op 28 september
2007 aan nv De Scheepvaart een stedenbouwkundige vergunning verleend.

3. Nv De Scheepvaart (2002) is één van de actoren die meegewerkt heeft met de provincie Antwer-
pen bij het opstellen van een multifunctioneel ontwikkelingsperspectief en een strategisch
beleidsplan voor kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. De uitvoering van de werken aan de brug
gebeurt in overleg met de kanaalmanager.
Er werd een MER-studie met passende beoordeling uitgevoerd door nv De Scheepvaart, ook al
viel dit project niet onder de MER-plichtige activiteiten. De conformverklaarde MER-studie was
bij alle aanvragen toegevoegd.
Met het vervangen van de oude en versleten brug wordt enkel het verbeteren van verkeers-
veiligheid voor zowel de scheepvaart, het gemotoriseerd verkeer als de zwakke weggebruiker
beoogd.

4. De werken worden uitgevoerd conform de toegekende stedenbouwkundige vergunning van 28
september 2007. Zoals reeds eerder vermeld, is er dringend een nieuwe brug nodig om enerzijds
de enige toegang tot het gebied ten noorden van het kanaal te behouden en anderzijds de veiligheid
van zowel het scheepvaartverkeer, het gemotoriseerd verkeer, als de zwakke weggebruikers te
garanderen. Bovendien zijn deze werken dringend nodig gezien de stabiliteit van de huidige brug
te wensen overlaat.
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Vraag nr. 83
van 17 september 2009
van HELGA STEVENS

Aansluiting N9-R4 Gent - Verkeersafwikkeling

1. Ik verwijs naar het eerdere antwoord van de minister op een vraag van mijnentwege in het dossier
van de verkeersafwikkeling op de N9 rond het knooppunt R4-N9 (vraag nr. 262, Websitebulletin
publicatiedatum 14-01-2008).

De minister stelde daarin niet te opteren voor rotondes maar wel gewonnen te zijn om de
verkeerslichten aan het kruispunt van de R4 met de N9-Brugsevaart te optimaliseren. Ik citeer:
“Met verkeersafhankelijke verkeerslichten kan de verkeersafwikkeling ook beter worden gestuurd
gelet op het beduidend verschil tussen de ochtend- en de avondspits.”

Wat is de stand van zaken op heden? Zijn alle verkeerslichten op het knooppunt nu “intelligente”
verkeerslichten?

Zo dit effectief werd uitgevoerd, is dan bestudeerd of deze maatregel op zich de
verkeersopstoppingen in één van de richtingen aanzienlijk inkortte? Naar mijn ervaring is dit niet
het geval.

Zo dit niet werd uitgevoerd, wat is de reden? Staat dit nog op de agenda? Wat is de timing?

2. De verkeerslichten in Evergem aan het Rabot veroorzaken sinds hun plaatsing bijkomende files.
Ondanks de intelligente regeling staan de lichten nog te vaak op rood terwijl er geen wachtenden
zijn. Ook lijken de verkeerslichten extra verkeer aan te trekken dat via de verkeerslichten de N9
oprijdt. Daardoor worden de ochtendfiles steeds langer. Maar vooral de avondfiles groeien
merkbaar maand na maand.

De minister antwoordde begin 2008 dat “om de moeilijke linksafbewegingen van vrachtverkeer ter
hoogte van de handelsmarkt te voorkomen, gedacht wordt aan een keerlus via de trekweg onder de
Ringvaartbrug. Hiervoor dient de trekweg echter te worden verbreed en verdiept. De technische
haalbaarheid van deze ingreep wordt onderzocht in de technische studie die voor dat wegvak zal
worden opgestart in 2009.“

a) Wat is de stand van zaken?

Werd deze optie technisch haalbaar geacht?

Zo de resultaten nog niet bekend zijn, wanneer worden deze verwacht?

b) Welke andere mogelijke wijzigingen aan dit wegvak worden nog ter studie voorgelegd?
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c) Wat is de timing voor de herinrichting van het rijvak R4-Bierstal?

3. In eerdere studies werd voor een rotonde geopteerd aan Bierstal (Lovendegem).

a) Is dit nog steeds de intentie van de minister?

Wat is de realisatietermijn?

b) Indien deze optie gecombineerd wordt met de trekweg, zou het probleem van dwarsend
verkeer aan het Rabot zich niet meer stellen. Alle verkeer kan aan Bierstal keren richting Gent.
Uit de richting van Eeklo zou men via de trekweg de N9 kunnen verlaten richting
Groothandelsmarkt. De verkeerslichten zouden in die optie niet meer nodig zijn.

Kan de minister zich vinden in deze optie?

Zo neen, hoe hoopt de minister er de aangroeiende verkeersknoop te ontwarren?

4. In het antwoord van de minister stond dat de uitbreiding van de ringvaartbrug tot 2x2 rijvakken
geen optie is. Nochtans zou men door de pechstroken te verwijderen (en zo nodig de fietspaden te
verschuiven) extra baanruimte kunnen creëren. Zo niet blijft het probleem zich voordoen dat het
verkeer komende van Gent en de R4 richting Eeklo zich volledig vastrijdt op het kruispunt met de
R4 doordat alle verkeer op de ringvaartbrug op één rijvak moet.

a) Is dit bekeken? Wordt uitbreiding naar 2x2 rijstroken opgenomen in de studie? Indien niet,
waarom?

b) Om welke concrete reden(en) is de uitbreiding technisch al dan niet mogelijk?
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ANTWOORD

op vraag nr. 83 van 17 september 2009

van HELGA STEVENS

1. Op het kruispunt van de N9 met de R4 zijn de verkeerslichten uitgerust met een verkeers-
afhankelijke sturing. Hiervoor zijn er detectielussen in het wegdek en camera’s aan de verkeers-
lichten geplaatst.
In de periode oktober - november 2009 zullen gedetailleerde tellingen worden uitgevoerd van
het huidige verkeer op dit kruispunt. Met die gegevens zal dan worden nagegaan of er een
verdere optimalisering van het kruispunt via de verkeerslichtencyclus mogelijk is.

2+3. Momenteel is er een studie lopende voor de N9 voor het weggedeelte Palinghuizen en Brugse-
vaart (tot aan de Ringvaart) op grondgebied Gent.

In 2010 is hierop een vervolgstudie gepland voor het gedeelte van de N9 van R4 tot Bierstal. Dit
deel omvat zowel het kruispunt met de Rabotstraat als de aansluitingen ter hoogte van Bierstal.
In de studie zullen verschillende aspecten van verkeersafwikkeling, ontsluitingen, aansluitingen,
kruispunten, keerpunten,... voor het genoemde weggedeelte onderzocht worden en zullen
haalbare oplossingen uitgewerkt moeten worden voor de kruispunten Rabotstraat en Bierstal.
De streefbeeldstudie dient daarbij als basis en als uitgangspunt voor de verdere uitwerking.

De eigenlijke aanpassingswerken die als oplossing uit die studie voortvloeien, zullen ten
vroegste in 2012 kunnen aanbesteed worden. De werken kunnen pas in uitvoering gaan na
voltooiing van de geplande werken op de N9 op grondgebied Gent (voorzien 2011-2012).

4. De brug over de Ringvaart is ontworpen voor een verkeersbelasting die gespreid is over drie
rijstroken. Dit komt overeen met de huidige situatie van twee rijstroken richting Gent en één
rijstrook richting Eeklo. Voorbij de brug is er richting Eeklo ook slechts één rijstrook beschik-
baar, waardoor een extra rijstrook op de brug zelf maar weinig zou opbrengen.

In ieder geval wordt de problematiek van de verkeersafwikkeling aan het kruispunt N9-R4 nader
onderzocht in de thans lopende studie. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met
technische randvoorwaarden, zoals beschikbare ruimte en het draagvermogen van de Ringvaart-
brug.





Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -899-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vraag nr. 85
van 17 september 2009
van PETER REEKMANS

Werken E19 Antwerpen-Brussel - Premies en boetes

Door het uitlopen van de wegenwerken op de E19 Antwerpen-Brussel stond er op vrijdag 4 september
jongstleden meer dan 20 kilometer file. De aannemer wordt n.a.v. deze feiten beboet.

1. Hoeveel bedraagt de opgelegde boete?

2. Krijgt de aannemer een premie bij het tijdig of vroegtijdig opleveren van de werken en zo ja,
hoeveel bedraagt/bedragen deze premie(s) dan?
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HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 85 van 17 september 2009

van PETER REEKMANS

1. Het bedrag van de boete is actueel nog niet vastgelegd. Hierover kan momenteel nog geen uitsluit-
sel worden gegeven omdat dit deel uitmaakt van de nog lopende procedure tussen aannemer en
opdrachtgevend bestuur.

2. Er is voor de werken op de autosnelweg E19 geen premie van toepassing voor het tijdig of vroeg-
tijdig opleveren van de werken. Dit is in casu ook niet relevant, gezien de uitvoeringstermijn door
de aannemer zelf werd opgegeven in zijn inschrijving (de uitvoeringstermijn was één van de
gunningcriteria van de werken, naast de prijs en de kwaliteit van het plan van aanpak).
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Vraag nr. 90
van 17 september 2009
van PETER REEKMANS

Mobiliteitsjournaal BAM - Uitzending op ROB-TV

De BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) maakt in een televisiespot (Mobiliteitsjournaal)
reclame voor de Lange Wapper.

De spot draait momenteel ook op de regionale televisiezender ROB-TV in Oost-Brabant.

1. Wat is het nut van deze campagne naar de Oost-Brabanders toe voor een Antwerpse kwestie?

2. Wat is de kostprijs voor het uitzenden van deze spot op ROB-TV?
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ANTWOORD

op vraag nr. 90 van 17 september 2009

van PETER REEKMANS

1. Het mobiliteitsjournaal valt niet onder reclame, maar bericht over de voortgang van de projecten
van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Het werd initieel in 2004 als Verkeersjournaal opgestart
om de Antwerpenaar te informeren over de fasering, omleidingen en minder hinder maatregelen
bij de heraanleg van de Antwerpse ring. Nadien werd het journaal omgevormd tot Mobiliteits-
journaal om informatie te geven over de 16 projecten van het Masterplan, en om tegelijkertijd
concrete fasering en hinder mee te geven van lopende werven. Omdat de impact van de Master-
plan-projecten Antwerpen ver overstijgt, zeker mbt het rondmaken van de ring, gaat het
Mobiliteitsjournaal sinds 2008 maandelijks ook naar de regio rond Antwerpen (RTV en TV Oost).
Om de drie maanden is het journaal te zien in heel Vlaanderen.

2. De kostprijs voor het uitzenden van het mobiliteitsjournaal op Rob TV bedraagt EUR 2.000 per
drie maanden.
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Vraag nr. 94
van 22 september 2009
van BART VAN MALDEREN

Rotonde Brugsesteenweg Eeklo - Stand van zaken

De aanleg van de een ovale rotonde, op het kruispunt Brugsesteenweg/Leopoldlaan/Molenstraat/Heilig
Grafstraat in Eeklo loopt vertraging op doordat bijkomend grondonderzoek nodig bleek.

1. Kan de minister een stand van zaken geven inzake de aanleg van de ovonde?

2. Welke nieuwe timing stelt de minister voorop?
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ANTWOORD

op vraag nr. 94 van 22 september 2009

van BART VAN MALDEREN

1. Het dossier loopt vertraging op door een lopend bodemonderzoek op een aanliggend perceel. Er
wordt door het studiebureau BOFAS een monitoring uitgevoerd in functie van een beschrijvend
bodemonderzoek van een aanliggend perceel. In september 2009 is een tweede onderzoek uitge-
voerd, om te zien of en in welke zones een eventuele grondvervuiling aanwezig is. Zodra de
resultaten gekend zijn, kan gecontroleerd worden of de werken aan het kruispunt op zodanige
wijze kunnen uitgevoerd worden dat de eventueel aanwezige vervuiling niet verder verspreid
wordt.

2. In de meest gunstige omstandigheden en onder voorbehoud van het krijgen van een bouw-
vergunning, kan er halfweg volgend jaar begonnen worden met de werkzaamheden.
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Vraag nr. 96
van 23 september 2009
van PETER REEKMANS

De Lijn - Rekruteringscampagne

De Lijn wil tegen eind 2010 minstens 762 jobs laten invullen door vrouwen en allochtonen.

Daarom lanceerde de vervoersmaatschappij op 17 april 2008 de rekruteringscampagne “Word een
gezicht van De Lijn”.

1. Gaat dit over effectief 762 extra (bijkomende) jobs?

Zo ja: in 2008 had De Lijn reeds 8.246 personeelsleden, wat zijn de redenen voor deze
personeelsuitbreiding met bijna 10%?

2. Over welke concrete vacatures gaat dit?
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ANTWOORD

op vraag nr. 96 van 23 september 2009
van PETER REEKMANS

1. De campagne 'Word een gezicht van De Lijn' richtte zich inderdaad in eerste instantie op vrouwe-
lijke en allochtone kandidaat-werknemers bij De Lijn. Doel van de campagne is om ook vrouwen
en allochtonen warm te maken voor een job bij De Lijn.
Dit betekent geenszins dat alle vacatures door deze doelgroepen ingevuld worden.

Het voorziene aantal over twee jaar is een combinatie van vervangingsaanwervingen en perso-
neelsuitbreiding. Op een bestand van 6 000 chauffeurs moeten,bijvoorbeeld, jaarlijks ongeveer
300 aanwervingen gebeuren om het verloop (pensionering, ontslagname,…) op te vullen.

Ook de toename van het aanbod (o.a. in het kader van het project START en van netmanagement
zijn er lijnen bijgekomen) is een uitbreiding van het personeelsbestand (chauffeurs maar ook
ondersteunende functies) noodzakelijk.

2. De overgrote meerderheid van vacatures zijn chauffeursfuncties.
Daarnaast gebeurt soms een beperkte toename van de omkadering, bijvoorbeeld: Lijncontroleur,
belbusoperator, administratief bediende,…
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Vraag nr. 100
van 23 september 2009
van PETER REEKMANS

Bermen en grachten - Onderhoud

Volgens de informatie die de minister gaf, wordt zwerfvuil langs gewestwegen in alle districten 6 tot 8
keer per jaar opgehaald.

Het onderhoud en ruimen van beken en bermen langs de gewestwegen gebeurt echter amper één of
twee keer per jaar, of zelfs niet. Het slecht onderhoud van deze beken en bermen leidt tot veel afval,
wateroverlast, onkruidgroei en het aantrekken van allerlei ongedierte.

1. Wat gaat de minister doen aan deze niet of onvoldoende gemaaide gewestwegbermen, en niet of
onvoldoende geruimde grachten ? Vaak komen opmerkingen daarover bij de gemeentebesturen
terecht.

Gaat de minister een minimale frequentie invoeren voor het onderhoud ervan per district en per
gewestweg?

2. Voorziet de minister een inhaaloperatie voor het onderhoud van bermen en grachten langs
gewestwegen?

3. Waarom werd tot op vandaag geen prioriteit gegeven aan het onderhoud van deze beken, bermen
en grachten, terwijl dit met zwerfafval nochtans al wel het geval is?
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VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 100 van 23 september 2009
van PETER REEKMANS

1-2. Het bermbeheer wordt uitgevoerd volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni
1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke
rechtspersonen (het Bermbesluit): bermen mogen niet gemaaid worden voor 15 juni en een
eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september.

Om veiligheidsredenen (nl. de zichtbaarheid voor weggebruikers) kan een beperkte strook langs
de weg evenwel reeds gemaaid worden vanaf 15 april.

Het maaien van de grachten gebeurt gelijktijdig met het maaien van de bermen.

De onderhoudsfrequentie van de grachten varieert in functie van de concrete omstandigheden.
Onder meer klimatologische en geografische factoren (neerslagvolumes, waterstanden, erosie-
gebieden, …) spelen hierbij een rol. Problemen aangekaart door aangelanden of gemeente-
besturen worden steeds onderzocht en, afhankelijk van de mate van de hinder, aangepakt.

3. Wat de bermen en grachten betreft, verwijs ik naar het antwoord op vragen 1. en 2.: het Berm-
besluit reglementeert het maaien van de bermen en het onderhoud van de grachten gebeurt in
functie van de concrete noodwendigheden.

Het beheer van beken daarentegen valt niet onder de bevoegdheid van de wegbeheerder.
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Vraag nr. 105
van 24 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Gevaarlijke punten - N45 Aalst

Sedert het begin van vorige legislatuur worden door de regering meer middelen ingezet voor de
aanpak van de zwarte punten, via de oprichting van TV3V (Veilig Verkeer Vlaanderen). Terecht staat
verkeersveiligheid en bijgevolg het verbeteren van de verkeersinfrastructuur hoog op de
prioriteitenlijst van de Vlaamse Regering.

In augustus jongstleden heeft Touring de minister nog gefeliciteerd omdat er al 550 van de 800 zwarte
punten zijn weggewerkt door te investeren in de infrastructuur.

De projectbeschrijving van het zwart punt “N45 Geraardsbergsesteenweg - Churchillsteenweg” in
Aalst voorziet in het vrijliggend maken van het fietspad rond de rotonde waarbij de fietsers uit de
voorrang gehaald worden, en in het afsluiten van de Olmenstraat van de rotonde.

1. Wat is intussen de stand van zaken van dit project? Welke procedures zijn ondertussen al afgerond
en welke procedures dienen nog te worden doorlopen?

2. Is de start- en projectnota van dit project al gerealiseerd? Zo ja, waar is deze raadpleegbaar? Zo
neen, waarom niet?

3. Moet er nog onteigend worden?

4. Wat is de uitvoeringsperiode voor dit project? Kan de minister meedelen voor wanneer de
realisatie van dit project gepland staat?

Wanneer zullen de werken effectief kunnen aanvatten?

5. Wat is de geraamde kostprijs voor de aanleg van deze rotonde?
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ANTWOORD

op vraag nr. 105 van 24 september 2009

van CINDY FRANSSEN

1. Voor het project N45 Geraardsbergsesteenweg – Churchillsteenweg werd het volledige traject van
voorontwerp doorlopen. Het definitieve ontwerp zit in de eindfase.
De stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van het project werd afgeleverd.

2. In de fase van de voorstudie werden start- en projectnota voor dit project voorgelegd aan de
Provinciale Auditcommissie en conform verklaard.
De start- en projectnota kunnen geraadpleegd worden bij de afdeling Wegen en Verkeer Oost-
Vlaanderen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

3. Er zijn geen onteigeningen vereist.

4. Voor dit project wordt een uitvoeringstermijn van 90 werkdagen voorzien.
De realisatie van dit project wordt gepland vanaf het voorjaar 2010.
De effectieve start van de werkzaamheden hangt af van het verloop van de toewijzingsprocedure
na aanbesteding.

5. De geraamde kostprijs voor de werken aan de rotonde bedraagt 1 miljoen euro.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE,
VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE,

WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE
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VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 16
van 9 september 2009
van PETER REEKMANS

Premies netbeheerders - Evaluatie

De netbeheerders dienen bij hun afnemers energiebesparing te stimuleren, dit onder meer door een
aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen. Iedere netbeheerder mag zelf kiezen
welke acties hij voert. De netbeheerders kunnen onder meer premies verstrekken voor dakisolatie,
hoogrendementsbeglazing, een condensatieketel op aardgas, een zonneboiler, een warmtepomp, een
ventilatiesysteem met warmterecuperatie of een woning met een laag E-peil.

Bij afwezigheid van cijfermatige gegevens op jaarbasis kan de beleidsrelevantie van de door de
netbeheerders ter zake getroffen maatregelen onmogelijk worden ingeschat, laat staan dat het gevoerde
beleid kan worden bijgestuurd.

1. Kan de minister voor 2007 en 2008, per afzonderlijke netbeheerder, de inzake huishoudelijke
premies uitgekeerde bedragen meedelen, en dit zo mogelijk opgesplitst per afzonderlijk onderdeel
(dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, …)?

2. Welke beleidsconclusies meent de minister op basis van betreffende gegevens te moeten trekken?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 16 van 9 september 2009

van PETER REEKMANS

1. Als bijlage een overzicht van de uitbetaalde premiebedragen door de verschillende netbeheerders,
per huishoudelijke actie, dit zowel voor 2007 als 2008. Samengevat werd in 2008 door alle
netbeheerders samen 30,67 miljoen euro uitgegeven aan huishoudelijke premies. In 2007
bedroeg dit 18 miljoen euro.

2. Ik zal concrete beleidsconclusies in verband met de openbaredienstverplichtingen op vlak van
rationeel energiegebruik (REG) opgelegd aan de distributienetbeheerders nemen op basis van de
globale evaluatie die op dit ogenblik wordt opgestart en waarvan het eindrapport verwacht wordt
in het najaar van 2010.

Uit het overzicht van de uitbetaalde premies besluit ik voorlopig enkel dat de burgers de
boodschap inzake prioritaire acties al vrij goed begrepen hebben: dakisolatie en
hoogrendementsbeglazing plaatsen en een energiezuinige ketel installeren. 75% van de
uitbetaalde bedragen in 2008 ging naar deze drie prioritaire energiebesparende investeringen
(zowel in nieuwbouw als in bestaande woningen), in 2007 was dit 72%. Andere populaire acties
in 2008 zijn de verplichte energiescanactie, de installatie van een zonneboiler en de plaatsing van
muurisolatie. In 2007 stond ook de spaarlampenactie nog in dit lijstje.

Als tweede voorlopige conclusie geef ik ook mee dat de aandacht voor energiebesparende
investeringen bij de huishoudens de laatste jaren in de lift zit. Ten opzichte van 2003, wanneer de
REG openbaredienstverplichtingen werden ingevoerd, is het budget besteed aan huishoudelijke
premies aanzienlijk gestegen, namelijk van ongeveer 4 miljoen euro naar 30,67 miljoen euro.

BIJLAGE

Overzicht van de uitbetaalde premiebedragen door de verschillende netbeheerders, per huishoudelijke
actie, dit voor 2007 en 2008.

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/VAN_DEN_BOSSCHE/16/antw.016.bijl.001.pdf
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 20
van 10 september 2009
van PETER REEKMANS

Iverlek - Invordering oude facturen

De energieintercommunale Iverlek bvba - Telenet vorderde eind 2008 - begin 2009 via een
deurwaarder achterstallige betalingen m.b.t. openstaande facturen die dateren van 2000.

Naar verluidt hadden vele klanten betreffende facturen nooit ontvangen, laat staan daartoe een
betalingsherinnering ontvangen. In die optiek komt het hoogst onbegrijpelijk over dat daartoe, 8 jaar
later, prompt een deurwaarder wordt ingeschakeld. Naar verluidt weigerden meerdere klanten om die
reden betreffende (zogenaamd) achterstallige (doch nooit ontvangen) facturen te betalen, laat staan de
hiermee gepaard gaande deurwaarderskosten. Anderzijds betaalden naar verluidt meerdere klanten de
zogenaamde achterstallen uit angst voor de gerechtelijke consequenties inherent aan het inschakelen
van een deurwaarder.

1. Kan de minister deze feiten bevestigen? Is het m.a.w. correct dat de energie-intercommunale
Iverlek bvba - Telenet door tussenkomst van een deurwaarder facturen tracht in te vorderen die
dateren van 8 jaar geleden?

Kan er al dan niet effectief worden aangetoond dat deze facturen initieel daadwerkelijk werden
verzonden en dat daartoe vervolgens, al dan niet één of meerdere betalingsherinneringen werden
verstuurd?

Werden deze betalingsherinneringen al dan niet aangetekend verstuurd?

2. Over hoeveel laattijdig ingevorderde facturen gaat het?

3. Hoeveel klanten hebben intussen de achterstallige facturen betaald en hoeveel niet?

4. Is het aanvaardbaar - indien er geen bewijs voorhanden is dat de achterstallige facturen initieel
zouden zijn verstuurd en er evenmin een bewijs voorhanden is dat er nadien één of meerdere
betalingsherinneringen zouden zijn verstuurd - dat een energie-intercommunale haar klanten
deurwaarderskosten doet betalen die blijkbaar het rechtstreekse gevolg zijn van slecht
boekhoudkundig beheer?

5. Indien er in deze sprake zou zijn van een slecht boekhoudkundig beheer van de betrokken
energieintercommunale: hoe kunnen de gedupeerde klanten de deurwaarderskosten terugvorderen?

6. Indien er in deze sprake zou zijn van wanpraktijken door de betrokken energie-intercommunale:
hoe zal daaraan dan beleidsmatig paal en perk worden gesteld?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bourgeois (vraag nr. 30) en Van den Bossche (nr. 20).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 20 van 10 september 2009

van PETER REEKMANS

1. Mijn diensten hebben contact opgenomen met Eandis (dat optreedt als werkmaatschappij van
Iverlek) met betrekking tot deze materie. Er wordt inderdaad nog ingevorderd voor openstaande
energiefacturen van vóór de vrijmaking van de markt toen de energie-intercommunales nog optra-
den als leverancier van elektriciteit en/of aardgas. Het gaat om situaties waarin er volgens Eandis
reeds een factuur werd verzonden naar de betrokken afnemers.

2. Vermits de inning van facturen en het verbintenissenrecht in het algemeen een federale bevoegd-
heid betreft, werden hier geen gegevens opgevraagd.

3. Vermits de inning van facturen en het verbintenissenrecht in het algemeen een federale bevoegd-
heid betreft, werden hier geen gegevens opgevraagd.

4. Wat de vraag betreft of het aanvaardbaar is dat gerechtsdeurwaarderkosten worden aangerekend
indien geen bewijs zou voorliggen van het verzenden van de oorspronkelijke factuur en een even-
tuele ingebrekestelling, is een zaak van algemeen verbintenissenrecht en moet finaal door de
rechter worden beslist.

5. Hetzelfde geldt voor de terugvordering van reeds betaalde gerechtsdeurwaarderkosten. Gezien het
voorgaande, zou ik personen die met deze invorderingsprocedure door Eandis geconfronteerd
worden, aanraden om zich zo goed mogelijk juridisch te laten bijstaan.

6. De bescherming van de consument en de wetgeving op vlak van het verbintenissenrecht zijn een
federale bevoegdheid. Zoals u weet hebben de energieleveranciers destijds, onder mijn impuls als
federaal minister van Consumentenzaken, een akkoord afgesloten met betrekking tot de rechten
van de consument in de vrije energiemarkt. Het enige wat de Vlaamse overheid op dit vlak kan
doen en ook doet is sociale openbare dienstverplichtingen opleggen aan leveranciers en netbeheer-
ders met betrekking tot regels op vlak van aanmaningen, termijnen, kosten en procedures.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 21
van 15 september 2009
van LINDA VISSERS

Ministeriële kabinetten - Samenstelling

De ministers laten zich omringen door kabinetsmedewerkers die beleidsvoorbereidend werk
verrichten.

Er werd ook in het verleden reeds herhaaldelijk een afslanking van het aantal kabinetsmedewerkers in
het vooruitzicht gesteld en niet het minst om budgettaire redenen.

Graag had ik een antwoord ontvangen op volgende vragen:

1. Over hoeveel medewerkers mocht initieel een ministerieel kabinet beschikken op het ogenblik van
de samenstelling van de Regering?

2. Kan een overzicht gegeven worden per kabinet:
- volgens de rang van elke medewerker
- volgens de verhouding man/vrouw?

3. Welke zijn de totale personeels- en werkingskosten per kabinet (eventueel huur gebouwen
inbegrepen)?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 23, Lieten nr. 13, Bourgeois nr.
33, Vandeurzen nr. 25, Crevits nr. 66, Van den Bossche nr. 21, Muyters nr. 28, Schauvliege nr.
28 en Smet nr. 18).
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 21 van 15 september 2009

van LINDA VISSERS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelands-
beleid.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 22
van 16 september 2009
van JOHAN SAUWENS

Hervorming leegstandsheffing - Inventarisverplichting

Vanaf 1 januari 2010 wijzigt de regelgeving rond leegstandsheffing grondig. Het Decreet Grond- en
Pandenbeleid schaft de Vlaamse leegstandsheffing af en legt aan de gemeenten de verplichting op een
inventaris van leegstand op te maken.

Mag een gemeente die reeds in 2009 een inventaris opstelde, deze zonder meer overnemen of dient er
een nieuwe inventaris opgemaakt te worden?

Indien er geen nieuwe inventaris moet worden opgemaakt in 2010 en dus de inventaris van 2009 wordt
overgenomen, bestaat de kans dat er bezwaren volgen wegens onrechtmatige heffing. De inventaris uit
2009 valt immers nog binnen de vorige wetgeving.

Wanneer echter wel een nieuwe inventaris moet worden opgemaakt, kunnen er geen heffingen worden
doorgevoerd in 2010, aangezien er steeds een vrijstelling van 1 jaar wordt gehanteerd. Voor de
inkomsten van gemeenten die al jaren een heffing doorvoeren, kan dit verstrekkende financiële
gevolgen hebben.

Graag hierover meer duidelijkheid van de minister.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 22 van 16 september 2009

van JOHAN SAUWENS

Tot 31 december 2009 bestaat er een gewestelijke inventarislijst van leegstaande woningen. In overeen-
stemming met artikel 24, 1°, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1996 (d.i. het zogenoemde heffingsdecreet) kan die Vlaamse inventaris beheerd worden
door de gewestelijke, gemeentelijke of intergemeentelijke administratieve entiteit. Het agentschap
Wonen-Vlaanderen beheert de lijst voor 289 gemeenten, 19 Vlaamse gemeenten hebben ervoor gekozen
om zelf of in intergemeentelijk samenwerkingsverband in te staan voor het inventarisbeheer.

Aan de gewestelijke inventaris is een jaarlijkse heffing gekoppeld. De gemeenten kunnen opcentiemen
innen op die gewestelijke heffing of, naast het Vlaamse heffingsstelsel, een eigen heffingsreglement met
gemeentelijke heffing uitwerken. Heel wat gemeenten hebben ervoor gekozen om opcentiemen te innen
op die gewestelijke leegstandsheffing, anderen hebben een autonoom heffingsreglement uitgevaardigd
waaraan een gemeentelijke leegstandsheffing is gekoppeld. De meeste gemeenten met een eigen heffings-
reglement hebben een eigenstandige inventaris van leegstaande gebouwen en woningen. Hierdoor kan het
voorkomen dat eenzelfde pand twee keer geïnventariseerd wordt (één keer op de Vlaamse inventaris en
één keer op de gemeentelijke) en er twee keer heffing is verschuldigd.

Artikel 7.3.2 van het decreet van 27 maart 2009 “betreffende het grond- en pandenbeleid” bepaalt dat de
gegevens opgenomen in de voornoemde inventarissen worden overgedragen naar en opgenomen in het
leegstandsregister. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het pand geïnventariseerd werd op basis van
dezelfde criteria als opgenomen in het decreet grond- en pandenbeleid. Dat betekent concreet dat de
definitie van leegstand die gehanteerd werd door de inventarisbeheerder moet overeenstemmen met de
omschrijving van artikel 2.2.6, §§ 2 en 3 van het decreet grond- en pandenbeleid. Voor de woningen en
gebouwen die werden opgenomen op de gewestelijke inventarislijst, stelt zich geen probleem, aangezien
de definitie uit het heffingsdecreet overeenstemt met de leegstandscriteria van het decreet grond- en
pandenbeleid. Die inventarisaties kunnen dus in ieder geval worden overgezet naar het leegstandsregister.

Gemeenten die een eigen heffingsreglement hebben, zullen moeten nagaan in hoeverre hun leegstands-
criteria overeenstemmen met de nieuwe. De panden die op basis van afwijkende criteria werden opgeno-
men, kunnen niet overgedragen worden naar het leegstandsregister.

Artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 “houdende nadere regelen
betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2
april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of
woningen” stelt overigens dat de overdracht van de gegevens uit de gewestelijke en gemeentelijke
inventarissen zonder vormvoorschriften kan gebeuren. Daaruit volgt dat de gemeente de leegstand niet
opnieuw moet aantonen voor de panden die worden overgedragen en dat de destijds gedane vaststellingen
(meestal aan de hand van een technisch verslag en dus geen beschrijvend verslag zoals voorzien in artikel
3 van het voornoemde besluit voor nieuwe vaststellingen) worden aanvaard.

Het is dus duidelijk dat de bestaande inventarisaties onder bepaalde voorwaarden kunnen worden
overgedragen naar het leegstandsregister en dit met inachtname van de initiële inventarisatiedatum. Als de
gemeente vervolgens beslist om een heffing te koppelen aan het leegstandsregister, zullen de eigenaars
van de overgedragen dossiers heffingsplichtig worden. De gemeente moet bovendien de mogelijkheid
krijgen om daarbij rekening te houden met de initiële datum van opname. Heel wat gemeenten willen
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immers werken met een progressief heffingsstelsel (op basis van het aantal jaren opname) en het kan niet
de bedoeling zijn dat ze voor de overgedragen dossiers noodgedwongen van nul moeten herbeginnen.

Omdat ik heb gemerkt dat de overgangsbepaling in kwestie bij amendement werd ingevoegd in het
decreet grond- en pandenbeleid, heb ik aan de administratie gevraagd te onderzoeken of die bepaling
voldoende garanties biedt voor de gemeenten. Indien nodig zal er alsnog bijgestuurd worden.
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 23
van 16 september 2009
van CARL DECALUWE

Renovatiepremie - Budgetruimte

Uit een tussentijds rapport van eind maart 2009 blijkt dat de renovatiepremie dit jaar een
overdonderend succes is. Op het einde van het eerste kwartaal van dit jaar was het aantal aanvragen
gestegen tot ongeveer 45.000. Dit was al 50 procent meer dan in september 2008.

De vorige Vlaamse Regering voorzag hiervoor in 2008 50 miljoen euro. Voor 2009 werd dit bedrag
opgetrokken tot 80 miljoen euro. Gezien het explosieve succes rijst de vraag of dit budget wel
voldoende zal zijn om aan alle goedgekeurde aanvragen te voldoen.

Het maximumbedrag van de premie bedraagt 10.000 euro. Veel aanvragers zouden dit
maximumbedrag graag spreiden over meerdere aanvragen, aangezien de gewenste investeringen vaak
niet in één keer gefinancierd kunnen worden. Het besluit dat deze materie regelt, laat echter maar één
aanvraag om de tien jaar toe.

1. Hoeveel aanvragen werden tot nog toe voor 2009 ingediend en hoeveel hiervan werden reeds
goedgekeurd?

2. Wat is het gemiddeld bedrag van de premie?

3. Zullen de voorziene budgetten voldoende zijn?

4. Waarom kan slechts één premie om de tien jaar ingediend worden? Blijft de minister daarbij?
Wordt er niet overwogen om het maximumbedrag van 10.000 euro te spreiden over meerdere
aanvragen? Zal de minister in die zin initiatieven nemen?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE
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ANTWOORD

op vraag nr. 23 van 16 september 2009

van CARL DECALUWE

1-2 In 2009 werden in de periode van 1 januari tot 31 augustus 15.447 renovatiepremies aange-
vraagd. Hiervan werden er in de periode van 1 januari tot 31 augustus 8.135 dossiers goed-
gekeurd.
De gemiddelde premie van deze toegezegde dossiers bedraagt 6.466,54 euro.

3. Het voorziene budget werd door mijn voorganger verhoogd tot 96.865.000 euro, wat toeliet om
de vakantieperiode te overbruggen. Om alle dossiers uit te kunnen betalen die tot en met 31
augustus 2009 werden goedgekeurd, is er een extra budget nodig van 30 miljoen euro, dat -
gedeeltelijk via herverdeling, gedeeltelijk via extra budget - voorzien is in de begroting.
Dossiers die niet in 2009 uitbetaald kunnen worden zullen begin 2010 worden uitbetaald, binnen
de geldende termijn van vier maanden.

4. Als gevolg van de wijziging van het BVR van de renovatiepremie op 24 april 2009 is het
mogelijk om het stelsel van de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) te gebruiken als
voorschot op de renovatiepremie. Er geldt immers geen cumulverbod meer tussen de verbe-
teringspremie en de renovatiepremie. Bij een aanvraag voor een renovatiepremie wordt wel de
ontvangen verbeteringspremie van de laatste 3 jaar afgetrokken van de renovatiepremie.
Hierdoor kan wie een beperkt inkomen heeft de werken spreiden en reeds verbeteringspremies
ontvangen. Als alle werken uitgevoerd zijn, kunnen de facturen van de laatste drie jaren
samengevoegd worden en kan men de renovatiepremie aanvragen en het saldo uitbetaald
krijgen. Deze mogelijkheid biedt dus aan de zwakste doelgroep (doelgroep VAP) de mogelijk-
heid tot spreiding van de werken. Ik ben dan ook niet van plan daar momenteel bijkomende
initiatieven rond te nemen. Wel ben ik van plan de VAP, de renovatiepremie en de premies voor
energiezuinige verbouwingen maximaal op elkaar af te stemmen. In deze afstemmingsoefening
zal ik dit aandachtspunt meenemen en erover waken dat de huidige spreidingsmogelijkheid
minstens blijft bestaan.



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -925-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 24
van 16 september 2009
van CARL DECALUWE

Commissie Energiearmoede 2008 - Opvolging

Jaarlijks worden we in de winterperiode geconfronteerd met een stijgend aantal wanbetalers van de
elektriciteits- en de aardgasfactuur. Ook het aantal “drops” en afsluitingen blijft jaarlijks toenemen.
Energiearmoede neemt in de winterperiode steeds grotere proporties aan, ondanks de vele positieve
maatregelen van de Vlaamse overheid voor de kwetsbare doelgroepen.

In februari 2008 kwam de ad hoc Commissie Energiearmoede bijeen om de werkzaamheden rond
energiearmoede te evalueren. Deze zittingen resulteerden in de “resolutie tot besluit van de opvolging
van de werkzaamheden van de Commissie Energiearmoede” van 16 april 2008 (Stuk 1593 (2007-
2008) - Nr. 3).

Naar aanleiding van de komende winterperiode had ik de minister hierover graag de volgende vragen
gesteld.

1. Kan de minister meedelen hoever het staat met de uitvoering van de concrete voorstellen uit de
resolutie?

2. Zal de minister bijkomende initiatieven nemen?
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ANTWOORD

op vraag nr. 24 van 16 september 2009
van CARL DECALUWE

1. De resolutie vermeldt een groot aantal actiepunten, die zich zowel op het energiebeleid, het
welzijnsbeleid, de uitvoering van het REG-beleid, de regulering en de openbaredienstverplich-
tingen van toepassing op de netbeheerders en energieleveranciers richten.
Ik overloop de hieronder de verschillende elementen van de resolutie.

1° Er blijven nog maar zeer weinig aanbevelingen die naar aanleiding van het energiearmoede-
debat werden opgesteld, onuitgevoerd. Getuige hiervan zijn onder andere het armoede-
decreet en de aanstelling van armoedeaandachtsambtenaren bij VEA en VREG, het jaarlijks
geactualiseerd Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, de vervanging van het sociaal tarief
door de sociale maximumprijs die steeds de goedkoopste is, het standaard voorzien van hoge
energieprestatieniveau’s voor zowel nieuwe als te renoveren sociale huurwoningen, de
kosteloze plaatsing van de budgetmeter bij beschermde én niet-beschermde afnemers, de
verruiming van de winterperiode waarin elektriciteit en aardgas niet mogen worden
afgesloten met een maand (van 1 december tot 1 maart) en de mogelijkheid voor de minister
om deze afhankelijk van de omstandigheden te verlengen, het vastleggen van procedures en
termijnen voor het opzeggen van leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas, het
verbod op het aanrekenen van kosten aan energieafnemers waarvan het contract opgezegd
werd door de leverancier, het beperken van de mogelijkheid tot afsluiten van aardgas en
elektriciteit tot acht duidelijk omschreven gevallen, het verbod op het aanrekenen van kosten
aan energieafnemers waarvan het contract opgezegd werd door de leverancier, de meer
uitgebreide mogelijkheden en plaatsen om de budgetmeterkaart op te laden, het optrekken
van de minimumlevering tot 10 ampère, de doorlopende samenwerking en dialoog met het
Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en vzw Samenlevings-
opbouw Provincie Antwerpen, de uitbreiding met ingang van 2010 van de jaarlijks door de

netbeheerders aan te leveren sociale statistieken zodanig dat het sociale energiebeleid ten

gronde kan worden opgevolgd, enzovoort.

2° De gratis hoeveelheid elektriciteit die elk Vlaams gezin sinds 2003 jaarlijks krijgt, blijft
gehandhaafd.

Zoals bepaald in de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energie-
gebruik genieten de beschermde afnemers van verhoogde financiële tegemoetkomingen
(+20%) voor alle acties waarvoor de netbeheerders aan huishoudelijke afnemers premies
toekennen in hun jaarlijkse actieplannen voor rationeel energiegebruik. Beschermde
afnemers kunnen bij de netbeheerder ook eenmaal per jaar een kortingbon aanvragen die bij
deelnemende winkels recht geeft op kassakorting van 150 € bij aankoop van een
energiezuinige koelkast (A+/A++) of wasmachine (AAA).

De Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen (dakisolatie, hoogrendements-
beglazing en condensatieketel) voor niet-belastingbetalers richt zich sinds 9 mei 2008 op
Vlaamse burgers die vanwege hun inkomenssituatie niet kunnen genieten van de federale
belastingvermindering van energiebesparende investeringen van 40% van het factuurbedrag.
Gedurende het eerste jaar dat deze maatregel van kracht was, werden 4.475 dossiers
goedgekeurd. Beschermde afnemers krijgen 20% verhoging op de forfaitaire subsidie-
bedragen. In het Regeerakkoord is vastgelegd dat we deze premie zullen handhaven tot de
federale overheid de personenbelastingaftrek overdraagt of een belastingkrediet invoert.
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Sinds begin 2009 hebben mensen die hun dak van minstens 40 m² isoleren als doe-het-zelver
of met een aannemer recht op een Vlaamse dakisolatiepremie bovenop die van de
netbeheerder van 500 €. Voor beschermde afnemers kan die afhankelijk van de dakopper-
vlakte oplopen tot 1.000 €. Tot en met augustus genoten 18.402 Vlamingen van deze
koopkrachtondersteunende maatregel.

3° De Vlaamse Regering verbindt zich in het Vlaams Regeerakkoord tot een verbod om
gezinnen af te sluiten van elektriciteit of aardgas zonder sociaal onderzoek. De vraag naar dit
voorafgaand sociaal onderzoek is ook geformuleerd door de VREG in het kader van het
sociale rapport dat het agentschap jaarlijks opmaakt.

4° Het vergelijkend onderzoek over de werking van de Lokale Adviescommissies (LAC’s) dat
toenmalig minister van Welzijn Van Ackere toevertrouwde aan vzw Samenlevingsopbouw
provincie Antwerpen resulteerde in een ‘Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale
Adviescommissie’. Vertegenwoordigers van de netbeheerders en van meer dan 170
OCMW’s namen deel aan voorbereidende overlegmomenten. In oktober 2008 werd het
draaiboek verspreid naar alle OCMW’s en voorzitters van de Lokale Adviescommissies.

5° Naast de eerste actieverplichting voor ongeveer 52.000 energiescans in de periode 2007-
2009 keurde de Vlaamse Regering op 18 september 2009 een bijkomende actieverplichting
voor de uitvoering van energiescans door de elektriciteitsnetbeheerders goed. Enerzijds
moeten in de periode 2009-2011 ongeveer 12.500 bijkomende scans worden uitgevoerd (één
per tweehonderd huishoudelijke toegangspunten op het elektriciteitsdistributienet per 1
oktober 2006). Anderzijds komen daar vanaf 2010 jaarlijks ongeveer 25.000 extra scans (één
op honderd van de vermelde toegangspunten) bovenop. Ook “een voortgangscontrolebezoek
waarbij bijkomende energiebesparende investeringen kunnen worden uitgevoerd” valt onder
de definitie van energiescan. De gemeente bepaalt de specifieke doelgroepen aan wie de
energiescans worden aangeboden, maar daartoe behoren in ieder geval ook de beschermde
afnemers. De gemeente heeft hiermee de mogelijkheid om de scan systematisch aan te
bieden aan klanten met een LAC-dossier.

6° Artikel 44 van het nieuwe besluit met betrekking tot de sociale openbaredienst-
verplichtingen, voorziet terugkoppeling naar de OCMWs indien de distributienetbeheerder
uitvoering geeft aan de beslissing tot afsluiting door de LAC;

7° Dit besluit is goedgekeurd op 13 maart 2009. De toegankelijkheid van en betalings-
mogelijkheden die aangeboden worden door de oplaadpunten van de budgetmeterkaarten
werden ondertussen ook verder verbeterd. Vier netbeheerders hebben nog steeds niet in
iedere gemeente een oplaadterminal. In alle vier de gevallen lijkt dit echter niet proble-
matisch aangezien hiervoor ofwel goede redenen aangehaald werden ofwel er binnen
afzienbare tijd hiervoor oplossingen geboden worden.

PBE heeft op 23 juni 2008 beslist om een project uit te voeren met als doel om vanaf 1
januari 2009 de eerste budgetmeters te plaatsen die kunnen worden opgeladen via de
Belgacom telefooncellen. De laatste maanden zijn door onderhandelingen met Belgacom en
Actaris een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het project wat voor enige vertraging zorgde.
Begin februari 2009 voerden medewerkers van PBE de laatste testen uit en deze zijn 100%
geslaagd. PBE stuurde een brief die hun klanten hiervan op de hoogte bracht met melding
dat zij hun paycard in alle telefooncellen van Belgacom kunnen opladen. Een brochure
‘Energie via de telefoon’ werd opgesteld die op een eenvoudige wijze aanduidt hoe in de
praktijk een oplading via budgetmeter kan gebeuren. Het enige verschil is dat de klant nu
kan opladen via Belgacom. Er zijn geen wijzigingen aan de meter of de energiekaart.

Dit systeem is operationeel voor al de door PBE in Vlaanderen geplaatste budgetmeters sinds
midden februari. Hierna zal er stelselmatig een uitrol plaatsvinden in het PBE-gebied.

8° Is ondertussen geregeld in het kader van het nieuwe besluit met betrekking tot de sociale
ODVs.
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9° De automatische toekenning is een feit sinds 1 juli 2009, hoewel blijkbaar nog enkele
kinderziekten het nieuwe systeem plagen en daardoor nog steeds de mogelijkheid geboden
wordt om via attesten alsnog de toepassing ervan te staven;

10° Stappenplan energieprestaties sociale nieuwbouwwoningen: met de nieuwe
ontwerprichtlijnen heeft de VMSW sinds begin 2009 energiepeilen E80 en K40 opgelegd
voor alle nieuwe sociale woningen. Daarmee wordt geanticipeerd op de Vlaamse voorschrif-
ten voorzien begin 2010.

11° Energiecorrectie: de uitvoering van de in de sociale huurwetgeving voorziene energie-
correctie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de energieprestatiecertificaten EPB en
EPC. Momenteel is voor circa 5% van de woningen een certificaat opgemaakt. Intern
worden mogelijke modellen uitgewerkt ter berekening van de energiecorrectie. Deze moeten
getoetst worden met de E-peilen uit de praktijk en de overeenkomende gemiddelde energie-
besparingen bij thermische verbeteringen. Dit staat op het programma van de twee volgende
jaren.

12° Vanaf 2008 zijn de netbeheerders verplicht om samenwerkingsverbanden op te zetten met
sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren uit hun werkingsgebied met
het oog op het realiseren van primaire energiebesparing. Dit gaat van een eerder
sensibiliserende rol tot het realiseren van samen aankopen voor de plaatsing van dakisolatie
gefinancierd door middelen uit het aardgasfonds (Eandis).

Eandis heeft in samenwerking met de VMSW een actie opgestart rond het isoleren van
hellende daken van sociale eengezinswoningen. Eandis levert gratis de isolatie en de
luchtschermen op de werf en voorzien in een bijkomende premie van 10€/m² voor de
plaatsing. Momenteel loopt bij Eandis een aanbestedingsprocedure voor de aankoop en
levering van de materialen.

13° de samenwerking tussen de VMSW en de VREG om bewoners van sociale woningen bij te
staan in het afsluiten van een energiecontract, door middel van een specifieke versie van de
V-test, de VREG leveranciersvergelijking is nog steeds lopende. Deze samenwerking is ook
de manier waarop de bewoners van sociale woningen kunnen nagaan of het aanbod van de
energieleverancier die een speciaal tarief aanbiedt voor deze bewoners, inderdaad een
interessante optie is.

14° Op 26 mei 2009 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering
van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbare dienstverplichtingen in de vrijgemaakte
elektriciteits- en aardasmarkt. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009.

Belangrijk hierin is het feit dat elke elektriciteits- en aardgasnetbeheerder overeenkomstig de
artikelen 47 en 48 van bovenvermeld besluit ertoe gehouden is om in elke wooneenheid die
door een door de Vlaamse Regering erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappij wordt
gebouwd en die nieuw aangesloten wordt op het electriciteitsdistributienet en op het
aardgasdstributienet een budgetmeter voor elektriciteit en voor aardgas te plaatsen in plaats
van een standaard-elektriciteitsmeter en een standaardgasmeter. De meerkosten van de
budgetmeter voor elektriciteit en voor aardgas ten opzichte van een standaardelektriciteits-
en gasmeter vallen ten laste van de electriciteitsnetbeheerder en van de aardgasnetbeheerder.

15° Het ministerieel besluit van 19 september 2008 met betrekking tot het hergebruik van
gegevens bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen laat toe
dat gegevens kunnen hergebruikt worden zodat op een snelle manier de certificaten voor
verschillende analoge woningen kunnen opgemaakt worden, wat de kostprijs aanzienlijk kan
drukken. Ter voorbereiding van het besluit werd intensief overleg gepleegd met de VMSW.

Momenteel onderhandelen VMSW en VEA over de mogelijkheden om de data uit de
energieprestatiedatabank ter beschikking te stellen aan de VMSW en de SHM, dit met het
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oog op het scheppen van een meerwaarde zoals het uitwerken van de energiecorrectie (zie
punt 11).

16° Best practices sociale woningbouw: in de nieuwe uitgave van “Concepten voor sociale
woningbouw – C2008” komen alle aspecten van energie uitvoerig aan bod met opgave van
de meest aangewezen oplossingen binnen bepaalde randvoorwaarden.

De voorbeeldprojecten Ecologische en Duurzame Sociale Woningbouw zijn stilaan genezen
van de kinderziektes en worden volop opgevolgd :

Bij collectieve of meer complexe installaties is vastgesteld dat energiebesparende maatrege-
len pas na optimalisatie - door meten en bijsturen - de vooropgesteld prestaties behalen.
Algemeen kan gesteld worden dat het voorschrijven van maatregelen op zich niet volstaat, ze
moeten steeds gecontroleerd worden op het resultaat.

Bij een ander voorbeeldproject blijkt dat meer dan de helft van de energie voor verwarming
en warm water geput kon worden uit het zonlicht.

Enkele weken terug is een studie gestart van de besparingsmogelijkheden bij bestaande
verwarmingsinstallaties in collectieve woonvoorzieningen. Hier zijn er aanwijzingen dat met
beperkte middelen reeds voelbare besparingen mogelijk zijn zoals het beter afstellen van de
installaties, bijkomend isoleren van kraanwerk, toepassing van moderne pomptechnieken,…
Momenteel loopt een enquête bij de SHM om een inventaris op te maken van deze
installaties en hun kenmerken. Deze studie moet leiden tot een stappenplan voor
optimalisatie van verwarmingsystemen voor collectieve woonvoorzieningen zowel voor de
SHM als naar het beleid toe.

17° Voor het segment van huurders die een woning huren via een sociaal verhuurkantoor (SVK),
keurde de Vlaamse Regering eind 2008 een premieregeling goed voor de uitvoering van
energiebesparende De regeling houdt in dat de 50 erkende SVK’s vanaf april 2009 een
subsidie kunnen aanvragen voor 100% van de door hen gemaakte kosten voor drie energie-
besparende investeringen: dakisolatie, het vervangen van enkel of dubbel glas en ramen door
hoogrendementsglas en -ramen en het vervangen van één of meer verwarmingstoestellen door
een condensatieketel. In ruil daarvoor moet de eigenaar van de woning zich engageren om de
huurprijs niet te verhogen tengevolge de uitvoering van de gefinancierde werken én
gedurende 9 jaar vanaf de oplevering van de werken het huurcontract met het SVK verder te
zetten. Inmiddels zijn 41 dossier en 74 investeringen goedgekeurd. De regeling loopt vier
jaar en met het gereserveerde budget van 10 miljoen € kunnen ongeveer 1.600 energie-
besparende investeringen gefinancierd worden.

18° De federale overheid voerde vanaf inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2010) een aantal
wijzigingen in in de bestaande belastingvermindering voor energiebesparende investeringen
Wanneer een woning al ten minste 5 jaar in gebruik is genomen, en de belastingplichtige in
2009 energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingvermindering de drempel
van 2770 of 3600 euro overschrijdt, mag het overschot worden overdragen naar de 3
volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde
maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdperk.
Deze maatregel geldt niet voor woningen die minder dan 5 jaar in gebruik zijn genomen.

Uitgaven voor muur- of vloerisolatie gedaan in 2009 of 2010 komen ook in aanmerking voor
de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (40% van de uitgaven, met een
maximum van 2770 euro).

De belastingvermindering voor uitgaven in 2009 of 2010 in dak-, muur-, of vloerisolatie zal
worden omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet in de mate dat de vermindering die
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betrekking heeft op uitgaven voor isolatie van daken, vloeren en muren niet leidt tot een
effectieve vermindering van de belasting, behalve in de gevallen dat de betrokken
belastingplichtige omwille van de toepassing van bepaalde internationale regels geen
belasting verschuldigd is in België.

De federale overheid neemt verder de intrest ten belope van 1,5% ten laste bij leningen die
natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energie-
besparende uitgaven als bedoeld in artikel 14524 van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992 (lening tussen 1250 en 15.000 euro). De rest van de intresten op die
leningen die de personen zelf betalen, genieten een belastingvermindering van 40%. Deze
belastingvermindering bedraagt 40% van de betaalde intresten, na aftrek van de bonificatie.
Er is geen maximumbedrag bepaald. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt
gevestigd, wordt deze vermindering omgedeeld over de echtgenoten in functie van het
inkomen van elk van de echtgenoten. Intresten die in 2012 en later worden betaald voor deze
leningen blijven recht geven op een belastingvermindering. Meer informatie op
www.degroenelening.be.

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering
voor energiebesparende uitgaven vanaf aanslagjaar 2010 omgedeeld in functie van het
belastbaar inkomen van elk der echtgenoten. Deze wijze van omdeling geldt niet enkel voor
de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven, maar ook voor de belasting-
vermindering voor passiefhuizen en de belastingvermindering voor intresten voor groene
leningen.

2. Het Vlaams Regeerakkoord stelt dat armoede geen aanleiding mag geven tot mensonwaardige
levensomstandigheden door een gebrek aan warm water, verwarming of elektriciteit. In mijn
Beleidsnota zal ik aangeven hoe en met welke maatregelen we deze ambitie invulling zullen
geven.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 30
van 22 september 2009
van GRIET COPPÉ

Sociaal huurstelsel - Evaluatie

Met het besluit van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel werd de verhuur
van sociale woningen grondig herwerkt. Sedert de invoering van dit vernieuwde huurstelsel werd in
de commissie “Wonen” van het Vlaams Parlement heel wat aandacht besteedt aan de praktische
gevolgen van deze nieuwe regeling. Getuige daarvan onder meer de uitgebreide gedachtewisseling die
eerder dit jaar over deze aangelegenheid heeft plaatsgevonden met de toenmalige bevoegde minister,
vertegenwoordigers van de bevoegde administratie en ook met vertegenwoordigers van de bewoners.

Mede aanleiding tot de veelvuldige discussies waren de steeds weerkerende berichten in de media dat
heel wat sociale huurders ten gevolge van de vernieuwde berekeningswijze geconfronteerd werden
met een hogere huur. Teneinde alle effecten van de nieuwe regeling afdoende te kunnen inschatten,
werd door voormalig minister Keulen aanvankelijk een “grote” evaluatie van het nieuwe systeem in
het vooruitzicht gesteld voor juli 2009. Die evaluatie werd nadien verschoven naar een latere, nader
vast te leggen, datum.

Eén bepaald aspect van de nieuwe regeling die bij heel wat sociale huurders nog vragen oproept, is de
wijze van verrekening van de korting op de onroerende voorheffing. De verhuurder mag de
verrekening van de korting op de onroerende voorheffing uitstellen tot op het ogenblik dat hij de
vermindering van de onroerende voorheffing ontvangt. Na ontvangst maakt hij binnen twee maanden
een afrekening en stort hij vervolgens het eventuele saldo door aan de huurder. Nadere informatie
vanuit het departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) stelt dat het
aan te bevelen is toelichtingen te voorzien die duidelijk maken dat de korting op de onroerende
voorheffing beschouwd wordt als onderdeel van de totale korting die de sociale huurder krijgt.

Gezien de vragen die er bij sociale huurders over deze aangelegenheid opduiken, rijst de vraag naar
voldoende informatie ter zake zodat de sociale huurder duidelijk weet waar hij of zij aan toe is.

1. Is die “grote” evaluatie van het nieuwe sociale huurstelsel inmiddels afgerond? Zo ja, wat zijn de
krachtlijnen van die evaluatie en welke conclusies trekt de minister uit die krachtlijnen?

Indien deze evaluatie nog niet is afgerond, kan de minister aangeven binnen welke tijdslimiet dit
wel het geval zal zijn?

2. Welke specifieke richtlijnen werden er gegeven rond het verrekenen van de korting op de
onroerende voorheffing?

3. In welke mate komt uit de evaluatie naar voor of de vernieuwde wijze van verrekening van de
korting door de huurders als een verbetering wordt ervaren?
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4. Hoe wordt erover gewaakt dat de eventuele saldi tijdig door de verhuurder aan de huurder
doorgestort worden?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 30 van 22 september 2009

van GRIET COPPÉ

1. De administratie is volop bezig met het uitwerken van de evaluatie van het kaderbesluit sociale
huur (besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode). Een essentiële inbreng voor de
evaluatie bestaat uit de bedenkingen en opmerkingen van de betrokken actoren uit het werkveld.
Deze inbreng wordt verwacht tegen uiterlijk eind 2009. De resultaten van deze evaluatie zullen
beschikbaar zijn tegen begin 2010.

2. Het kaderbesluit sociale huur, artikel 47, voorziet twee mogelijke verrekeningswijzen voor de
vermindering op de onroerende voorheffing. De verhuurder kan de aangepaste huur aanrekenen en
de vermindering op de onroerende voorheffing pas in rekening brengen wanneer de verhuurder
deze zelf ontvangt ofwel maakt de verhuurder een schatting van de vermindering op de onroerende
voorheffing, die effectief via de maandelijkse huur wordt aangerekend en wordt de vermindering
op de onroerende voorheffing achteraf integraal doorgestort aan de huurder. In de toelichtende
brochure voor de actoren, ‘Wegwijs in het nieuwe sociale huurbesluit’, worden deze mogelijk-
heden in detail uitgelegd (als bijlage).

Het is één van de basisbegeleidingstaken van de verhuurder - opgenomen in het kaderbesluit,
artikel 29bis en verder geconcretiseerd via ministerieel besluit van 21 december 2007, artikel 6,
om de huurders begrijpelijk te informeren over de mogelijkheden en voorwaarden van het huren
van een sociale woning. Een van de belangrijke aspecten waarover de verhuurder duidelijk dient te
communiceren is de berekening van de huurprijs met onder meer de wijze van verrekening van
deze vermindering.

Dit is natuurlijk geen eenvoudige aangelegenheid. Mijn voorganger heeft hiermee de regeling die
al jaren bestaat voor gezinnen met drie personen of meer te laste, doorgetrokken naar gezinnen
met twee personen ten laste. Daardoor wordt iedereen voortaan gelijk behandeld, maar voor de
mensen die hun korting hierdoor niet meer afzonderlijk krijgen doorgestort is dit natuurlijk geen
aangename aanpassing.

3. In het kader van de evaluatie werden eveneens diverse organisaties die de belangen van de
bewoners vertegenwoordigen (Vereniging Inwoners van Sociale woningen, Vlaams Netwerk van
verenigingen waar armen het woord nemen, Vlaams Overleg Bewonersbelangen) gevraagd om
hun bedenkingen en opmerkingen over het kaderbesluit sociale huur over te maken aan de
administratie. Deze reacties worden verwacht tegen eind 2009.

4. De toezichthouders voor de sociale huisvesting (artikel 29bis Vlaamse Wooncode) van het
agentschap Inspectie RWO houden toezicht op de correcte toepassing van de regelgeving door de
verhuurders.

BIJLAGE

Verrekening korting op de onroerende voorheffing (brochure ‘Wegwijs in het nieuwe sociale huur-
besluit, pagina’s 52 - 54)
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Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/VAN_DEN_BOSSCHE/30/antw.030.bijl.001.docx



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -935-

VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Vraag nr. 2
van 28 september 2009
van LIESBETH HOMANS

Socialehuisvestingsmaatschappijen - Verhuur parkeerplaatsen

Het patrimonium van de socialehuisvestingsmaatschappijen (SHM) bevat naast sociale woningen in
veel gevallen ook een aanzienlijk aantal garages of parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld in een stedelijke
context wordt de aanleg van parkeerplaatsen bij renovatie of nieuwbouw veelal opgelegd door
stedenbouw.

De verhuring van deze garages en parkeerplaatsen door socialehuisvestingsactoren verloopt tot op
vandaag niet op dezelfde wijze. Zo wordt de verhuring van garages en parkeerplaatsen gekoppeld aan
de te verhuren woning, toegevoegd aan het sociaal huurcontract. Voor de verhuring van losstaande
garages daarentegen bestaat nog steeds geen specifieke regelgeving. Hier geldt bijgevolg het gemeen
huurrecht. Volgens de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) zou door het departement
RWO (Ruimtelijke Ordening Woonbeleid Onroerend Erfgoed) wel een ontwerp van ministerieel
besluit worden voorbereid tot bepaling van de voorwaarden voor verhuring van niet-residentiële
ruimten en gemeenschapsvoorzieningen.

Omdat de regelgeving voorlopig ontbreekt, hanteren de meeste socialehuisvestingsmaatschappijen de
procedure zoals die in 1996 door de VHM (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij) werd vastgelegd. Dit
houdt in dat de SHM’s bij verhuring aan derden de nodige reclame moeten maken en dat de toewijzing
van biedingen onder gesloten omslag dient te gebeuren. Ingeval van verhuring van losstaande
parkeerplaatsen aan een sociale huurder bepaalt de SHM zelf de huurprijs.

Volgens de VMSW dient de verhuring van niet-residentiële ruimtes (waaronder losstaande garages) zo
veel mogelijk beperkt te worden tot die gevallen die vanuit de Ruimtelijke Ordening opgelegd zijn.

Vandaag zouden heel wat van die parkeerplaatsen niet of te weinig verhuurd worden. In niet weinig
gevallen zouden deze niet-verhuurde parkeerplaatsen wel gebruikt worden door niet-huurders. Een
heikel punt blijkt ook het ontbreken van controle. Inzake de controle is de Inspectie RWO bevoegd.
Gezien de regelgeving vandaag nog niet bestaat, kan de inspectie zich nergens op baseren om de
controle uit te oefenen.

1. Heeft de minister zicht op het aandeel garages en parkeerplaatsen binnen het patrimonium van de
SHM’s?

Beschikt de minister over cijfermateriaal per provincie, werkingsgebied en een opdeling volgens
losstaande of gekoppelde garages?

2. Heeft de minister zicht op de verhouding derden tegenover sociale huurders?
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3. Volgen de SHM’s de richtlijnen inzake de beperking van de verhuring van niet-residentiële
ruimtes?

4. Is de aanwezigheid van voldoende en bereikbare parkeergelegenheid volgens de minister een
element om het wooncomfort te verbeteren? Indien zo, hoe ziet de minister dat in het licht van
deze richtlijn?

5. Klopt het beeld van de beperkte verhuring en gebruik door niet-huurders?

Beschikt de minister ter zake over cijfermateriaal?

Hoeveel inkomsten lopen de maatschappijen zo mis?

6. Wanneer mag de nieuwe regelgeving verwacht worden? Kan de minister de voorwaarden alvast
toelichten?

7. Is er vandaag controle door de RWO? Indien zo, hoe wordt deze vandaag georganiseerd?

Is de minister op de hoogte van inbreuken?
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FREYA VAN DEN BOSSCHE

VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

ANTWOORD

op vraag nr. 2 van 28 september 2009

van LIESBETH HOMANS

1. Ik beschik op dit moment niet over cijfermateriaal met betrekking tot garages. Ik zal wel nagaan of
en hoe deze binnen afzienbare tijd op een efficiënte manier verzameld kan worden.

2. Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 1.

3. De “richtlijn” waarvan sprake heeft enkel betrekking op de verhuring van niet-residentiële ruimtes
met een commerciële functie, dus niet op garages en autostaanplaatsen die sowieso deel uitmaken
van het sociaal huisvestingsproject en die verhuurd worden aan de sociale huurders. Ik wens hoe
dan ook een nieuwe regeling te treffen voor de verhuring van alle niet-residentiële ruimten, onder-
meer door een betere afstemming te zoeken met de bestaande huurwetgeving, zowel sociaal als
privaat, en door efficiëntere procedures na te streven.

4. De aanwezigheid van parkeergelegenheid is niet alleen een belangrijk element om het woon-
comfort te verbeteren. Vaak wordt dit zelfs door stedenbouwkundige voorschriften opgelegd. Ik
ben er zelf van overtuigd dat er, waar nodig, voldoende parkeerplaatsen en/of garages moeten
worden voorzien voor de sociale huurders en dat deze ook bij voorrang aan hen moeten worden
verhuurd.

5. In sommige sociale wooncomplexen is de vraag naar autostaanplaatsen door eigen huurders
beperkt. Om te vermijden dat deze garages of staanplaatsen onverhuurd blijven heeft een sociale
huisvestingsmaatschappij inderdaad de mogelijkheid om deze te huur aan te bieden op de private
huurmarkt, precies om leegstand en de daarbij horende verliezen te vermijden. Ik heb er geen weet
van dat heel wat van deze parkeerplaatsen hierdoor langdurig onbezet zouden blijven, maar
beschik zoals hoger vermeld niet over cijfermateriaal. Aangezien de verhuurder hierdoor echter
vanzelfsprekend ook huurinkomsten misloopt, zou dat, mocht uw vermoeden juist blijken, ver-
wondering wekken.

6. Ik heb opdracht gegeven aan mijn administratie om op korte termijn nieuwe regelgeving voor te
stellen. Ik wens hierin alleszins te verduidelijken dat garages bij voorrang aan de eigen huurders
verhuurd moeten worden. Daarnaast wil ik waar nodig aansluiting zoeken bij het kaderbesluit
sociale huur. Uiteraard wil ik ook, voor garages en voor andere niet-residentiële ruimten, zoeken
naar een efficiënte manier van verhuren die leegstand moet vermijden.

7. Het agentschap Inspectie RWO is vanzelfsprekend bevoegd voor de controle van SHM’s en kan
dit toezicht zelfstandig organiseren. Ik ben niet op de hoogte van het voorkomen van inbreuken in
deze materie. Wel is het mij duidelijk dat er dringend nood is aan nieuwe regelgeving om meer
duidelijkheid en rechtszekerheid te creëren. De enige beschikbare leidraad is immers, zoals u stelt,
de richtlijnen die vroeger door de voormalige VHM zijn opgesteld en dit is sinds de hervorming
ingevolge de operatie Beter Bestuurlijk Beleid geen gezonde situatie meer.
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PHILIPPE MUYTERS,
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN,

BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Vraag nr. 23
van 8 september 2009
van JAN PEUMANS

Lopende overheidsuitgaven - Laattijdige betalingen

In een schriftelijke vraag (nr.109 van 12 februari 2009) vroeg ik de leden van de Vlaamse Regering
naar een overzicht wat betreft de overschrijdingen van de betalingstermijnen door de Vlaamse
overheid.

De inleiding van de betreffende vraag verwees naar een persbericht van de Confederatie Bouw. Dit
werd geïnterpreteerd als een expliciete vraag naar de verrichtingen met economische classificatiecode
7-investeringen.

Uiteraard kent de Vlaamse overheid ook in de lopende uitgaven voor goederen en diensten betalingen.

Daarom had ik van de leden van de Vlaamse Regering graag een volledig overzicht voor de
achterstand in de lopende uitgaven. Graag een overzicht sinds 2004.

1. Graag een overzicht van het aantal facturen waarbij er sprake is van een betalingsachterstand,
zowel wat voorschotten als wat het totale saldo betreft.

2. Wat is de gemiddelde overschrijdingstermijn? Graag een overzicht per departement of
beleidsdomein, per jaar.

3. Wat zijn de redenen voor deze laattijdige betalingen?

4. Om welke bedragen gaat het?

5. In hoeveel gevallen werd een gerechtelijke procedure opgestart? Kan de minister hier een stand
van zaken geven?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 16, Lieten nr. 8, Bourgeois nr. 20,
Vandeurzen nr. 18, Crevits nr. 50, Van den Bossche nr. 12, Muyters nr. 23, Schauvliege nr. 21,
Smet nr. 13).



-942- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 23 van 8 september 2009

van JAN PEUMANS

Dit gecoördineerde antwoord bevat de bijdragen van de ministers Peeters, Bourgeois, Vandeurzen,
Van den Bossche, Muyters, Schauvliege en Smet. Voor de bijdragen van de ministers Lieten en Crevits
wordt een aanvullend antwoord gegeven.

Minister Philippe Muyters

Beleidsdomein Financiën en Begroting

1. De hierbij verstrekte informatie over de laattijdige betalingen gaat over de verrichtingen van de
rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap van de lopende uitgaven voor goederen en diensten onder
esr-code 10,12 en 14, zoals verwerkt in Orafin.

Over de periode 2004-2008 bedraagt het aantal ordonnanties waarbij sprake is van een betalings-
achterstand 19.141 in 2004, 14.766 in 2005, 11.396 in 2006, 14.752 in 2007 en 17.504 in 2008.

Tabel 1 in bijlage 1 geeft een overzicht van het aantal te laat betaalde facturen per departement of
beleidsdomein over de laatste 5 jaar. Gezien de periode waarover deze rapportering gaat, wordt
voor 2004 tot en met 2007 nog verwezen naar de vroegere organisatiestructuur van departementen.

2. In tabel 2 van bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal dagen waarmee de
betalingstermijn overschreden werd, per departement of beleidsdomein, per jaar.

3. De betalingsachterstand voor het beleidsdomein Financiën en Begroting is meestal het gevolg van
de goedkeuringsflow die moet worden doorlopen. De goedkeuring van een betaaldossier via
boekhoudkundig ordonnateur, controleur van de vastleggingen en tenslotte het Rekenhof loopt
gemiddeld over 20 kalenderdagen.

4. Het totaal bedrag van de te laat betaalde facturen schommelt tussen ongeveer 196 mln. euro in
2004 tot 108 mln. euro in 2008. Het volledig overzicht wordt gegeven in tabel 3 van bijlage 1.

5. Voor het beleidsdomein Financiën en Begroting werden geen gerechtelijke procedures opgestart.

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening

1. Voor het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, deel Ruimte-
lijke Ordening, zijn geen overschrijdingen voor betalingen voor overheidsopdrachten vast te
stellen.

2. t.e.m. 5 Niet van toepassing

Beleidsdomein Werk

Vanuit mijn bevoegdheid Werk kan ik stellen dat de vier WSE entiteiten (VDAB, Syntra Vlaanderen,
departement WSE en subsidie agentschap WSE) in het kader van de uitvoering zowel van de
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investeringdossiers als van andere overeenkomsten & bestellingen van goederen en diensten, tijdens
de vorige legislatuur en in de huidige legislatuur tot medio september 2009 alle voor betaling in
aanmerking komende facturen steeds gepast en binnen termijn hebben betaald. Bijgevolg diende door
geen van deze entiteiten verwijlintresten betaald. Er werden in dit kader door de uitvoerders /
leveranciers ook geen gerechtelijke procedures aangespannen.

Minister Joke Schauvlieghe

Onderstaand antwoord heeft betrekking op het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Depar-
tement CJSM, IVA Kunsten en Erfgoed, IVA Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen) en
het Fonds voor de Culturele Infrastructuur (FoCI).

Het antwoord van het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Departement CJSM, IVA
Kunsten en Erfgoed, IVA Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen).

De hierna volgende cijfers werden door de IVA Centrale Accounting aangereikt. Voor de periode
2004 – 2007 hebben deze cijfers betrekking op het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
en het departement Wetenschap, Innovatie en Media. Voor de periode 2008 hebben de cijfers
betrekking op het Ministerie CJSM. De reden hiervan is dat pas vanaf 2008 het financieel systeem
Orafin werd aangepast aan de nieuwe BBB-structuur.

1. Overzicht aantal te laat betaalde ordonnanties:

Totaal aantal te laat betaalde ordonnanties voor de lopende uitgaven

Departement Gegevens 2004 2005 2006 2007
WIM Aantal te laat 10 0 1 15

WVC Aantal te laat 6.762 6.562 5.901 3.039

Beleidsdomein Gegevens 2008
CJSM Aantal te laat 1.035

2. Gemiddeld aantal dagen te late betaling:

Gemiddeld aantal dagen te late betaling per departement, per jaar voor de lopende uitgaven
Departement 2004 2005 2006 2007
WIM 6 0 12 42
WVC 24 23 21 20

Beleidsdomein 2008
CJSM 21

3. De laattijdige betalingen zijn het gevolg van de lange procedure die een betalingsdossier moet
doorlopen vanaf de indiening van een factuur tot de uitbetaling ervan. De IVA Centrale
Accounting heeft de intentie deze procedure naar aanleiding van het nieuwe financieel systeem
‘Orafin 2010’ sterk te vereenvoudigen.

4. Bedragen laattijdige betalingen:

Totaal bedrag van te laat betaalde ordonnanties voor de lopende uitgaven, per departement/
beleidsdomein, per jaar
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Departement 2004 2005 2006 2007

WIM Bedrag te laat 1.464.353 0 29.721 743.122

WVC Bedrag te laat 16.426.268 11.499.796 16.630.338 23.945.263

Beleidsdomein 2008

CJSM Bedrag te laat 4.336.094

5. Er werden geen gerechtelijke procedures opgestart.

Het antwoord van het Fonds voor de Culturele Infrastructuur.

1. Overzicht aantal te laat betaalde ordonnanties:

FoCI Gegevens 2004 2005 2006 2007 2008

Totaal aantal 58 54 39 54 61

Aantal te laat 0 2 2 3 3

Procentueel 0,0% 3,7% 5,1% 5,6% 4,9%

2. De overschrijdingstermijn moet worden opgezocht in de individuele betalingsdossiers en is niet
meteen uit de boekhouding te halen. Aangezien het maar om een beperkt aantal laattijdige beta-
lingen gaat, is de gemiddelde overschrijdingstermijn ook niet direct relevant. De overschrijdingen
bij voorgaande dossiers gaat van een paar dagen tot enkele jaren.

3. Het gaat over uitzonderlijke betalingsoverschrijdingen. Het FoCI werd hierbij steeds ingeschakeld
om de betalingsachterstand veroorzaakt door andere administraties of instanties weg te werken. De
2 verwijlintresten voor achterstallige huur werden veroorzaakt door nieuwe verplichtingen aan het
FoCI opgelegd door de minister voor De Dolle Mol en het Lunatheater, waarbij de vastlegging
echter niet tijdig kon gebeuren. Voor de onroerende voorheffing nam het FoCI in 2005 de
verplichtingen betreffende culturele infrastructuur over van het Fonds van WVC, omdat dat fonds
onvoldoende middelen had om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en een historisch
opgebouwde betalingsachterstand had. De 7 verwijlintresten voor achterstallige onroerende
voorheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waar geen volledige vrijstelling mogelijk is
betreffende de onroerende voorheffing voor culturele infrastructuur), werden veroorzaakt door
deze historisch gegroeide betalingsachterstand (sommige achterstallen dateren zelfs nog van
1996), maar ook doordat de administratie van het kadaster, ondanks het herhaaldelijk doorgeven
van adreswijzigingen, de herinneringen bleef sturen op het vroegere adres van het Fonds van
WVC (Markiesstraat) of van het FoCI (Parochiaansstraat).

4. Bedragen laattijdige betalingen:

2004 2005 2006 2007 2008

FoCI Bedrag te laat 0,00 19.272,69 51.296,17 176.411,76 179.803,00

5. Er werden geen gerechtelijke procedures opgestart.

Minister Jo Vandeurzen

Binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn de gegevens opgevraagd bij de
acht entiteiten. Voor de entiteiten die onder het ministerie WVG vallen (agentschap Inspectie WVG,
agentschap Zorg en Gezondheid, agentschap Jongerenwelzijn en het departement WVG), worden de
gegevens gegroepeerd. Binnen het ministerie wordt namelijk gewerkt met één dienst voor de
boekhoudactiviteiten.
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1. Voor het deelantwoord van het ministerie WVG verwijs ik naar de bijdrage die het IVA Centrale
Accounting (rechtspersoon van de Vlaamse Overheid) aanlevert voor alle beleidsdomeinen.

Kind en Gezin werkt met SAP en in dit boekhoudsysteem zitten slechts drie data vervat, namelijk:
datum factuur, datum inbreng in de boekhouding en vereffeningdatum. De vervaldatum als
dusdanig wordt niet opgenomen. Vandaar dat er geen betalingsachterstand kan worden achter-
haald. Wel is het zo dat Kind en Gezin nagenoeg geen klachten krijgt rond betalingen, wat wijst
op een goede opvolging en stipte betaling.

Voor OPZC Rekem bedroeg het aantal facturen met betalingsachterstand in:

2004: 33 facturen;
2005: 34 facturen;
2006: 33 facturen;
2007: 39 facturen;
2008: 27 facturen.

OPZ Geel heeft geen betalingsachterstanden. De leveranciersfacturen worden telkens op 50 dagen
na factuurdatum vereffend.

Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) hebben zich voor de
periode 2004 tot 30/06/2009 geen noemenswaardige betalingsachterstanden betreffende de
lopende uitgaven voor goederen en diensten voorgedaan. Normaliter wordt binnen de maand
uitbetaald of op vervaldag.

2. Voor het deelantwoord van het ministerie WVG verwijs ik naar de bijdrage die het IVA Centrale
Accounting aanlevert.

Bij Kind en Gezin bedroeg de gemiddelde betaaltermijn (aantal dagen tussen de factuurdatum en
de vereffening) voor voorgaande jaren:

2004: 16,6 dagen;
2005: 27,1 dagen;
2006: 28,3 dagen;
2007: 30,5 dagen;
2008: 26,7 dagen.

De gemiddelde overschrijdingstermijn voor de facturen van OPZC Rekem bedraagt gemiddeld 2
maanden. Elk kalenderjaar zijn er 2 à 3 facturen die enkele jaren kunnen aanslepen vooraleer ze
betaald kunnen worden.

Deze vraag is niet van toepassing voor OPZ Geel.

3. De redenen voor deze laattijdige betalingen voor het ministerie WVG kunnen velerlei zijn:

- Facturen m.b.t. tot de levering van de vaccins staan vaak als laattijdig betaald in Orafin geboekt
omdat de oplevering vaak lange tijd in beslag neemt omdat de controle steeds zeer nauwgezet
gebeurt en er vaak fouten in de facturen voorkomen. Daar deze facturen ook nog eens voor
betaling door de Controleur van de Vastleggingen en het Rekenhof moeten worden goed-
gekeurd, wordt de betalingstermijn van 50 dagen regelmatig overschreden.

- Betalingen kunnen ook vertraging oplopen wegens het niet in orde zijn van de betalingsdossiers
als ze aan de boekhouding worden voorgelegd of wegens het verloren gaan van facturen.
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- Foute input in Orafin, meer bepaald ingave van een verkeerde voorwaardendatum of
betalingstermijn, is soms ook een reden waarom betalingen als laattijdig in de rapportering
verschijnen.

In geval van agentschap Inspectie WVG ging het steeds over kleine bedragen, als er al sprake was
van laattijdige betaling. Dit was omdat er betwisting was over het aangerekende bedrag of de
geleverde goederen of diensten. In andere gevallen ontbraken verantwoordingsstukken, gingen
facturen verloren of werden ze laattijdig afgehandeld.

Bij het OPZC Rekem zijn jaarlijks enkele facturen met betalingsachterstand om de volgende
redenen: fout factuurbedrag wachten op creditnota, nieuwe factuur op oude factuurdatum
(correctie van factuur), foutieve producten gefactureerd wachten op creditnota en factuur, factuur
in bewaring gehouden i.v.m. derdenbeslag.

Deze vraag is niet van toepassing voor OPZ Geel.

4. Voor het deelantwoord van het ministerie WVG verwijs ik naar de bijdrage die het IVA Centrale
Accounting aanlevert.

Bij het OPZC Rekem gaat het om een bedrag van 16.735,33 euro.

Deze vraag is niet van toepassing voor OPZ Geel.

5. Voor het ministerie WVG werd er geen enkele gerechtelijke procedure opgestart.

Deze vraag is niet van toepassing voor OPZ Geel, alsook OPZC Rekem.

Minister Kris Peeters

Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.

1. Het overzicht van het aantal dossiers sinds 2004, waarbij er sprake is en was van
betalingsachterstand, is als volgt:
2004: 2 dossiers m.b.t. de uitbouw van geïntegreerde loketten in het kader van e-
govenment, hebben geleid tot een totaal aan verwijlintresten van 47.593,37 Euro.
2005: 1 dossier m.b.t. de realisatie van het project Kleurrijk Vlaanderen, heeft geleid tot
verwijlintresten ten belope van 8.372,79 Euro.

2. Gelet op het feit dat de dossiers geïsoleerde gevallen betreft is het opgeven van een
gemiddelde overschrijdingstermijn niet relevant.

3. In elk van de dossiers lag een betwisting van de desbetreffende facturen aan de basis. De
dossiers werden opgelost bij de uitdiensttreding van de betrokken projectleiders.

4. Zie punt 1.

5. Nihil.

Beleidsdomein Economie:

In principe worden alle eisbare betalingsdossiers onmiddellijk ingevoerd in het financieel systeem
(Orafin) en uitbetaald.
Indien de betalingsdossiers niet eisbaar zijn, worden ze eveneens onverwijld in het financieel systeem
ingevoerd met een betaaldatum. Het financieel systeem zal deze dossiers automatisch uitbetalen op
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deze datum. M.a.w. alle dossiers worden zonder onderscheid onverwijld ingevoerd in het financieel
systeem, waarbij er voorrang wordt gegeven aan de oudste dossiers.

Het aantal dossiers met een betalingsachterstand is minimaal, zoniet onbestaande. Het aantal
aanbestedingen is trouwens zeer beperkt en betreffen hoofdzakelijk uitbesteding van doorlichtingen,
studies en dergelijke.

Wat het Agentschap Ondernemen betretf is het zo dat het aantal overheidsaanbestedingen quasi nihil
is. Het agentschap voert het beleid vooral uit via subsidies. De weinige overheidsaanbestedingen zijn
vooral studies dan wel de uitbesteding van een deel van de BEA-maatregel, nu KMO-portefeuille, aan
de emittent Sodexo. Dit betekent dat op alle gestelde vragen negatief kan worden geantwoord.

Aangezien er geen laattijdige betalingen konden geïdentificeerd worden zijn er ook geen bedragen
bekend. Er werden ook geen gerechtelijke procedures opgestart.

Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

1. Van de entiteiten van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen die onder mijn bevoegdheid
ressorteren, heeft enkel het agentschap Flanders Investment & Trade (FIT) drie dossiers met een
betalingsachterstand.

2.-3. Bij FIT betreft het facturen die administratief werden geblokkeerd wegens de bewarende
maatregel inzake het gebruik van de begrotingskredieten van de Vlaamse ministeries en
rechtspersonen' van 13 juli 2009. Vóór deze bewarende maatregel had FIT geen betalings-
achterstand. Zodra deze maatregel opgeheven wordt, kan de betaling van de facturen gebeuren.
De gemiddelde overschrijdingstermijn van deze drie facturen bedraagt tot op heden dus slechts
enkele weken.

4. Voor FIT bedragen de facturen: 16.452 EUR, 12.925 EUR en 4.028 EUR.

5. Er werden geen gerechtelijke procedures opgestart binnen het beleidsdomein internationaal
Vlaanderen.

Beleidsdomein Landbouw en Visserij :

1-2. Voor het departement Landbouw en Visserij bedroeg het aantal laattijdige dossiers en de
gemiddelde overschrijdingstermijn:

2006: 98 dossiers, gemiddelde van 24,02 dagen
2007: 194 dossiers, gemiddelde van 38,46 dagen
2008: 123 dossiers, gemiddelde van 27,44 dagen
2009: 103 dossiers, gemiddelde van 28,59 dagen

Voor het agentschap Landbouw en Visserij bedroeg het aantal laattijdige dossiers en de
gemiddelde overschrijdingstermijn:

2006: 57 dossiers, gemiddelde van 18,52 dagen
2007: 116 dossiers, gemiddelde van 26,21 dagen
2008: 98 dossiers, gemiddelde van 19,25 dagen
2009: 66 dossiers, gemiddelde van 21,30 dagen

Voor het agentschap ILVO bedroeg het aantal laattijdige dossiers en de gemiddelde
overschrijdingstermijn:
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2006: 957 dossiers, gemiddelde van 9 dagen
2007: 282 dossiers, gemiddelde van 4 dagen
2008: 393 dossiers, gemiddelde van 2 dagen
2009: 143 dossiers, gemiddelde van 1 dag

3. De grotere achterstand bij ILVO in het jaar 2006 is te verklaren door langdurige ziekte. De iets
grotere achterstand bij het departement en het agentschap in 2007 is te wijten aan de verhuis
terwijl de cijfers van 2008 kunnen verklaard worden door het invoeren van het NES
kastensysteem wat heel wat problemen voor de facturatie tot gevolg had.

4. Het gaat hier in alle dossiers over kleine facturen

5. Nihil

Minister Pascal Smet

Onderwijs

1, 2 en 4 Hiervoor werden door Financiën en begroting rapporten opgemaakt.
3. Hier kan vanuit Onderwijs en Vorming geen antwoord op geformuleerd worden omdat de

detailgegevens van de door financiën en begroting gegenereerde rapporten niet beschikbaar
zijn.

5. Er lopen binnen Onderwijs en Vorming geen gerechtelijke procedures.

AGIOn zal in haar hoedanigheid als subsidiërende overheid de haar voorgelegde facturen en vorde-
ringsstaten subsidiëren in de mate dat deze stukken aan haar worden voorgelegd. AGIOn streeft er
steeds naar de uitbetaling van de verschuldigde subsidie zo snel mogelijk uit te voeren. Deze snelle af-
handeling houdt evenwel geen garantie in dat de bouwheren (vzw inrichtende machten/
schoolbesturen) hun openstaande schuldvorderingen op tijd betalen.

De gemiddelde doorlooptijd van een betalingsopdracht bedraagt per jaar :

2003 = 16 kalenderdagen
2004 = 10 kalenderdagen
2005 = 11 kalenderdagen
2006 = 11 kalenderdagen
2007 = 15 kalenderdagen
2008 = 9 kalenderdagen
2009 = 10 kalenderdagen

Jeugd

Onderstaand antwoord heeft betrekking op het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
(Departement CJSM, IVA Kunsten en Erfgoed, IVA Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen).

De hierna volgende cijfers werden door de IVA Centrale Accounting aangereikt. Voor de periode
2004 - 2007 hebben deze cijfers betrekking op het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Voor de periode 2008 hebben de cijfers betrekking op het Ministerie CJSM. De reden hiervan is dat
pas vanaf 2008 het financieel systeem Orafin werd aangepast aan de nieuwe BBB-structuur.

1. Overzicht aantal te laat betaalde ordonnanties:

Totaal aantal te laat betaalde ordonnanties voor de lopende uitgaven
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Departement Gegevens 2004 2005 2006 2007
WIM Aantal te laat 10 0 1 15

WVC Aantal te laat 6.762 6.562 5.901 3.039

Beleidsdomein Gegevens 2008
CJSM Aantal te laat 1.035

2. Gemiddeld aantal dagen te late betaling:

Gemiddeld aantal dagen te late betaling per departement, per jaar voor de lopende uitgaven
Departement 2004 2005 2006 2007
WIM 6 0 12 42
WVC 24 23 21 20

Beleidsdomein 2008
CJSM 21

3. De laattijdige betalingen zijn het gevolg van de lange procedure die een betalingsdossier moet
doorlopen vanaf de indiening van een factuur/subsidie tot de uitbetaling ervan. De IVA Centrale
Accounting heeft de intentie deze procedure naar aanleiding van het nieuwe financieel systeem
‘Orafin 2010’ sterk te vereenvoudigen.

4. Bedragen laattijdige betalingen:

Totaal bedrag van te laat betaalde ordonnanties voor de lopende uitgaven, per
departement/beleidsdomein, per jaar
Departement 2004 2005 2006 2007
WIM Bedrag te laat 1.464.353 0 29.721 743.122
WVC Bedrag te laat 16.426.268 11.499.796 16.630.338 23.945.263

Beleidsdomein 2008
CJSM Bedrag te laat 4.336.094

Gelijke Kansen

Er werden geen gerechtelijke procedures opgestart.

1. nihil

2. niet van toepassing

3. niet van toepassing

4. niet van toepassing

5. nihil

Brussel
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1. Binnen de beleidscel Brussel werd sinds 2004 één factuur te laat betaald. Hiervoor werden ook
verwijlinteresten betaald. Het gaat om de erfpachtvergoeding voor het 1ste kwartaal 2008 voor het
Monnaie House, gelegen Schildknaapstraat 22-24 in 1000 Brussel aan AXA Belgium.

2. De factuur werd 87 dagen te laat betaald.

3. De erfpacht voor het Monnaie House werd op 4 maart 2008 (datum van de akte) overgedragen van
de Vlaamse Gemeenschapscommisie naar de Vlaamse Gemeenschap. In de akte verklaart de
Vlaamse Gemeenschap in te staan voor de betaling van de volledige erfpachtvergoeding van 2008
(met terugwerkende kracht dd. 1 januari 2008). De uiterlijke betaaldatum voor het eerste kwartaal
2008 was 31 december 2007, waaraan de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet had aan voldaan.
De Vlaamse Gemeenschap heeft op 28 maart 2008 de erfpachtvergoeding betaald, nadat het
bedrag van de erfpachtvergoeding werd gereserveerd/vastgelegd. Hiervoor was een geregistreerde
akte nodig.

4. De erfpachtvergoeding voor het 1ste kwartaal 2008 bedroeg 403.211,01 euro.

5. Er werd geen gerechtelijke procedure opgestart. De verwijlinteresten voor een bedrag van
6.709,17 euro werden betaald.

Minister Geert Bourgeois

Beleidsveld Bestuurszaken
Voor mijn bevoegdheden betreffende bestuurszaken werd de vraag geïnterpreteerd als lopende uit-
gaven voor goederen en diensten. Omwille van deze reden verschilt het antwoord op deelvragen drie
en vijf nauwelijks van de antwoorden op vragen vier en zeven.

1. Deze vraag wordt beantwoord door het agentschap Centrale Accounting (F&B).

2. Deze vraag wordt beantwoord door het agentschap Centrale Accounting (F&B).

3. Ontoereikende kredieten (dit is zo als er bijkredieten gevraagd moeten worden), ontbreken van de
nodige documenten en onvoldoende opvolging (o.a. door tijdelijk gebrek aan menskracht) zijn
redenen die aangehaald kunnen worden voor deze laattijdige betalingen. Daarnaast zijn er ook te
beperkte afspraken over de werkwijze waarop facturen behandeld en afgehandeld moeten worden.

Om de vastgestelde knelpunten op te lossen is er binnen het beleidsdomein Bestuurszaken onder-
tussen gestart met de aanmaak van een rapport om maandelijks de evolutie van de betalingen op te
volgen. Het managementcomité heeft hiertoe een ad hoc werkgroep opdracht gegeven om de pro-
blematiek van laattijdige betalingen te onderzoeken en passende maatregelen voor te stellen om op
korte termijn de laattijdige betalingen sterk terug te dringen. Samen met de afdeling overheids-
opdrachten wordt een handleiding ontwikkeld met duidelijke instructies voor alle medewerkers die
betrokken zijn bij betalingsdossiers. Verder werd de te volgen procedure voor ICT-facturen alsook
het protesteren tegen deze facturen uitgeklaard. Ook werden de personeelsleden die facturen
ontvangen erop gewezen dat betalingsdossiers met spoed moeten worden behandeld. Met de
invoering van het nieuwe boekhoudsysteem, ORAFIN 2010, worden betalingen op een andere
manier behandeld. Indien laattijdige betalingen zich in het nieuwe systeem zouden voordoen, zal
deze problematiek opnieuw worden opgenomen.

4. Deze vraag wordt beantwoord door het agentschap Centrale Accounting (F&B).

5. Wat mijn bevoegdheden voor Bestuurszaken betreft is het antwoord als volgt:
- 2005: 1 afgehandeld na betaling;
- 2006: 1 afgehandeld na afwijzing eis + 1 betwisting hangende in 1e aanleg;
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- 2007: 1 betwisting hangende in 1e aanleg;
- 2008: 2 afgehandeld na betaling.

Beleidsveld Binnenlands bestuur
Voor mijn bevoegdheden van Binnenlandse aangelegenheden, Inburgering en Diversiteit betreft is het
antwoord op deze vraag nihil.

Beleidsveld Toerisme

1. De boekhouding van Toerisme Vlaanderen laat niet toe een onderscheid te maken tussen voor-
schotten en saldi. De tabel geeft een overzicht van het aantal facturen met een betalings-
achterstand (voor 2009 tot 31 augustus 2009).

Jaar Aantal facturen met een
betalingsachterstand*

Totaal aantal
facturen

% facturen met een
betalingsachterstand

2004 1389 12781 10,9
2005 887 12789 6,9
2006 989 13413 7,4
2007 1966 13771 14,3
2008 2723 13783 19,8
2009 1197** 8577 14,0

* betaling meer dan 50 dagen later dan factuurdatum
** van 01/01/09 tot 31/08/09

2.
Jaar Gemiddelde aantal dagen overschrijding*
2004 102
2005 100
2006 109
2007 99
2008 100
2009 40**

* betaling meer dan 50 dagen later dan factuurdatum
** van 01/01/09 tot 31/08/09

3. Verschillende redenen liggen aan de oorzaak van de laattijdige betalingen, zoals problemen met de
opdracht (opdracht nog niet volledig of correct uitgevoerd), de factuur werd niet binnen de
normale termijn ontvangen, geen correcte gegevens op de factuur (referenties, btw-nummer, juiste
benaming agentschap,…),…

4.
Jaar Gemiddeld bedrag *
2004 3.434,31
2005 4.465,56
2006 3.517,93
2007 2.973,73
2008 2.738,91
2009 9.829,26**

* betaling meer dan 50 dagen later dan factuurdatum
** van 01/01/09 tot 31/08/09

5. In geen enkel geval werd een gerechtelijke procedure opgestart.

Beleidsveld Onroerend erfgoed
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3. Voor het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, deel
Onroerend Erfgoed, zijn geen overschrijdingen voor betalingen voor overheidsopdrachten vast te
stellen.

4. t.e.m. 5 Niet van toepassing

Minister Freya Van den Bossche

ENERGIE

1. Voor de lopende uitgaven die transiteren via het Vlaams Energieagentschap is er voor de jaren
2004 tot en met 2008 geen sprake van facturen met een betalingsachterstand. In 2009 (tot eind
september) is er sprake van 51 facturen met een betalingsachterstand.

2. Voor de lopende uitgaven die transiteren via het Vlaams Energieagentschap is er voor de jaren
2004 tot en met 2008 geen sprake van overschrijdingstermijnen. In 2009 (tot eind september)
bedraagt de gemiddelde overschrijdingstermijn 31 dagen.

3. In uitvoering van een bewarende maatregel van de Vlaamse Regering worden de kredieten pas
vrijgegeven na het voorleggen van de betreffende factuurlijsten aan de administratieve diensten van
de minister bevoegd voor Financiën en Begroting.

4. Voor 2009 (tot eind september) bedraagt het gemiddelde bedrag van de hierboven vermelde
facturen 1933,08 euro.

5. Er werden geen gerechtelijke procedures opgestart.

WONEN

1. - Agentschap Wonen Vlaanderen en departement RWO
Voor het agentschap Wonen Vlaanderen en het departement RWO zijn geen overschrijdingen
van de betalingstermijn voor overheidsopdrachten vast te stellen.

- Vlaams Maatschappij voor Sociale Woningen (VMSW) en Sociale HuisvestingsMaatschappijen
(SHM’s)
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen projecten waarbij de VMSW of een SHM als
bouwheer optreedt.
Wanneer de VMSW als bouwheer optreedt (voornamelijk infrastructuurwerken en aanleg
publiek domein van sociale woonprojecten) wordt nooit met voorschotten of saldo’s gewerkt,
aangezien enkel betaald wordt naargelang de voortgang van de werken.
Voor de bouwprojecten waar de SHM’s optreden als bouwheer, is er geen informatie op
centraal niveau beschikbaar over betalingsachterstanden dossier per dossier. De VMSW treedt
immers op als bank die in opdracht van de SHM’s de betalingen uitvoert. De VMSW voert de
betaling uit op het moment waarop de SHM de opdracht geeft. De VMSW weet niet of
laattijdig wordt betaald, noch de redenen waarom in sommige gevallen laattijdig wordt betaald.

2. Onderstaande tabel geeft de gemiddelde overschrijdingstermijn (per jaar) van de betalingen
waarvoor verwijlintresten werden aangerekend.

Jaar Betalingen voor
rekening VMSW

Betalingen voor
rekening SHM's

2004 28 45

2005 11 37

2006 40 0

2007 7 0
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2008 16 0

2009 2 0

3. Wat de betalingen in opdracht van SHM’s betreft ligt de overschrijding aan verkeerd gehan-
teerde betalingstermijnen en aan een laat ingediende aanvraag door de SHM in combinatie met
een lange verwerkingstijd op de VMSW. Wat de betalingen, waarvoor de VMSW optreedt als
bouwheer betreft, valt op te merken dat de doorlooptijd tussen de datum van in betalingstelling
door de VMSW en de werkelijke uitbetalingsdatum via de boekhoudcel van het departement
RWO en het Rekenhof (± 20 kalenderdagen) hierin ook is opgenomen.

4. Volgend overzicht geeft een beeld van zowel de aantallen als de grootte orde van bedragen met
betrekking tot de betaling van verwijlintresten.

Betalingen voor rekening SHM's

Jaar Aantal
betalingen met
verwijlintresten

Bedrag
verwijlintresten

Totaal aantal
betalingen

Totaal bedrag
incl.
verwijlintresten

2004 7 8.643,26 5822 343.773.388,95
2005 3 1.316,54 5562 342.600.407,43
2006 0 0,00 5394 350.676.655,87
2007 0 0,00 5381 372.954.912,15
2008 0 0,00 5517 382.544.380,99
2009 0 0,00 4295 277.241.261,81

Betalingen voor rekening VMSW

Jaar Aantal
betalingen met
verwijlintresten

Bedrag
verwijlintresten

Totaal aantal
betalingen

Totaal bedrag
incl.
verwijlintresten

2004 94 23.264,00 831 13.077.475,00
2005 31 62.931,00 691 17.877.993,00
2006 33 19.613,00 799 19.377.591,00
2007 37 48.025,00 845 23.320.798,00
2008 112 58.480,00 917 25.824.783,00
2009 112 19.826,00 537 13.413.584,00

5. Wat de betalingen in opdracht van de SHM’s betreft is geen informatie beschikbaar. Er zijn geen
gerechtelijke procedures m.b.t. laattijdige betalingen bekend voor wat betreft de betalingen
waarbij de VMSW als bouwheer optreedt.

STEDEN

Wat mijn bevoegdheid van stedenbeleid betreft zijn er geen dossiers met achterstallige betalingen.

SOCIALE ECONOMIE

Vanuit mijn Sociale Economie bevoegdheid kan ik stellen dat de vier WSE entiteiten (VDAB, Syntra
Vlaanderen, departement WSE en subsidie agentschap WSE) in het kader van de uitvoering zowel van
de investeringdossiers als van andere overeenkomsten & bestellingen van goederen en diensten,
tijdens de vorige legislatuur en in huidige legislatuur tot heden medio september 2009 alle voor beta-
ling in aanmerking komende facturen steeds gepast en binnen termijn hebben betaald. Bijgevolg dien-
de door geen van deze entiteiten verwijlintresten betaald. Er werden in dit kader door de uitvoerders /
leveranciers ook geen gerechtelijke procedures aangespannen.
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BIJLAGEN

1. Facturen te laat betaald (Muyters)
2. Cijfers Jaar 2008 en 2004 (Schauvliege)
3. Overzicht betaalde verwijlintresten OVAM per begrotingsjaar 2004 – 2008 (Schauvliege)
4. Minafondsbegroting en algemene uitgavenbegroting (Schauvliege)
5. Gegevens over verwijlintresten (in euro) bij het Agentschap voor Natuur en Bos - (Schauvliege)
6. Facturen Onderwijs te laat betaald (Smet)

Bijlage(n):
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/MUYTERS/23/antw.023.bijl.001.xlsx
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/MUYTERS/23/antw.023.bijl.002.xls
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/MUYTERS/23/antw.023.bijl.006.xlsx
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/MUYTERS/23/antw.023.bijl.003.xls
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/MUYTERS/23/antw.023.bijl.004.xls
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009/MUYTERS/23/antw.023.bijl.005.doc
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Vraag nr. 24
van 8 september 2009
van PETER REEKMANS

START-project Zaventem - Stand van zaken

De vorige Vlaamse Regering ontwikkelde met START (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en
Tewerkstelling) een toekomstvisie voor de regio rondom de luchthaven van Zaventem. Het START-
project beoogde meer specifiek om Zaventem en omgeving een nieuwe boost geven na de zware
klappen die de regio had moeten incasseren door het faillissement van Sabena en het vertrek van
Renault en later DHL.

De Vlaamse Regering maakte zich destijds sterk dat ze met START de werkgelegenheid rondom de
luchthaven van Zaventem in sterke mate zou opdrijven. Heden stellen we evenwel vast dat het
jobaanbod in de regio niet is gestegen en dat er van een hele reeks geplande investeringen die in en
rond Zaventem op korte en middellange termijn zouden worden doorgevoerd en die meer dan 20.000
jobs zouden opleveren, (nog) niets in huis is gekomen.

Op de luchthaven werken nu 20.000 mensen, eromheen 40.000, en dat zijn er ongeveer evenveel als
ten tijde van Sabena. Het grootste geplande project was Airport Village, waarbij talrijke kantoren
zouden worden gebouwd. Om conjuncturele redenen besliste Brussels Airport naar verluidt om
voorlopig van dat project af te zien. Dit project had 9.800 jobs moeten opleveren. Ook de geplande
lagekostenterminal had tegen Pasen 2009 klaar moeten zijn. Deze lagekostenterminal had voor 3.000
bijkomende jobs moeten zorgen. Ook de ontwikkeling van een aantal bedrijventerreinen in de
omgeving heeft op z’n minst vertraging opgelopen zodat van die aangekondigde investeringen al
evenmin sprake is. Het enige wat er tot op heden via START gerealiseerd werd zijn enkele
grootschalige infrastructuurwerken.

1. Wordt het START-project in deze legislatuur verder gezet? Zo neen, waarom niet?

Zo ja, op welke manier?

2. Wordt het actieplan inherent aan het START-project bijgestuurd op basis van een actuele
evaluatie?

3. Welke bijkomende initiatieven zullen er in deze regio worden ontwikkeld met het oog op het
creëren van supplementaire werkgelegenheid?

Wat is de vooropgestelde timing daarvan?

4. Wanneer zal het project “Airport Village” worden gerealiseerd?

5. Wanneer zal de lagekostenterminal worden gerealiseerd?
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6. Wanneer worden de bedrijventerreinen zoals gestipuleerd in het START-plan effectief
ontwikkeld?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan minister Peeters (vraag nr. 18) en minister Muyters (nr. 24).
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PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 24 van 8 september 2009

van PETER REEKMANS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Kris Peeters, minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Algemeen Beleid, Landbouw en Visserij, Economie en
Buitenlands Beleid.
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Vraag nr. 25
van 9 september 2009
van ROBRECHT BOTHUYNE

50-plussers - Opleiding en begeleiding

De Vlaamse arbeidsmarkt kent duidelijk problemen. De werkloosheid neemt ernstige vormen aan en
zowel de federale als de regionale regeringen dienen dringend maatregelen te nemen. Activering is een
noodzakelijke (doch niet de enige) voorwaarde om jobs te creëren.

Recente cijfers van Trends geven aan dat er op 6,9 miljoen actieve Belgen 2,3 miljoen inactieven zijn
tussen 15 en 64 jaar. Het probleem is het grootst bij de 55-plussers. Door de huidige economische
crisis zal dit aantal nog toenemen.

1. a) Hoeveel 50 tot 55-jarigen volgen een opleiding of worden begeleid bij de VDAB, het
volwassenenonderwijs of bij Syntra? Graag opgesplitst per provincie en uitgesplitst per statuut
(werknemer, werkzoekende, zelfstandige, gepensioneerde).

b) Hoeveel 55 tot 60-jarigen volgen een opleiding of worden begeleid bij de VDAB, het
volwassenenonderwijs of bij Syntra? Graag opgesplitst per provincie en uitgesplitst per statuut
(werknemer, werkzoekende, zelfstandige, gepensioneerde).

c) Hoeveel 60 tot 65-jarigen volgen een opleiding of worden begeleid bij de VDAB, het
volwassenenonderwijs of bij Syntra? Graag opgesplitst per provincie en uitgesplitst per statuut
(werknemer, werkzoekende, zelfstandige, gepensioneerde).

d) Voor alle bovenstaande categorieën: graag een opdeling naar meest gevolgde opleidingen en
begeleidingsmethodes.

2. Welke maatregelen zal de minister nemen om meer 50-plussers toe te leiden tot de VDAB,
Syntra of het volwassenenonderwijs?

3. Hoe evolueerden de budgetten van de drie voormelde diensten in de voorbije 5 jaar?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Muyters (vraag nr. 25) en Smet (nr. 14).
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PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 25 van 9 september 2009
van ROBRECHT BOTHUYNE

Dit antwoord is een gecoördineerd antwoord en bevat de deelantwoorden van minister Muyters en
minister Smet.

Deelantwoord van minister Muyters

1. OVERZICHT VORMINGEN

a+b+c)
De cijfers van SYNTRA, VDAB en het volwassenonderwijs worden afzonderlijk gegeven omdat een
exacte vergelijking niet mogelijk is. De data van SYNTRA zijn op basis van cursusjaren (gegevens
hier 2008-2009), VDAB op basis van kalenderjaren (2008, enkele vorige jaren en voorlopige resul-
taten voor 2009 in bijlage). De geografische groepering gebeurt bij SYNTRA op basis van SYNTRA-
koepels, bij VDAB volgens provincie.

Als we cijfers in totaliteit nemen, zien we dat SYNTRA 8.689 vormingen voorzien heeft gedurende 1
jaar voor de groep 50-65. Het aantal vorming in 2008 door VDAB (eigen beheer en derden)
bedraagt 7453 voor de groep 50+. Volwassenonderwijs bereikt in totaal 68243 personen van 50 en
65. Dit brengt het ‘jaarlijks totaal aantal vormingen’ op 84385 voor de groep 50-65, wetende dat
het over andere periodes gaat.

Cijfers in meer detail vindt u hieronder voor SYNTRA, VDAB en het volwassenenonderwijs
afzonderlijk.

A. SYNTRA
De vraag wordt beantwoord op basis van het cursusjaar 2008-2009. Enkele verduidelijkingen bij de
SYNTRA gegevens.
1. Het sociaal statuut is niet van elke cursist gekend, enkel indien het ingevuld is op de inschrijvings-

fiche. Bijgevolg werden de ongekende gegevens geëxtrapoleerd naar de totale populatie. Het
aandeel cursisten met een gekend sociaal statuut binnen de gevraagde leeftijdscategorie bedraagt
in de gecertificeerde bijscholing (GB) : 77%, niet-gecertificeerde opleidingen (NGO) : 76% en de
OndernemersOpleiding (OO): 83%.

2. De gevraagde indeling naar sociaal statuut is werknemer (WN), werkzoekende (WZ), zelfstandige
(ZS) en gepensioneerd (GP). De inschrijvingsfiche werkt naast deze categorieën nog met de
categorie Niet-Actieven (NA), deze is beperkt in aantallen en werd apart meegeven in de tabel.

3. Onder impuls van de beheersovereenkomst werkte SYNTRA Vlaanderen een actieplan data-
koppeling uit om o.a. het sociaal statuut van de cursisten vollediger te kennen. Er werd een
koppeling gemaakt tussen de databanken van SYNTRA Vlaanderen en deze van KSZ (KSZ-
datawarehouse) met het rijksregisternummer als sleutel. Cursisten waarvan SYNTRA Vlaanderen
geen rijksregisternummer heeft, kunnen alsnog gevonden worden op basis van de naam en de
geboortedatum. Hierdoor verhoogt het aandeel cursisten met een gekend sociaal statuut tot om en
bij de 90%. Omwille van de privacywetgeving krijgt SYNTRA Vlaanderen deze informatie in
clusters, dus niet meer op het niveau van individuele personen. Deze informatie kan slechts post
factum worden aangevuld, d.w.z. dat het bijvoorbeeld voor het cursusjaar 2008-2009 wachten is
tot begin 2010 vooraleer deze informatie beschikbaar is.
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4. De indeling naar provincie werd vervangen door de indeling naar SYNTRA-koepel.

Tabel: Vorming SYNTRA 50-65 cursusjaar 2008-2009
Leeftijds
categorie Centra WN WZ ZS GP NA Totaal

GB 50j-54j SYNTA Limburg 85 8 102 0 13 208

SYNTRA Midden-Vlaanderen 121 12 131 0 4 268

SYNTRA Antwerpen - Vlaams-Brabant 80 3 68 0 1 152

SYNTRA West 149 7 145 0 2 304

SYNTRA Brussel 5 7 0 0 1 13

Totaal 447 35 444 0 18 945

55j-59j SYNTA Limburg 57 12 60 10 4 143

SYNTRA Midden-Vlaanderen 53 7 72 5 2 139

SYNTRA Antwerpen - Vlaams-Brabant 46 4 33 0 3 87

SYNTRA West 96 11 93 3 7 210

SYNTRA Brussel 0 2 3 2 2 8

Totaal 258 34 258 18 19 587

60j-64j SYNTA Limburg 10 8 30 17 8 73

SYNTRA Midden-Vlaanderen 15 3 23 3 3 47

SYNTRA Antwerpen - Vlaams-Brabant 12 0 19 2 0 33

SYNTRA West 24 2 42 9 1 79

SYNTRA Brussel 0 2 0 0 1 3

Totaal 64 14 116 30 11 235

TOTAAL
GB 768 84 818 48 49 1.767

NGO 50j-54j SYNTA Limburg 276 39 113 5 16 449

SYNTRA Midden-Vlaanderen 489 16 137 2 12 655

SYNTRA Antwerpen - Vlaams-Brabant 244 25 56 2 5 333

SYNTRA West 980 47 333 1 10 1.372

SYNTRA Brussel 2 2 16 0 0 19

Totaal 1.996 130 653 9 39 2.828

55j-59j SYNTA Limburg 181 15 49 19 18 283

SYNTRA Midden-Vlaanderen 271 12 88 10 23 404

SYNTRA Antwerpen - Vlaams-Brabant 105 52 32 3 3 196

SYNTRA West 453 34 195 12 8 703

SYNTRA Brussel 0 0 9 0 0 9

Totaal 1.006 127 375 42 45 1.595

60j-64j SYNTA Limburg 22 0 22 35 10 90

SYNTRA Midden-Vlaanderen 50 0 58 52 4 164

SYNTRA Antwerpen - Vlaams-Brabant 24 5 18 7 3 58

SYNTRA West 93 7 101 52 5 258

SYNTRA Brussel 5 0 0 0 0 5

Totaal 198 15 202 137 22 575

TOTAAL
NGO 3.200 271 1.231 189 107 4.998

OO 50j-54j SYNTA Limburg 196 25 52 10 26 308

SYNTRA Midden-Vlaanderen 114 22 33 2 8 179

SYNTRA Antwerpen - Vlaams-Brabant 179 23 31 1 14 248

SYNTRA West 204 14 103 8 9 338

SYNTRA Brussel 50 8 5 0 3 66

Totaal 745 88 225 21 59 1.139

55j-59j SYNTA Limburg 89 18 38 21 13 180

SYNTRA Midden-Vlaanderen 44 8 23 3 6 84

SYNTRA Antwerpen - Vlaams-Brabant 65 5 18 4 4 97
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SYNTRA West 109 13 47 13 7 188

SYNTRA Brussel 21 0 2 2 1 27

Totaal 329 44 126 45 32 576

60j-64j SYNTA Limburg 10 4 21 39 7 81

SYNTRA Midden-Vlaanderen 10 0 2 8 2 23

SYNTRA Antwerpen - Vlaams-Brabant 10 6 0 14 0 30

SYNTRA West 20 0 12 25 7 65

SYNTRA Brussel 1 1 3 4 1 10

Totaal 50 11 39 92 17 209

TOTAAL
OO 1.124 143 390 158 109 1.924

Algemeen
totaal 5.092 499 2.438 395 264 8.689

B. VDAB

Tabel: Vormingen VDAB voor groep 50-65 voor het jaar 2008.
unieke
koppen provincie

samenwerkingsvorm leeftijd Antw
Centrale
Dienst Limb O-Vl RDB Vl Brab W-Vl Totaal

WZ Eigen Beheer 50 tot -55 jaar 941 652 519 891 33 662 767 4240

55 tot -60 jaar 425 246 223 344 8 326 325 1813

60 jaar en + 39 29 13 81 3 25 40 224

Totaal 1393 912 750 1303 44 1004 1127 6214

In samenwerking 50 tot -55 jaar 308 94 189 89 108 162 944

met Derden 55 tot -60 jaar 95 16 48 19 42 38 258

60 jaar en + 9 4 4 3 9 29

Totaal 409 110 241 112 152 209 1227

Derden 50 tot -55 jaar 6 1 1 8

55 tot -60 jaar 5 1 1 7

Totaal 11 1 2 1 15

Totaal 50 tot -55 jaar 1219 652 592 1039 120 754 901 5007

55 tot -60 jaar 507 246 236 380 27 365 359 2028

60 jaar en + 46 29 13 85 7 28 47 249

Totaal 1757 912 836 1491 154 1136 1302 7214

WN Eigen Beheer 50 tot -55 jaar 47 11 22 20 14 11 29 153

55 tot -60 jaar 14 3 5 10 10 11 9 60

60 jaar en + 6 2 2 11 2 2 4 28

Totaal 67 16 29 41 26 24 42 241

In samenwerking 50 tot -55 jaar 1 5 3 1 2 12

met Derden 55 tot -60 jaar 3 1 2 6

Totaal 1 8 4 3 2 18

Totaal 50 tot -55 jaar 48 11 27 23 14 12 31 165

55 tot -60 jaar 14 3 8 11 10 13 9 66

60 jaar en + 6 2 2 11 2 2 4 28

Totaal 68 16 37 45 26 27 44 259

Totaal Eigen Beheer 50 tot -55 jaar 985 663 540 911 47 673 795 4387

55 tot -60 jaar 439 249 228 353 18 337 333 1871

60 jaar en + 45 30 14 92 5 27 44 250

Totaal 1457 927 776 1343 70 1028 1167 6444

In samenwerking 50 tot -55 jaar 309 99 192 89 109 163 955

met Derden 55 tot -60 jaar 95 19 49 19 44 38 264

60 jaar en + 9 4 4 3 9 29

Totaal 410 118 245 112 155 210 1244
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Derden 50 tot -55 jaar 6 1 1 8

55 tot -60 jaar 5 1 1 7

Totaal 11 1 2 1 15

Totaal 50 tot -55 jaar 1262 663 617 1061 134 766 930 5160

55 tot -60 jaar 521 249 244 390 37 378 366 2090

60 jaar en + 52 30 14 96 9 30 51 275

Totaal 1820 927 868 1534 180 1163 1342 7453

Tabel: Aantal 50 tot 55-jarigen in begeleidingen
Personen met trajectbegeleidingen in 20092

Provincie Antwerpen 1.864
Provincie Vlaams Brabant 904
Provincie West-Vlaanderen 1.169
Provincie Oost-Vlaanderen 1.287
Provincie Limburg 956
RDB 81
Algemeen totaal 6.261

Personen met loopbaanbegeleidingen of adviesgesprekken in 2009
Provincie Antwerpen 14
Provincie Vlaams Brabant 9
Provincie West-Vlaanderen 15
Provincie Oost-Vlaanderen 26
Provincie Limburg 18
RDB 1
Algemeen totaal 73

Tabel: Aantal 55 tot 60-jarigen in begeleidingen
Personen met trajectbegeleidingen in 2009

Provincie Antwerpen 610
Provincie Vlaams Brabant 309
Provincie West-Vlaanderen 404
Provincie Oost-Vlaanderen 399
Provincie Limburg 283
RDB 31
Algemeen totaal 2.036

Personen met loopbaanbegeleidingen of adviesgesprekken in 2009
Provincie Antwerpen 5
Provincie Vlaams Brabant 3
Provincie West-Vlaanderen 3
Provincie Oost-Vlaanderen 4
Provincie Limburg 6
RDB
Algemeen totaal 21

Tabel: Aantal 60-65 jarigen in begeleidingen
Personen met trajectbegeleidingen in 2009

Provincie Antwerpen 47
Provincie Vlaams Brabant 33

2 Trajectbegeleiding : actie binnen modules 2-7 op kalenderjaarbasis in het traject
Actie en traject wordt beheerd door VDAB of door partner
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Provincie West-Vlaanderen 64
Provincie Oost-Vlaanderen 42
Provincie Limburg 16
RDB 4
Algemeen totaal 206

Personen met loopbaanbegeleidingen of adviesgesprekken in 2009
Provincie Antwerpen
Provincie Vlaams Brabant
Provincie West-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Limburg
RDB
Algemeen totaal

Het aantal deelnemers aan opleiding uit de kansengroep ouderen (50+) groeit de voorbije jaren
gestaag. Op 4 jaar tijd (2005-2008) is het aantal meer dan verdubbeld (van iets meer dan 3.000 in
2005 tot 7.500 in 2008). De verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën spreekt voor zich:
hoe ouder, hoe lager de participatiegraad in opleiding.

C. Volwassenonderwijs

Tabel: Opleidingen in het Volwassenenonderwijs voor 50 tot en met 65-jarigen
leeftijdscategorie 50-54 55-59 60-65 50-65

provincie statuut aantal aantal aantal aantal

Antwerpen ambtenaar 683 517 215 1415
arbeider 676 360 95 1131
bediende 2140 1474 741 4355
gepensioneerd 86 456 1781 2323
kaderlid 78 57 42 177
LL SO 1STE OF 2DE LJ 3DE
GR 2 1 3
LL SO 2DE GRD 2 2
LL SO 3LJ 3DE GR 2 2
LL SO 4DE GR 1 1
ST HO 1STE CY 1 2 3
ST UNIV 5 2 7
thuiswerkend 568 612 424 1604
vrij beroep 33 29 18 80
werkloos 799 605 363 1767
zelfstandige 322 216 119 657

Totaal Antwerpen 5396 4327 3804 13527
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ambtenaar 50 39 17 106

arbeider 42 15 9 66
bediende 294 196 131 621
gepensioneerd 10 28 134 172
kaderlid 13 10 8 31
LL SO 1STE OF 2DE LJ 3DE
GR 1 1
LL SO 4DE GR 1 1 2
ST HO 1STE CY 1 1
ST HO 2DE CY 1 1
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ST UNIV 1 3 4
thuiswerkend 31 24 9 64
vrij beroep 5 2 3 10
werkloos 170 99 46 315
zelfstandige 24 13 12 49

Totaal Brussels Hoofdstedelijk Gewest 644 429 370 1443

Limburg ambtenaar 367 332 162 861
arbeider 820 525 304 1649
bediende 1149 870 475 2494
gepensioneerd 136 471 1637 2244
kaderlid 51 40 53 144
LL SO 3LJ 3DE GR 1 1
ST HO 2DE CY 2 1 3
ST UNIV 1 1 2
thuiswerkend 343 519 435 1297
vrij beroep 31 31 32 94
werkloos 319 344 200 863
zelfstandige 225 158 132 515

Totaal Limburg 3443 3293 3431 10167

Oost-Vlaanderen ambtenaar 780 647 238 1665
arbeider 820 506 213 1539
bediende 2490 1933 1174 5597
gepensioneerd 97 755 2914 3766
kaderlid 91 82 56 229
LL SO 1STE OF 2DE LJ 3DE GR 1 1
LL SO 2DE GRD 1 1
LL SO 3LJ 3DE GR 1 1
ST HO 1STE CY 5 4 4 13
ST HO 2DE CY 2 1 3
ST UNIV 5 1 2 8
thuiswerkend 562 741 547 1850
vrij beroep 52 63 34 149
werkloos 563 618 392 1573
zelfstandige 404 326 236 966

Totaal Oost-Vlaanderen 5872 5679 5810 17361

Vlaams-Brabant ambtenaar 382 344 120 846
arbeider 242 137 52 431
bediende 1547 1038 566 3151
gepensioneerd 62 497 1731 2290
kaderlid 98 80 36 214
LL SO 1STE OF 2DE LJ 3DE GR 1 1
LL SO 2DE GRD 1 1
LL SO 3LJ 3DE GR 1 1 2
ST HO 1STE CY 3 1 4 8
ST HO 2DE CY 2 3 1 6
ST UNIV 7 5 6 18
thuiswerkend 393 350 258 1001
vrij beroep 54 45 29 128
werkloos 420 384 242 1046
zelfstandige 260 169 145 574

Totaal Vlaams-Brabant 3471 3055 3191 9717

West-Vlaanderen ambtenaar 450 430 200 1080
arbeider 764 484 146 1394
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bediende 2542 2146 1537 6225
gepensioneerd 64 765 2604 3433
kaderlid 39 36 20 95
LL SO 2DE GRD 2 2
LL SO 4DE GR 1 1
ST HO 1STE CY 3 3
ST UNIV 1 1 2
thuiswerkend 484 597 596 1677
vrij beroep 36 27 23 86
werkloos 413 424 317 1154
zelfstandige 390 253 233 876

Totaal West-Vlaanderen 5184 5167 5677 16028

Eindtotaal 24010 21950 22283 68243

d)
Hieronder geven we voor SYNTRA, VDAB en het volwassenonderwijs een overzicht van de
belangrijkste gevolgde vormingen.

A. SYNTRA

Tabel: Gecertificeerde Opleidingen - Sector Top10 50-65 jarigen cursusjaar 2008-2009
Sector 50j-54j 55j-59j 60j-64j Totaal

1 Bouw 640 422 174 1.236

2
Veiligheid, preventie en
milieu

88 50 14
152

3 Personenverzorging 41 15 7 63
4 Kunst, antiek en ambachten 21 17 8 46
5 Elektriciteit 25 7 2 34
6 Mode en kledij 10 13 6 29
7 Horeca 17 6 4 27
8 Financiën en verzekeringen 17 5 4 26
9 Transport en logistiek 11 9 20

10 Informatica 11 6 2 19

Tabel: Niet-Gecertificeerde Opleidingen : Sector Top10 50-65 jarigen cursusjaar 2008-2009
Sector 50j-54j 55j-59j 60j-64j Totaal

1 Informatica 643 395 61 1.099
2 Management en bedrijfsbeheer 302 148 41 491
3 Veiligheid, preventie en milieu 289 164 35 488
4 Bouw 185 125 70 380
5 Financiën en verzekeringen 189 126 60 375
6 Talen en redactie 190 104 57 351
7 Horeca 162 87 32 281
8 Voertuigen en metaal 152 59 26 237
9 Personenverzorging 142 45 14 201

10
Grafische en audiovisuele
technieken

82 41 31
154

B. VDAB

De opsplitsing binnen de doelgroep ouderen naar bovenstaande (1 a,b,c) categorieën levert geen
noemenswaardige verschil in opleidingskeuze op. Sollicitatietraining is het meest gevolgd. Binnen het
segment van de technische opleidingen scoren opleidingen rond de pc-vaardigheden heel sterk,
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gevolgd door de bediendenopleidingen en taalopleidingen. Specifieke taalopleidingen NT2 voor deze
doelgroep tonen een gevoelige groei voor de laatste3 jaren (van een 200-tal in 2006 naar 350 in 2008).
Buiten de tertiaire opleidingen werd de hitlijst aangevoerd door de opleiding koeltechnieken tot 2007,
maar in 2008 noteren we bij de doelgroep ouderen ongeveer evenveel opleidingsrealisaties voor
vrachtwagenchauffeur, heftruckbestuurder, keukenpersoneel als professioneel schoonmaker.

Tabel: 10 secties met het grootst aantal beëindigde opleidingen van de kansengroep ouderen
voor kalenderjaar 2008

Data

Sectie Totaal Oudere

9998 OVERIGE 8692 2.840

A360 SOLLICITATIE TRAINING 8688 2.163

6600 BASISVAARDIGHEDEN ICT 3466 1.443

6650 BUREAUTICA 5953 1.004

6000 BEDIENDEOPLEIDINGEN 7082 451

9508 NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN 7040 351

6400 TALEN 3777 314

6660 INFORMATICA 2787 228

6500 BEDRIJFSADMINISTRATIE 1976 138

0500 ORIENTERENDE OPLEIDINGEN 6418 136

C. Volwassenonderwijs

Gelieve hieronder de tabel te vinden van de meest gevolgde opleidingen per categorie binnen het
volwassenonderwijs. Per provincie werd elke opleiding met in de betrokken categorie meer dan 100
inschrijvingen opgelijst. Begeleidingsmethodes vallen evenwel onder de pedagogische autonomie van
de instelling, waardoor er hierover geen gegevens beschikbaar zijn.

Tabel: Opleidingen per categorie binnen het volwassenonderwijs met meer dan 100
inschrijvingen.
Categorie Provincie Opleidingen (aantal)
50-54-jarigen Antwerpen Engels RG 1 (126)

Engels RG 2 (145)
Frans RG1 (139)
Frans RG 2 (139)
Italiaans RG 1 (134)
Italiaans RG 2 (133)
Nederlands 2de taal RG 1 (206)
Nederlands 2de taal RG 2 (263)
Spaans RG 1 (317)
Spaans RG 2 (253)
Hulpkok (113)
Koken (233)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (101)
Informatica:
toepassingssoftware (1193)

Limburg Engels RG 1 (109)
Engels RG 2 (120)
Frans RG2 (109)
Nederlands 2de taal RG 1 (206)
Nederlands 2de taal RG 2 (263)
Spaans RG 1 (158)
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Spaans RG 2 (104)
Hotelbedrijf 2004 (139)
Koken (192)
Informatica:
toepassingssoftware (1284)

Brussels Hoofdsted. Gewest Nederlands 2de taal RG 1 (102)
Oost-Vlaanderen Engels RG 1 (180)

Engels RG 2 (205)
Frans RG 1 (136)
Frans RG 2 (144)
Italiaans RG 1 (147)
Italiaans RG 2 (164)
Nederlands 2de taal RG 1 (113)
Nederlands 2de taal RG 2 (136)
Spaans RG 1 (266)
Spaans RG 2 (255)
Koken (425)
Fotografie TSO 3 (100)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (237)
Informatica:
toepassingssoftware (1713)

Vlaams-Brabant Engels RG 1 (181)
Engels RG 2 (167)
Italiaans RG 1 (140)
Nederlands 2de taal RG 1 (233)
Spaans RG 1 (225)
Spaans RG 2 (154)
Informatica:
toepassingssoftware (745)

West-Vlaanderen Engels RG 1 (130)
Engels RG 2 (146)
Frans RG 1 (118)
Frans RG 2 (109)
Italiaans RG 1 (115)
Nederlands 2de taal RG 1 (128)
Spaans RG 1 (236)
Spaans RG 2 (192)
Hotelbedrijf (265)
Koken (383)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (123)
Computertechnicus TSO 3
(175)
Informatica:
toepassingssoftware (1669)
Inrichten van de woning (123)
Naaien BSO 2 (107)
Realisaties dameskleding (116)

55-59-jarigen Antwerpen Engels RG 1 (118)
Engels RG 2 (145)
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Italiaans RG 1 (147)
Italiaans RG 2 (103)
Nederlands 2de taal RG 2 (152)
Spaans RG 1 (256)
Spaans RG 2 (222)
Koken (199)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (102)
Informatica:
toepassingssoftware (1193)

Limburg Engels RG 1 (105)
Engels RG 2 (162)
Frans RG 2 (115)
Spaans RG 2 (118)
Koken (199)
Informatica:
toepassingssoftware (1485)

Brussels Hoofdsted. Gewest Pro memorie: in deze
leeftijdscategorie geen
opleiding met meer dan 100
inschrijvingen.

Oost-Vlaanderen Engels RG 1 (154)
Engels RG 2 (237)
Frans RG 2 (108)
Spaans RG 1 (250)
Spaans RG 2 (247)
Koken (439)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (249)
Computertechnicus TSO 3
(124)
Informatica:
toepassingssoftware (2145)
Fotografie TSO 3 (104)
Naaien BSO 2 (109)

Vlaams-Brabant Engels RG 1 (171)
Engels RG 2 (185)
Italiaans RG 1 (102)
Nederlands 2de taal RG 1 (107)
Nederlands 2de taal RG 2 (108)
Spaans RG 1 (233)
Spaans RG 2 (134)
Informatica:
toepassingssoftware (845)

West-Vlaanderen Engels RG 1 (192)
Engels RG 2 (185)
Spaans RG 1 (201)
Spaans RG 2 (188)
Hotelbedrijf (198)
Computertechnicus TSO 3
(246)
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Koken (311)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (208)
Informatica:
toepassingssoftware (2012)
Inrichten van de woning (129)
Naaien BSO 2 (123)
Realisaties dameskleding (150)

60-65-jarigen Antwerpen Engels RG 1 (110)
Italiaans RG 2 (106)
Spaans RG 1 (191)
Spaans RG 2 (199)
Koken (147)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (113)
Informatica:
toepassingssoftware (1459)

Limburg Engels RG 2 (165)
Spaans RG 2 (123)
Koken (201
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (115)
Informatica:
toepassingssoftware (1843)
Multimedia operator (107)

Brussels Hoofdsted. Gewest Pro memorie: in deze
leeftijdscategorie geen
opleiding met meer dan 100
inschrijvingen.

Oost-Vlaanderen Engels RG 1 (166)
Engels RG 2 (253)
Frans RG 2 (123)
Italiaans RG 1 (100)
Italiaans RG 2 (122)
Spaans RG 1 (190)
Spaans RG 2 (250)
Koken (354)
Computertechnicus TSO 3
(126)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (325)
Informatica:
toepassingssoftware (2796)
Naaien BSO 2 (119)

Vlaams-Brabant Engels RG 1 (156)
Engels RG 2 (165)
Italiaans RG 1 (108)
Spaans RG 1 (147)
Spaans RG 2 (187)
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Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (143)
Informatica:
toepassingssoftware (1164)

West-Vlaanderen Engels RG 1 (198)
Engels RG 2 (195)
Spaans RG 1 (169)
Spaans RG 2 (164)
Hotelbedrijf (160)
Koken (327)
Computertechnicus TSO 3
(322)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (274)
Informatica:
toepassingssoftware (2652)
Informatica toepassingssoftware
verkort (115)
Naaien BSO 2 (122)
Realisaties dameskleding (205)

2. ACTIES

A. Toeleiding SYNTRA
B. Toeleiding VDAB

Vanuit de bevoegdheden van Minister Muyters zullen verschillende maatregelen impliciet bijdragen
tot een verhoogde toeleiding naar vormingen van VDAB en SYNTRA. We denken hier aan het
akkoord ‘samen op de bres voor 50+’, de competentieagenda en het activerend herstructureringsbeleid
die in meer detail in de beleidsnota Werk 2009-2014 te vinden zullen zijn.
Enkele maatregelen zullen ook expliciet bijdragen tot een verhoogde toeleiding naar vormingen van
VDAB en SYNTRA.

Samen op de bres voor 50+
Samen met de sociale partners zal het ‘Samen op de Bres voor 50+’-akkoord (oktober 2008)
uitgevoerd worden. Dit omhelst een gerichte sensibilisering, een betere afstemming van vraag- en
aanbod en het aanzetten van werkgevers om ouderen aan te werven. Voor de (toeleiding naar) vorming
van 50+ers focussen we hier vooral op het sensibiliseringsluik.

Werkgevers als werknemers zullen via een brede actie gesensibiliseerd worden over leeftijdsbewust
personeelsbeleid en het belang om als werknemer de competenties op peil te houden en daardoor de
eigen inzetbaarheid te verhogen.
Deze sensibiliseringscampagne bij de werkgevers zal ondersteund worden met het aanbod van een
gratis hulpbox met checklist voor het voeren van een retentiebeleid, uitgaande van de reeds bestaande
kennis en in lijn met de competentieagenda. Aan de betrokken werknemers zal een checklist aange-
boden worden en een sensibilisering omtrent professionele ondersteuning via loopbaanbegeleiding,
loopbaanadvisering en informatieverstrekking. De sociale partners engageren er zich toe om beide
instrumenten in overleg uit te werken en om hun leden, de bedrijven en de werknemers hiervoor te
sensibiliseren.
Het retentiebeleid van een onderneming die dit wenst zal uitgewerkt worden met professionele
HRhulp, die gefaciliteerd wordt vanuit de Vlaamse Regering. Een belangrijk deel van de onder-
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steuning van retentie en toeleiding naar vorming wordt geleverd door de projectontwikkelaars in het
kader van de (leeftijds)diversiteitsplannen.
De werknemer zal een toeleiding aangeboden worden naar professionele ondersteuning via loop-
baanbegeleiding, loopbaanadvisering en informatieverstrekking. De sociale partners engageren er
zich toe dit in overleg uit te werken en om hun leden, de bedrijven en de werknemers voor deze acties
te sensibiliseren.

Competentieagenda
We lichten hier kort enkele elementen toe uit de Competentieagenda die relevant zijn voor de
toeleiding naar vorming voor 50+ers.

* De opleidingsverstrekkers worden verder uitgedaagd tot het flexibel, vraaggericht en competentie-
gericht organiseren van het opleidingsaanbod en door met een persoonlijk ontwikkelingsplan
(POP) mensen (in het bijzonder kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt van morgen, dus ook
50+ers) een ontwikkel- en loopbaanperspectief te bieden. Dit perspectief zal zich richten op korte
en lang termijn waarbij competentiegericht zal gewerkt worden. Het POP zal ook gekoppeld
worden aan de instrumenten op het brede terrein van bemiddeling, opleiding en begeleiding.

* Reeds verschillende jaren kunnen werknemers en zelfstandigen voor een meer intensief
begeleidingstraject terecht bij één van de 23 erkende centra voor loopbaandienstverlening en bij
VDAB. Sinds de start van de dienstverlening in 2005 tot eind mei 2009 namen ongeveer 20.000
werknemers en zelfstandigen deel aan dit intensief traject. Hier worden ze professioneel
ondersteund bij het nemen van loopbaankeuzen, en wordt er gewerkt aan loopbaancompetenties,
dit zijn competenties die nodig zijn om actief de eigen loopbaan te beheren en te sturen. Met de
Competentieagenda werd dit aanbod uitgebreid en gediversifieerd (korte trajecten, nazorgmodules
voor kansengroepen, dus ook voor ouderen). Dit alles om nog beter te kunnen inspelen op de
specifieke behoeften van klanten.

* Het competentie- en vraaggericht uitbouwen van het vormings- en opleidingsaanbod neemt niet
enkel de maat van de arbeidsmarkt maar ook de maat (ambities, verwachtingen, competenties,
leerervaringen en leerstijlen) van de individuele lerende zelf (werknemer, (kandidaat-)zelf-
standige, werkzoekende) als vertrekpunt. VDAB en SYNTRA Vlaanderen maken verder werk van
evc (erkenning van verworven competenties) en realiseren op die manier zo kort mogelijke en
flexibele (op maat gerichte) opleidings- en vormingstrajecten (gericht op een actieve participatie
aan de arbeidsmarkt en loopbaanperspectief op langere termijn). Tevens slaan VDAB en
SYNTRA Vlaanderen verder de reeds ingeslagen weg van vernieuwende tendenzen en
innovatieve leermethodieken zoals afstandsleren, blended leren, werkplekleren en projecten
waarbij werknemers en zelfstandigen tegelijk kunnen leren en werken en het behalen van een
onderwijskwalificatie een meer haalbare kaart wordt. Dit zal zo toegepast worden dat ook 50+ers
en andere doelgroepen baat hebben van deze acties.

* De gespecialiseerde loopbaandienstverlening wordt verder verankerd met aandacht voor het
realiseren van een beter bereik van kansengroepen waaronder ouderen en kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt via het verkennen en implementeren van passende trajecten en het volhouden van
sensibiliseringsinspanningen naar de Vlaamse bevolking waarbij de VDAB vanuit hun rol als
1stelijn brede basisdienstverlening de brede markt van loopbaandienstverlening transparant maakt.
Ook via de sectorconvenants worden afspraken gemaakt met sectoren over werkplekleren en dit
doorheen partnerschappen met andere opleidingsverstrekkers, ondernemingen, organisaties en
sectoren. In het kader van aanwerving van kansengroepen en bij zeer moeilijk in te vullen
vacatures zal ook sterker worden ingezet op de individuele beroepsopleiding in de onderneming
(IBO).

* Tegelijkertijd zoeken we ook, op basis van een screening van de verschillende bestaande
financiële incentives en stimuli, naar afstemmingsopportuniteiten. In overleg met de sociale



Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009 -973-

partners wordt onderzocht hoe de verschillende incentives geïntegreerd kunnen worden binnen één
loopbaanrugzakje (soort krediet op basis waarvan men voor opleiding en begeleiding kan putten).
Enkele van de belangrijke uitgangspunten die we bij een afstemmingsbeweging willen vasthouden
zijn (1) het wegwerken van de ongelijke toegang op basis van statuten (leerling, werkzoekende,
tijdelijke werknemer, werknemer, zelfstandige, bruggepensioneerde, deeltijds werkenden, …) en
(2) het inzetten op een beter bereik van kansengroepen. Ook (3) het stimuleren van opleiding in
periodes van tijdelijke werkloosheid, tijdkrediet en loopbaanonderbreking zal 50+ers ten goede
komen.

Vlaams activerend herstructureringsbeleid
We gaan verder in op dit laatste punt. Binnen het Vlaams activerend herstructureringsbeleid wordt er
immers ook extra nadruk gelegd op de vorming van ouderen.
Gelet op de geringe uitstroom van oudere werknemers, vergt hun begeleiding een bijzondere aanpak.
De outplacementsector besteedt bij het stimuleren van hertewerkstelling aandacht aan de toeleiding
naar (integrale) ondernemerschaptrajecten en ondernemersopleidingen. Ervaren werknemers, die
dat wensen, krijgen zo via een zelfstandige activiteit de kans om hun competenties verder te
valoriseren. Opleiding is in de outplacementprogramma's een expliciet regionaal toetsingsciterium. In
het kader van de kwaliteitsverbetering van de outplacementkantoren zullen verschillende criteria
opgenomen worden in een gedragscode. Outplacementkantoren zullen inzetten op screening van
verworven competenties (opmaak van een competentiebilan in afstemming met de VDAB tool ‘mijn
loopbaan’), ze zullen valideren bv. via ervaringsbewijzen, er zal een detectie gebeuren van
ontbrekende competenties rekening houdend met een (realistisch) jobdoelwit, en er zal een oriëntatie
gegeven worden naar opleiding of bijscholing.

Afhankelijk van de duur van de recessie kan de Vlaamse overbruggingspremie worden verlengd. De
beslissing tot eventuele verlenging zal onderbouwd worden door een evaluatie van de effectiviteit van
de overbruggingspremies. Bij continuering van de maatregel dienen een aantal uitvoeringsmodaliteiten
te worden herzien. Zo zullen we in het bijzonder aandacht hebben voor competentieversterking tijdens
perioden van tijdelijke werkloosheid. Momenteel maken zeer weinig werknemers gebruik van de kans
om hun competenties te versterken bij tijdelijke werkloosheid of arbeidsduurvermindering. In het
stelsel van de overbruggingspremie volgt slechts 4% een opleiding. Periodes van tijdelijke werk-
loosheid moeten in de regel gebruikt worden om te investeren in inzetbaarheid en niet om louter op
een passieve wijze het arbeidsvolume terug te schroeven. Drempels voor het volgen van een opleiding
zullen verder weggewerkt worden en opleiding tijdens tijdelijke werkloosheid zal als aandachtspunt
ook op de federale agenda geplaatst worden.

C. Toeleiding volwassenenonderwijs

Iedereen moet de kans krijgen om levenslang te leren. Een van mijn beleidsdoelstellingen is dan ook
de deelname aan levenslang leren van de meest kwetsbare doelgroepen uit onze samenleving te
stimuleren. Met kwetsbare doelgroepen bedoel ik in het bijzonder laaggeschoolden, volwassenen met
een functiebeperking en ouderen. Voor het volwassenenonderwijs zijn dit prioritaire doelgroepen.
Bij een eerste evaluatie van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs zal ik
nagaan of deze hervorming een effect heeft gehad op de deelname van ondermeer ouderen. Indien er
een negatief effect zou blijken voor deze doelgroep, zal ik de nodige maatregelen treffen om de nog
aanwezige drempels om te participeren aan het volwassenenonderwijs maximaal weg te werken.

3. EVOLUTIE BUDGETTEN

A. SYNTRA

Tabel: evolutie enveloppen SYNTRA voor leertijden (LT), gecertificeerde opleiding (GO),
niet-gecertificeerde opleiding (NGO).

2005 2006 2007 2008 2009
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LT
Brussel 49.728,00 44.948,00 41.390,00 43.447,00 41.153,00
Limburg 1.625.100,00 1.557.269,00 1.477.699,00 1.544.422,00 1.666.323,00
Midden 2.041.038,00 1.986.430,00 2.038.181,00 1.961.522,00 1.980.847,00
AB 2.191.523,00 2.044.109,00 2.123.254,00 2.184.242,00 2.082.024,00
West 1.613.598,00 1.454.028,00 1.314.490,00 1.236.673,00 1.147.303,00
totaal 7.520.987,00 7.086.784,00 6.995.014,00 6.970.306,00 6.917.650,00
GO
Brussel 545.532,00 741.203,00 1.011.357,00 1.494.384,00 2.123.984,00
Limburg 4.993.676,00 5.401.267,00 5.514.868,00 6.186.121,00 7.078.382,00
Midden 3.848.880,00 3.985.514,00 4.286.616,00 4.589.846,00 5.489.725,00
AB 3.889.836,00 3.832.274,00 4.698.756,00 5.547.099,00 6.038.594,00
West 7.109.666,00 7.642.736,00 8.018.581,00 8.847.513,00 9.315.874,00
totaal 20.387.590,00 21.602.994,00 23.530.178,00 26.664.963,00 30.046.559,00
NGO
Brussel 3.220,00 7.630,00 63.395,00 12.234,00 16.552,00
Limburg 1.406.793,00 1.091.504,00 1.078.400,00 882.510,00 903.929,00
Midden 803.525,00 946.053,00 1.113.504,00 1.025.286,00 1.208.563,00
AB 304.030,00 377.043,00 538.197,00 405.984,00 350.866,00
West 2.078.692,00 2.311.989,00 2.213.985,00 2.092.791,00 1.972.206,00
totaal 4.596.260,00 4.734.219,00 5.007.481,00 4.418.805,00 4.452.116,00
GO+NGO 24.983.850,00 26.337.213,00 28.537.659,00 31.083.768,00 34.498.675,00

INVEST
Brussel 81.224,00 109.217,00 155.116,00 216.414,00 306.014,00
Limburg 1.012.782,00 1.029.631,00 1.038.228,00 1.110.263,00 1.248.271,00
Midden 796.538,00 838.949,00 908.960,00 933.979,00 1.088.722,00
AB 776.233,00 740.762,00 891.879,00 997.601,00 1.052.155,00
West 1.403.421,00 1.512.534,00 1.541.997,00 1.636.703,00 1.679.621,00
totaal 4.070.198,00 4.231.093,00 4.536.180,00 4.894.960,00 5.374.783,00

alg totaal 36.575.035,00 37.655.090,00 40.068.853,00 42.949.034,00 46.791.108,00

B. VDAB
VDAB heeft een specifiek actieplan voor 50+, dat sinds 2004 gefinancierd wordt met extra middelen
(in 2006 : 4.22 mio euro – vanaf 2007 recurrent: 5 mio euro met indexering die gebeurt via de
indexering van de globale dotaties).
De 50plussers worden natuurlijk niet alleen opgenomen in de 50+clubs maar ook in de dienstverlening
die gefinancierd wordt door “reguliere” middelen.

C. Volwassenonderwijs
Gelieve hieronder het overzicht te vinden van de evolutie van de budgetten van het volwassenen-
onderwijs.

Tabel: Evolutie budgetten volwassenonderwijs
Begrotingsjaar Budget
2005 238.000.000 euro
2006 270.364.000 euro
2007 282.549.000 euro
2008 299.939.000 euro
2009 305.496.000 euro (initieel krediet 2009)
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Deelantwoord van minister Smet

1. a) Gelieve hieronder de tabel te vinden van 50 tot en met 54-jarigen die een opleiding volgen in
het Volwassenenonderwijs; vermits VDAB en Syntra onder de bevoegdheid vallen van de
Vlaamse minister, bevoegd voor Werk zullen de aantallen voor VDAB en Syntra door hem
aangeleverd worden.

Leeftijdscategorie 50 tot en met 54-jarigen

provincie statuut aantal

Antwerpen ambtenaar 683

arbeider 676

bediende 2140

gepensioneerd 86

kaderlid 78
LL SO 1STE OF 2DE LJ 3DE
GR 2

LL SO 2DE GRD 2

LL SO 4DE GR 1

ST HO 1STE CY 1

ST UNIV 5

thuiswerkend 568

vrij beroep 33

werkloos 799

zelfstandige 322

Totaal Antwerpen 5396
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ambtenaar 50

arbeider 42

bediende 294

gepensioneerd 10

kaderlid 13
LL SO 1STE OF 2DE LJ 3DE
GR 1

LL SO 4DE GR 1

ST HO 1STE CY 1

ST HO 2DE CY 1

ST UNIV 1

thuiswerkend 31

vrij beroep 5

werkloos 170

zelfstandige 24
Totaal Brussels
Hoofdstedelijk Gewest 644

Limburg ambtenaar 367

arbeider 820

bediende 1149

gepensioneerd 136

kaderlid 51

ST HO 2DE CY 2

thuiswerkend 343

vrij beroep 31

werkloos 319
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zelfstandige 225

Totaal Limburg 3443

Oost-Vlaanderen ambtenaar 780

arbeider 820

bediende 2490

gepensioneerd 97

kaderlid 91

LL SO 2DE GRD 1

ST HO 1STE CY 5

ST HO 2DE CY 2

ST UNIV 5

thuiswerkend 562

vrij beroep 52

werkloos 563

zelfstandige 404

Totaal Oost-Vlaanderen 5872

Vlaams-Brabant ambtenaar 382

arbeider 242

bediende 1547

gepensioneerd 62

kaderlid 98

LL SO 2DE GRD 1

ST HO 1STE CY 3

ST HO 2DE CY 2

ST UNIV 7

thuiswerkend 393

vrij beroep 54

werkloos 420

zelfstandige 260

Totaal Vlaams-Brabant 3471

West-Vlaanderen ambtenaar 450

arbeider 764

bediende 2542

gepensioneerd 64

kaderlid 39

LL SO 4DE GR 1

ST UNIV 1

thuiswerkend 484

vrij beroep 36

werkloos 413

zelfstandige 390

Totaal West-Vlaanderen 5184

Eindtotaal 24010

b) Gelieve hieronder de tabel te vinden van 55 tot en met 59-jarigen die een opleiding volgen in
het Volwassenenonderwijs; vermits VDAB en Syntra onder de bevoegdheid vallen van de
Vlaamse minister, bevoegd voor Werk zullen de aantallen voor VDAB en Syntra door hem
aangeleverd worden.

Leeftijdscategorie 55 tot en met 59-jarigen

provincie statuut aantal

Antwerpen ambtenaar 517

arbeider 360
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bediende 1474

gepensioneerd 456

kaderlid 57
LL SO 1STE OF 2DE LJ 3DE
GR 1

thuiswerkend 612

vrij beroep 29

werkloos 605

zelfstandige 216

Totaal Antwerpen 4327
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ambtenaar 39

arbeider 15

bediende 196

gepensioneerd 28

kaderlid 10

ST UNIV 3

thuiswerkend 24

vrij beroep 2

werkloos 99

zelfstandige 13
Totaal Brussels
Hoofdstedelijk Gewest 429

Limburg ambtenaar 332

arbeider 525

bediende 870

gepensioneerd 471

kaderlid 40

LL SO 3LJ 3DE GR 1

ST HO 2DE CY 1

ST UNIV 1

thuiswerkend 519

vrij beroep 31

werkloos 344

zelfstandige 158

Totaal Limburg 3293

Oost-Vlaanderen ambtenaar 647

arbeider 506

bediende 1933

gepensioneerd 755

kaderlid 82
LL SO 1STE OF 2DE LJ 3DE
GR 1

LL SO 3LJ 3DE GR 1

ST HO 1STE CY 4

ST HO 2DE CY 1

ST UNIV 1

thuiswerkend 741

vrij beroep 63

werkloos 618

zelfstandige 326

Totaal Oost-Vlaanderen 5679

Vlaams-Brabant ambtenaar 344
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arbeider 137

bediende 1038

gepensioneerd 497

kaderlid 80
LL SO 1STE OF 2DE LJ 3DE
GR 1

LL SO 3LJ 3DE GR 1

ST HO 1STE CY 1

ST HO 2DE CY 3

ST UNIV 5

thuiswerkend 350

vrij beroep 45

werkloos 384

zelfstandige 169

Totaal Vlaams-Brabant 3055

West-Vlaanderen ambtenaar 430

arbeider 484

bediende 2146

gepensioneerd 765

kaderlid 36

LL SO 2DE GRD 2

ST HO 1STE CY 3

thuiswerkend 597

vrij beroep 27

werkloos 424

zelfstandige 253

Totaal West-Vlaanderen 5167

Eindtotaal 21950

c) Gelieve hieronder de tabel te vinden van 60 tot en met 65-jarigen die een opleiding volgen in
het Volwassenenonderwijs; vermits VDAB en Syntra onder de bevoegdheid vallen van de
Vlaamse minister, bevoegd voor Werk zullen de aantallen voor VDAB en Syntra door hem
aangeleverd worden.

Leeftijdscategorie 60 tot en met 65-jarigen

provincie statuut aantal

Antwerpen ambtenaar 215

arbeider 95

bediende 741

gepensioneerd 1781

kaderlid 42
LL SO 3LJ 3DE
GR 2

ST HO 1STE CY 2

ST UNIV 2

thuiswerkend 424

vrij beroep 18

werkloos 363

zelfstandige 119

Totaal Antwerpen 3804
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ambtenaar 17

arbeider 9
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bediende 131

gepensioneerd 134

kaderlid 8

LL SO 4DE GR 1

thuiswerkend 9

vrij beroep 3

werkloos 46

zelfstandige 12
Totaal Brussels
Hoofdstedelijk Gewest 370

Limburg ambtenaar 162

arbeider 304

bediende 475

gepensioneerd 1637

kaderlid 53

ST UNIV 1

thuiswerkend 435

vrij beroep 32

werkloos 200

zelfstandige 132

Totaal Limburg 3431

Oost-Vlaanderen ambtenaar 238

arbeider 213

bediende 1174

gepensioneerd 2914

kaderlid 56

ST HO 1STE CY 4

ST UNIV 2

thuiswerkend 547

vrij beroep 34

werkloos 392

zelfstandige 236

Totaal Oost-Vlaanderen 5810

Vlaams-Brabant ambtenaar 120

arbeider 52

bediende 566

gepensioneerd 1731

kaderlid 36
LL SO 3LJ 3DE
GR 1

ST HO 1STE CY 4

ST HO 2DE CY 1

ST UNIV 6

thuiswerkend 258

vrij beroep 29

werkloos 242

zelfstandige 145

Totaal Vlaams-Brabant 3191

West-Vlaanderen ambtenaar 200

arbeider 146

bediende 1537

gepensioneerd 2604
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kaderlid 20

ST UNIV 1

thuiswerkend 596

vrij beroep 23

werkloos 317

zelfstandige 233

Totaal West-Vlaanderen 5677

Eindtotaal 22283

d) Gelieve hieronder de tabel te vinden van de meest gevolgde opleidingen per categorie. Per
provincie werd elke opleiding met in de betrokken categorie meer dan 100 inschrijvingen
opgelijst. Begeleidingsmethodes vallen evenwel onder de pedagogische autonomie van de
instelling, waardoor er hierover geen gegevens beschikbaar zijn.

Categorie Provincie Opleidingen (aantal)
50-54-jarigen Antwerpen Engels RG 1 (126)

Engels RG 2 (145)
Frans RG1 (139)
Frans RG 2 (139)
Italiaans RG 1 (134)
Italiaans RG 2 (133)
Nederlands 2de taal RG 1 (206)
Nederlands 2de taal RG 2 (263)
Spaans RG 1 (317)
Spaans RG 2 (253)
Hulpkok (113)
Koken (233)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (101)
Informatica:
toepassingssoftware (1193)

Limburg Engels RG 1 (109)
Engels RG 2 (120)
Frans RG2 (109)
Nederlands 2de taal RG 1 (206)
Nederlands 2de taal RG 2 (263)
Spaans RG 1 (158)
Spaans RG 2 (104)
Hotelbedrijf 2004 (139)
Koken (192)
Informatica:
toepassingssoftware (1284)

Brussels Hoofdsted. Gewest Nederlands 2de taal RG 1 (102)
Oost-Vlaanderen Engels RG 1 (180)

Engels RG 2 (205)
Frans RG 1 (136)
Frans RG 2 (144)
Italiaans RG 1 (147)
Italiaans RG 2 (164)
Nederlands 2de taal RG 1 (113)
Nederlands 2de taal RG 2 (136)
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Spaans RG 1 (266)
Spaans RG 2 (255)
Koken (425)
Fotografie TSO 3 (100)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (237)
Informatica:
toepassingssoftware (1713)

Vlaams-Brabant Engels RG 1 (181)
Engels RG 2 (167)
Italiaans RG 1 (140)
Nederlands 2de taal RG 1 (233)
Spaans RG 1 (225)
Spaans RG 2 (154)
Informatica:
toepassingssoftware (745)

West-Vlaanderen Engels RG 1 (130)
Engels RG 2 (146)
Frans RG 1 (118)
Frans RG 2 (109)
Italiaans RG 1 (115)
Nederlands 2de taal RG 1 (128)
Spaans RG 1 (236)
Spaans RG 2 (192)
Hotelbedrijf (265)
Koken (383)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (123)
Computertechnicus TSO 3
(175)
Informatica:
toepassingssoftware (1669)
Inrichten van de woning (123)
Naaien BSO 2 (107)
Realisaties dameskleding (116)

55-59-jarigen Antwerpen Engels RG 1 (118)
Engels RG 2 (145)
Italiaans RG 1 (147)
Italiaans RG 2 (103)
Nederlands 2de taal RG 2 (152)
Spaans RG 1 (256)
Spaans RG 2 (222)
Koken (199)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (102)
Informatica:
toepassingssoftware (1193)

Limburg Engels RG 1 (105)
Engels RG 2 (162)
Frans RG 2 (115)
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Spaans RG 2 (118)
Koken (199)
Informatica:
toepassingssoftware (1485)

Brussels Hoofdsted. Gewest Pro memorie: in deze
leeftijdscategorie geen
opleiding met meer dan 100
inschrijvingen.

Oost-Vlaanderen Engels RG 1 (154)
Engels RG 2 (237)
Frans RG 2 (108)
Spaans RG 1 (250)
Spaans RG 2 (247)
Koken (439)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (249)
Computertechnicus TSO 3
(124)
Informatica:
toepassingssoftware (2145)
Fotografie TSO 3 (104)
Naaien BSO 2 (109)

Vlaams-Brabant Engels RG 1 (171)
Engels RG 2 (185)
Italiaans RG 1 (102)
Nederlands 2de taal RG 1 (107)
Nederlands 2de taal RG 2 (108)
Spaans RG 1 (233)
Spaans RG 2 (134)
Informatica:
toepassingssoftware (845)

West-Vlaanderen Engels RG 1 (192)
Engels RG 2 (185)
Spaans RG 1 (201)
Spaans RG 2 (188)
Hotelbedrijf (198)
Computertechnicus TSO 3
(246)
Koken (311)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (208)
Informatica:
toepassingssoftware (2012)
Inrichten van de woning (129)
Naaien BSO 2 (123)
Realisaties dameskleding (150)

60-65-jarigen Antwerpen Engels RG 1 (110)
Italiaans RG 2 (106)
Spaans RG 1 (191)
Spaans RG 2 (199)
Koken (147)
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Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (113)
Informatica:
toepassingssoftware (1459)

Limburg Engels RG 2 (165)
Spaans RG 2 (123)
Koken (201
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (115)
Informatica:
toepassingssoftware (1843)
Multimedia operator (107)

Brussels Hoofdsted. Gewest Pro memorie: in deze
leeftijdscategorie geen
opleiding met meer dan 100
inschrijvingen.

Oost-Vlaanderen Engels RG 1 (166)
Engels RG 2 (253)
Frans RG 2 (123)
Italiaans RG 1 (100)
Italiaans RG 2 (122)
Spaans RG 1 (190)
Spaans RG 2 (250)
Koken (354)
Computertechnicus TSO 3
(126)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (325)
Informatica:
toepassingssoftware (2796)
Naaien BSO 2 (119)

Vlaams-Brabant Engels RG 1 (156)
Engels RG 2 (165)
Italiaans RG 1 (108)
Spaans RG 1 (147)
Spaans RG 2 (187)
Informatica: computer-&
besturingssystemen &
netwerken (143)
Informatica:
toepassingssoftware (1164)

West-Vlaanderen Engels RG 1 (198)
Engels RG 2 (195)
Spaans RG 1 (169)
Spaans RG 2 (164)
Hotelbedrijf (160)
Koken (327)
Computertechnicus TSO 3
(322)
Informatica: computer-&
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besturingssystemen &
netwerken (274)
Informatica:
toepassingssoftware (2652)
Informatica toepassingssoftware
verkort (115)
Naaien BSO 2 (122)
Realisaties dameskleding (205)

2. Iedereen moet de kans krijgen om levenslang te leren. Een van mijn beleidsdoelstellingen is dan
ook de deelname aan levenslang leren van de meest kwetsbare doelgroepen uit onze samenleving
te stimuleren. Met kwetsbare doelgroepen bedoel ik in het bijzonder laaggeschoolden,
volwassenen met een functiebeperking en ouderen. Voor het volwassenenonderwijs zijn dit
prioritaire doelgroepen.

Bij een eerste evaluatie van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs zal
ik nagaan of deze hervorming een effect heeft gehad op de deelname van ondermeer ouderen.
Indien er een negatief effect zou blijken voor deze doelgroep, zal ik de nodige maatregelen treffen
om de nog aanwezige drempels om te participeren aan het volwassenenonderwijs maximaal weg
te werken.

3. Gelieve hieronder het overzicht te vinden van de evolutie van de budgetten van het volwassenen-
onderwijs. Vermits VDAB en Syntra onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse minister,
bevoegd voor Werk zullen de aantallen voor VDAB en Syntra door hem aangeleverd worden.

Begrotingsjaar Budget
2005 238.000.000 euro
2006 270.364.000 euro
2007 282.549.000 euro
2008 299.939.000 euro
2009 305.496.000 euro (initieel krediet 2009)
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VLAAMS PARLEMENT

₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Vraag nr. 34
van 22 september 2009
van CINDY FRANSSEN

Opleidingscheques voor werknemers - Doelgroepen

In antwoord op mijn vraag om uitleg van 22 januari 2009 tot de toenmalige minister van Werk, Frank
Vandenbroucke, met betrekking tot het gebruik van opleidingscheques door personen zonder een
arbeidsovereenkomst in het kader van levenslang leren, verklaarde de minister dat rond het financiële-
incentivebeleid in het kader van de Competentieagenda 2010 met de Vlaamse sociale partners werd
afgesproken dat zij een advies zouden uitbrengen over de huidige opleidingsincentives voor
werknemers. De opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers zouden hiervan deel uitmaken
(Handelingen C104 – ECO15 – 22 januari 2009, blz. 2 e.v.).

De minister wachtte het advies van de sociale partners in.

1. Is het advies bekend van de Vlaamse sociale partners met betrekking tot de huidige
opleidingsincentives? Wat houdt dit advies in?

2. Welke gevolgen koppelt de minister aan dit advies? Wat wordt in aanmerking genomen uit het
advies? Wat niet en waarom niet?

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van de specifieke oriënteringsmodule
voor herintreders?

Met welke middenveldorganisaties is deze module besproken?

Welke aanpassingen werden opgenomen? Welke niet, waarom niet?

Wanneer zal deze module gebruikt kunnen worden?
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PHILIPPE MUYTERS

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 34 van 22 september 2009
van CINDY FRANSSEN

1. In het kader van de Competentieagenda 2010 werd door Luc Sels een benchmarking uitgevoerd
naar incentives voor competentieontwikkeling. Het werk kreeg de titel ‘Heeft Vlaanderen nood
aan ‘meer’? Een evaluatie van instrumenten voor stimulering van opleidingsinspanningen’, en is
vandaag beschikbaar. Het volledig rapport kan worden geraadpleegd op de website:
www.werk.be(http://www.werk.be/c-en-
o/onderzoek/onderzoeksprojecten/2009/2009_Heeft_Vlaanderen_nood_aan_meer.htm ).

Uit deze benchmarking bleek duidelijk dat Vlaanderen (en bij uitbreiding België) op het vlak van
stimuleringssystemen absolute koploper is. Diverse instrumenten werden uitgeprobeerd en inge-
voerd. Ook wat het vaak aangehaalde probleem van death weigth betreft scoren de Vlaamse
instrumenten niet beter of slechter dan de instrumenten die in andere landen worden ingezet. De
participatiegraad van instrumenten als de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers en
het betaald educatief verlof is bovendien erg groot. Om de bestaande stelsels doelmatig en betaal-
baar te houden kan volgens de onderzoeker wel verder worden gesleuteld aan diverse modaliteiten
(bv. afwegingen maken over de omschrijving van de doelgroep, de combinatie van input- en out-
putfinanciering, de omvang van de incentives).

Met de Competentieagenda 2010 engageerden de Vlaamse sociale partners zich om op basis van
dit onderzoek een advies uit te brengen over een mogelijke heroriëntering van de opleidings-
incentives.
De sociale partner presenteren hun advies aan de hand van enkele krijtlijnen met betrekking tot de
hervorming van de stimuli voor opleidingen voor werknemers en stimuli voor opleidingen in
bedrijven en organisaties.

De opleidingscheques voor werknemers worden door de sociale partners gezien als een generieke
stimulus. De vraag van de sociale partners m.b.t. de opleidingscheques aan het beleid is te onder-
zoeken of de bestaande differentiatie van de OC’s niet verder kan worden uitgewerkt naar
doelgroep en finaliteit van de opleiding.

Gezien de opleidingscheques zowel het levenslang en levensbreed stimuleren, dringen de sociale
partners aan op een financiering van het stelsel van opleidingscheques vanuit andere beleids-
domeinen dan werk voor niet-arbeidsmarktgerichte opleidingen.

In de beleidsnota werk voorzien we een afstemmingsoefening van de opleidingsincentives.
Specifiek voor de opleidingscheques gaan we binnen de beschikbare budgettaire ruimte sterker
focussen op nieuwe gebruikers en willen we dit instrument meer richten op arbeidsmarktgerichte
opleidingen.

In overleg met de sociale partners en betrokkenheid van alle stakeholders willen we deze grondige
oefening maken.

2. Zie antwoord vraag 1.
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3. De actie in het kader van herintreders werd ontwikkeld in overleg met de Gezinsbond die in stond
voor de rekrutering van de doelgroep.

De VDAB organiseerde in het najaar op twee plaatsen in Vlaanderen – met name in Beringen (
oktober) en Antwerpen (september) - speciaal voor herintreders een meerdaagse oriëntatiesessie.
De deelnemers aan deze oriëntatiesessies krijgen de kans een antwoord te vinden op hun vragen
met respect voor de levens- en beroepservaring die ze als herintreder hebben opgebouwd. De
oriëntatiesessies zijn modulair opgevat. Dit wil zeggen dat ze geen voltijds engagement vragen.
Ook dit is een aanpassing aan de behoeftes van sommige herintreders.

Uit de praktijk zal blijken of deze oriëntatiesessies het meest geschikte middel zijn om herintreders
te helpen bij hun beroepskeuze en bij het vinden van een job. De ervaringen van de deelnemende
herintreders zijn dus van cruciaal belang om het VDAB-aanbod voor herintreders op punt te
stellen.

Momenteel is het te vroeg om de sessies te evalueren omdat er nog sessies lopende zijn in oktober.
Beide proefprojecten worden geëvalueerd begin november. Na deze evaluatie kunnen de eerste
conclusies getrokken worden.
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II.

VRAGEN WAARVAN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN VERSTREKEN IS
EN WAAROP NOG NIET WERD GEANTWOORD

(REGLEMENT ARTIKEL 81, 6)
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III.
VRAGEN WAARVAN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN VERSTREKEN IS
EN DIE OP VERZOEK VAN DE VRAAGSTELLERS WERDEN OMGEZET

IN VRAGEN OM UITLEG

(REGLEMENT ARTIKEL 81, 4)
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